Drive Clean

Nowości

Nazwa produktu

Ikona

Opak.

rozm. 12
ADBL Round Detailing Brush
rozm. 16

500ml
ADBL Tire Dressing
1L

1 szt.
ADBL One Shot Tire Pad

Opis
ADBL Round Detailing Brush to wysokiej
jakości pędzel ADBL do czyszczenia detali,
zakamarków i trudno dostępnych miejsc.
Naturalno-syntetyczne włosie oraz
plastikowa skuwka zapewniają delikatne i
skuteczne czyszczenie każdego elementu.
Idealny do użycia wewnątrz i na zewnątrz
każdego auta. Dostępny w dwóch
rozmiarach: 12 – o średnicy 25mm oraz 16
o średnicy 31mm.

ADBL Tire Dressing to połączenie
najwyższej jakości polimerów, żywic i
dwutlenku krzemu mające na celu
przywrócenie oponom fabrycznego
wyglądu. Efekt przyciemnienia,
satynowego połysku oraz ochrony przed
promieniowaniem UV, brudem i wodą
otrzymujemy podczas jednej prostej
aplikacji. Dodatkowo podczas pracy unosi
się bardzo intensywny i przyjemny zapach.

ADBL One Shot Tire Pad to aplikator
do opon o wymiarach 7 x 5 x 2,5 cm
wykonany z szarej, średnio-twardej
pianki o niskiej chłonności. Zapewnia
równomierne i łatwe rozprowadzane
preparatu po powierzchni opony.

10 szt

ADBL Soft Interior Pad
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1 szt.

ADBL Soft Interior Pad to aplikator do
wnętrz o średnicy 10 cm, wykonany z
miękkiej, czarnej pianki. Delikatna
struktura pianki zapewnia bezpieczną
i efektywną pracę na powierzchniach
wewnątrz samochodu.

Cena
detal
netto

Cena
detal
brutto

6,09

7,49

8,12

9,99

44,71

54,99

81,29

99,99

1,21

1,49

5,68

6,99

4,97

5,99

Drive Clean

Chemia

Nazwa produktu

ADBL APC Pro

Ikona

Opak.

Opis

500ml

ADBL APC Pro to silniejszy brat ADBL
APC idealny dla profesjonalnych studiów
detailingu. Skoncentrowany, bardzo silny,
uniwersalny produkt do czyszczenia
najcięższych zabrudzeń z plastików,
winylu, tapicerek materiałowych, do
czyszczenia detali na zewnątrz auta, jako
środek do mycia wstępnego. Doskonale
odtłuszczająca, niskopienna ,
wzbogacona o naturalne cytrusowe
rozpuszczalniki, formuła bardzo szybko
penetruje i rozpuszcza zabrudzenia.

1L

5L

500ml

ADBL APC

1L

ADBL APC to skoncentrowany,
uniwersalny produkt do czyszczenia
wszystkich powierzchni wewnątrz i na
zewnątrz auta. Bezpieczny dla
czyszczonych powierzchni.

5L

500ml

ADBL Green’gine

1L

ADBL GreeN’gine to skoncentrowany
płyn do czyszczenia mocno
zabrudzonych powierzchni. Dobrze
zwilża, penetruje i separuje od
powierzchni tłuste zabrudzenia. Po
kontakcie z brudem wiąże go przez co
wypłukanie powierzchni staje się
bajecznie proste.

5L

500ml

ADBL Glass Cleaner

1L

5L

500ml

ADBL Interior QD

1L

5L
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ADBL Glass Cleaner to gotowy do użycia
płyn do mycia powierzchni szklanych w
Twoim aucie. Glass Cleaner jest płynem
innym od wszystkich jakie do tej pory
używałeś. Zawiera śladowe ilości
alkoholu, który został zastąpiony
nietoksycznymi rozpuszczalnikami o
czystości kosmetycznej. Doskonale
odtłuszcza szyby pozostawiając je bez
smug. Jest bardzo wydajny i łatwy w
użyciu, a zapach soczystej pigwy
uprzyjemnia pracę. Nie zawiera
fosforanów i amoniaku.

