
GLIPTONE TAPICERKA JASNA I KABRIOLETY
GT12+GT13
W skład zestawu wchodzą:
1x GLIPTONE CLEANER GT12 250ML1x GLIPTONE CONDITIONER GT13
250ML1x GLIPTONE LEATHER BRUSH1x SONAX ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY
2SZT.

 
GLIPTONE CLEANER GT12
Stosuje się do czyszczenia tapicerki skórzanej, bez użycia wody. Jego unikalne działanie polega na rozpuszczeniu
i zmiękczeniu brudu. Jest bardzo skuteczny do każdego rodzaju skór licowych, czyści tapicerkę zwykłą i wentylowaną
oraz w każdym kolorze. Jest polecany do regularnego czyszczenia skóry. Można nim także czyścić skórę na kierownicy
oraz gałce zmiany biegów. Polecany jest do czyszczenia nowych skór. Aby pozbyć się słabej jakości fabrycznych
zabezpieczeń skóry. Posiada neutralne PH, jest bezpieczny dla skóry, może być zastosowane do każdego koloru
tapicerki skórzanej. Nadaje skórze miękkość, przywraca naturalne dla najwyższej jakości skóry wykończenie (mat lub
półmat).
 
GLIPTONE CONDITIONER GT13
Wchłania się szybko i nie wymaga polerowania. Nadaje Twojej tapicerce skórzanej jedwabistą miękkość oraz wspaniały
i trwały zapach nowej, ekskluzywnej skóry. Specjalna formuła sprawia, iż brak jest tzw. efektu “poślizgu używanej
skóry”. Renowacja skóry samochodowej kosmetykiem Gliptone sprawia, iż skóra zachowuje się jak nowa,
“przytrzymując” ciało podczas manewrów samochodem. Charakteryzuje się dodatkowo specjalnymi właściwościami.
Zawarta w nim unikalna formuła zapobiega wnikaniu brudu, wody oraz olejów, jednocześnie pozwalając skórze
oddychać. Idealnie sprawdza się w autach z jasną tapicerka oraz w rozmaitych kabrioletach.



Kosmetyki Gliptone są od lat używane i sprzedawane w Anglii w salonach Rolls-Royce, Bentley, Jaguar,Aston Martin,
Ferrari (Maranello Consessionires), TVR, Saab GB. Jako jedyne na świecie posiadają rekomendację Rolls-Royce
Enthusiasts Club Interior Care. W Polsce ich zalety docenii już Lexus, Saab, Subaru, Jeep oraz indywidualni użytkownicy
luksusowych samochodów.
Rekomendowany do:

konserwacji tapicerki w nowym samochodzie
używanej tapicerki skórzanej
jasnej i kremowej tapicerki
do jasnych i białych skór meblowych

 
GLIPTONE LEATHER BRUSH
Szczotka do czyszczenia tapicerek skórzanych wykonana z naturalnego włosia. Rączka z lakierowanego drewna,
pozwala dokładnie, szybko i skutecznie doczyścić brudną tapicerkę skórzaną oraz trudno dostępne szwy i załamania
skór. Włosie szczotki nie wchodzi w reakcje z produktami do czyszczenia skór.
Długość 11,5 cm.
 
SONAX ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY 2SZT.
Wysoko chłonna, aktywna mikrofibra całkowicie usuwa pozostałości po wosku i preparatach polerskich. Pozostawia
błyszczącą powierzchnię. Aby uzyskać najlepszy efekt ściereczka powinna być sucha. 2 sztuki w opakowaniu.
Indeks: 416 241
Zastosowanie:

polerowanie kokpitu
polerowanie karoserii
polerownia szyb
nanoszenie wosków i innych żelów