ADBL INTERIOR QD to drugi z serii
naszych produktów typu quickdetailer.
INTERIOR QD dedykowany jest do
każdego wnętrza. Dzięki niemu
odświeżysz wnętrze, usuniesz drobne
zabrudzenia i przywrócisz wszystkim
elementom naturalny wygląd. INTERIOR
QD nie zostawia smug na elementach
lakierowanych. Wszystkie tworzywa
wewnętrzne odzyskają świeży wygląd w
kilka minut, a filtry UV zabezpieczą je
przed starzeniem.

Cena
detal
netto

Cena
detal
brutto

20,32

24,99

32,51

39,99

89,42

109,99

15,44

18,99

20,32

24,99

44,71

54,99

16,25

19,99

28,45

34,99

72,36

89,00

20,32

24,99

26,82

32,99

56,90

69,99

28,45

34,99

40,64

49,99

105,68 129,99

Drive Clean

Chemia

Nazwa produktu

Ikona

Opak.
500ml

ADBL Interior WOW

1L

5L

500ml

ADBL Micro Wash

1L

5L

500ml

ADBL Pre Spray Pro

1L

5L

500ml

1L

ADBL QD1

5L

500ml

ADBL Quick Wax

1L

5L
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Opis
ADBL Interior WOW to bananowo
pachnący dressing do wszystkich
tworzyw sztucznych w Twoim aucie.
Odżywia plastik, winyl, gumę nadając
głębokie satynowe wykończenie.
Zapobiega degradacji tworzyw
sztucznych dzięki zawartości bardzo
silnych filtrów UV. Wytworzona warstwa
ochronna po aplikacji zmniejsza
przyczepność brudu, a specjalistyczne
dodatki działają antystatycznie.

ADBL Micro Wash to specjalistyczny
produkt do prania ściereczek z mikrofibry.
Mieszanina naturalnych i syntetycznych
detergentów, dodatków zmiękczających
wodę oraz naturalnych rozpuszczalników
skomponowana jest tak, aby nie
zaburzać naturalnych właściwości
mikrofibry po praniu. Usuwa głębokie
zanieczyszczenia, przywraca miękkość
oraz chłonność. Pozostawia delikatny
cytrusowo jabłkowy zapach.

ADBL Pre-Spray PRO to najnowszej
generacji produkt do prania materiałowej
tapicerki samochodowej, wykładzin i
dywaników dla profesjonalistów.
Błyskawicznie usuwa najcięższe
zabrudzenia. Może służyć również jako
odplamiacz. Jego przewagą jest
szybkość działania w porównaniu do form
proszkowych obecnych na rynku, a
wysoka koncentracja sprawia, że jest to
produkt bardzo ekonomiczny w użyciu.

ADBL QD1 to w pełni syntetyczny quick
detailer. Zawiera dużą dawkę polimerów
oraz dodatek syntetycznego wosku.
Świetnie radzi sobie z usuwaniem kurzu,
odcisków palców i świerzych śladów po
twardej wodzie. Intensywnie pachnie,
szybko odparowuje nie pozostawia smug.
Idealny do zastosowania po każdym
myciu. Przedłuża trwałość wosku, a
autom niezabezpieczonym nadaje połysk
i ochronę do następnego mycia.

ADBL Quick Wax jest mieszaniną
wosków i polimerów. Jest łatwy i
przyjemny w użyciu. Można go stosować
samodzielnie oraz jako dodatkową
warstwę na wcześniej nałożony wosk lub
sealant. Efekt wizualny po zastosowaniu
to niesamowita głębia koloru, połysk oraz
hydrofobowość dorównującą twardym
woskom w paście. Trwałość Quick Wax
to od 2 do 3 tysięcy kilometrów w
zależności od warunków
atmosferycznych oraz sposobu mycia.

Cena
detal
netto

Cena
detal
brutto

36,58

44,99

56,90

69,99

203,24 249,99

24,38

29,99

40,64

49,99

130,07 159,99

32,51

39,99

48,77

59,99

154,46 189,99

32,51

39,99

48,77

59,99

138,20 169,99

40,64

49,99

65,03

79,99

162,59 199,99

Drive Clean

Chemia

Nazwa produktu

Ikona

Rozmiar
500ml

ADBL Shampoo

1L

Opis

ADBL Shampoo to wysoce
skoncentrowany szampon do karoserii o
zapachu coli. Posiada neutralne pH co
sprawia, że jest bezpieczny dla
wszystkich powierzchni Twojego auta.
Dodatek olejków cytrynowych i
pomarańczowych sprawia, że jest w
stanie usunąć nawet najcięższe
zabrudzenia.

5L

500ml

ADBL Shampoo Pro

1L

5L

500ml

ADBL Tar and Glue remover

1L

ADBL Textil Rinse

1L

5L

500ml

ADBL Tire and Rubber Cleaner

1L

5L
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Cena
detal
brutto

24,38

29,99

40,64

49,99

105,68 129,99

ADBL Shampoo Pro to produkt stworzony
z myślą o profesjonalistach.
Wysoka koncentracja (ok.10ml/10l wody)
i doskonałe właściwości czyszczące
sprawiają, że Shampoo Pro idealnie
nadaje się do przygotowania lakieru do
korekty i do jego odtłuszczenia przed
zabezpieczeniem. Formuła nie zawiera
środków poślizgowych, nabłyszczających
polimerów ani wosków. Bardzo szybko
się wypukuje nie pozostawiając po sobie
osadów.

ADBL Tar and Glue Remover to
przyjazny środowisku środek zawierający
pochodne olejów roślinnych. Stworzony
do bezpiecznego usuwania asfaltu, kleju,
smaru z elementów lakierowanych,
plastikowych, szyb, silnika itp.
Nie pozostawia tłustego nalotu, wolno
odparowuje i nie zawiera toksycznych
węglowodorów aromatycznych.

5L

500ml

Cena
detal
netto

ADBL Textile Rinse to produkt do użytku
w odkurzaczach piorących poprawiający
wypłukiwanie z tapicerek zabrudzeń
rozpuszczonych wcześniej przez ADBL
Pre-Spray PRO. Textile Rinse ma
właściwości antypienne i zwilżające.
Neutralne pH roztworu powoduje, że
wypłukiwanie pozostałości Pre-Spray z
rozpuszczonymi zabrudzeniami
przebiega znacznie szybciej niż w
przypadku samej wody użytej do
płukania.

ADBL Tire and Rubber Cleaner został
specjalnie zaprojektowany do idealnego
oczyszczenia opon i elementów
gumowych Twojego auta. Działa
natychmiastowo penetrując i oddzielając
zabrudzenia i pozostałości po
dressingach od opony. Doskonale
odtłuszcza pozostawiając powierzchnię
czystą i gotową na aplikację nowego
dressingu.

32,51

39,99

48,77

59,99

121,94 149,99

24,38

29,99

27,63

33,99

93,49

114,99

24,38

29,99

40,64

49,99

121,94 149,99

24,38

29,99

36,58

44,99

80,49

99,00

Drive Clean

Chemia

Nazwa produktu

ADBL Vampire Liquid

Ikona

Rozmiar

Opis

500ml

Vampire Liquid to środek do usuwania
pyłu z klocków hamulcowych, rdzy lotnej
oraz innych zanieczyszczeń pochodzenia
metalicznego z całego nadwozia. Dzięki
płynnej konsystencji doskonale się
rozpyla na każdej powierzchni, nie
spływa i nie wysycha szybko pozwalając
na dłuższą pracę. Neutralne pH sprawia,
że jest bezpieczny dla wszystkich
powierzchni na zewnątrz auta i może być
stosowany do codziennej pielęgnacji felg
i lakieru.

1L

5L
100ml
500ml
ADBL Vampire
1L

5L

500ml

ADBL Wheel Warrior

1L

5L

500ml

ADBL Wipe Out PRO

1L

5L

JJ Management Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Rzeczycka 26
04-940 Warszawa
info@adbl.eu, +48 695 136 915

ADBL Vampire to środek o neutralnym
pH do usuwania głęboko osadzonych
zanieczyszczeń metalicznych z
powierzchni felg i lakieru. Dzięki
dopracowanej, żelowej formule można z
nim pracować dłużej niż z
konkurencyjnymi produktami co pozwala
rozpuścić nawet bardzo stary pył z
klocków. Idealnie sprawdza się także w
usuwaniu rdzy lotnej z felg i lakieru.
Bezpieczny dla felg lakierowanych jak i z
polerowanego aluminium.

ADBL Wheel Warrior to kwasowy płyn do
felg o przyjemnym i intensywnym,
owocowym zapachu. Z łatwością
rozpuszcza brud, rdzę, osady po twardej
wodzie. Doskonale sprawdza się przy
okresowym myciu i domywaniu felg jako
etap poprzedzający zastosowanie ADBL
Vampire.
Wheel Warrior można użyć w formie
rozcieńczonej nawet do 1:4

ADBL Wipe Out to mieszanina szybko
odparowujących rozpuszczalników.
Stworzony do usuwania wszystkich
pozostałości po pastach polerskich z
lakieru dzięki czemu każda aplikowana
powłoka, wosk lub sealant po korekcie
będzie wiązać się z lakierem z
maksymalną siłą. Można go również
stosować podczas prac do szczegółowej
inspekcji lakieru.
Wipe Out równie dobrze sprawdza się do
usuwania pozostałości kleju po taśmach
maskujących, naklejkach oraz żywicy.

Cena
detal
netto

Cena
detal
brutto

24,38

29,99

32,51

39,99

130,07 159,99
16,25

19,99

40,64

49,99

65,03

79,99

260,15 319,99

21,13

25,99

32,51

39,99

72,36

89,00

40,64

49,99

65,03

79,99

162,59 199,99

Drive Clean

Akcesoria

Nazwa produktu

ADBL Lejek do kanistrów 5L

Ikona

Opak.

1 szt.

Opis
ADBL Lejek do kanistrów 5L to duża
pomoc w codziennej pracy z naszymi
środkami w większych opakowaniach.
Dzięki lejkowi minimalizuje się ryzyko
rozlania preparatu podczas dozowania.
Samo dozowanie jest bardziej wygodne
już od pierwszego nalewania z pełnego
kanistra.

Cena
detal
netto

Cena
detal
brutto

1,62

1,99

1,62

1,99

4,06

4,99

PRZY ZAMÓWIENIU KAŻDYCH 4 SZT.
Z DANEGO PRODUKTU W
OPAKOWANIU 5L LEJKI GRATIS.

ADBL Magiczna Gąbka

1 szt.

Gąbka Melaminowa, skutecznie
czyści bez detergentów

Nowy trigger stosowany
standardowo do produktów ADBL.


ADBL Trigger v2

1 szt.
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Wydajny system
odpowietrzania,
Rurka zakończona filtrem,
Wysokiej jakości materiał i
wykonanie,
Doza 1,0 ml,
Otwór do bezpiecznego
zawieszania butelki z
triggerem.

Drive Clean
Dodatki

Nazwa produktu

ADBL GIFT BOX

Ikona

Opak.

4 x 500ml

Opis

ADBL GIFT BOX jest ozdobnym
opakowaniem podarunkowym
przeznaczonym na 4 produkty
ADBL w butelkach o pojemności
500 ml. W opakowaniu
przewidziano miejsce na dwie
butelki z zakrętką oraz dwie
butelki z triggerem. Opakowanie
jest wykonane z wysokiej jakości
tektury. W środku jest specjalnie
zaprojektowana wkładka pod
kształt butelek ADBL. Oprócz
walorów estetycznym opakowanie
zapewnia bezpieczeństwo
produktów umieszczonych w
środku.
Świetny pomysł na prezent na
każdą okazję. Skład produktów w
środku pudełka podarunkowego
można ustalać według własnego
uznania co daje większą
elastyczność wyboru dla klienta
ostatecznego.
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Cena
detal
netto

Cena
detal
brutto

20,00

24,86

