
GLIPTONE ZESTAW DO TAPICERKI CIEMNEJ
GT11+GT12
W skład zestawu wchodzą:
1x GLIPTONE CLEANER GT12 250ML1x GLIPTONE CONDITIONER GT11
250ML1x GLIPTONE LEATHER BRUSH1x CARPLAN ŚCIERECZKA Z
MIKROFIBRY 35x35

 
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 GT11
Nadaje jedwabistą miękkość skórzanej tapicerce. Środek ten posiada neutralne PH, jest bezpieczny dla skóry, może być
zastosowany do każdego ciemnego koloru tapicerki skórzanej. Nadaje skórze miękkość, przywraca naturalne
dla najwyższej jakości skóry wykończenie (mat lub półmat). Zabezpiecza przed promieniami UV i wysychaniem.
Wchłania się szybko i nie wymaga polerowania. Nadaje tapicerce skórzanej jedwabistą miękkość, wspaniały i trwały
zapach nowej, ekskluzywnej skóry. Specjalna formuła sprawia, iż brak jest tzw. efektu "poślizgu używanej skóry". Po
zastosowaniu Gliptone skóra zachowuje się jak nowa "przytrzymując" ciało podczas manewrów samochodem.
 
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
ciemnej i czarnej tapicerki
do ciemnych i czarnych 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.
 
CARPLAN ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY 35x35
Marka Carplan proponuje Państwu szeroką gamę szmatek, gąbek i szczotek pod wspólnym logiem Triplewax.
To wysokiej jakości produkty, które pomogą przy myciu, woskowaniu i polerowaniu lakieru oraz zadbaja o wnetrze auta.
Zastosowanie:

polerowanie kokpitu
polerowanie karoserii
polerownia szyb
nanoszenie wosków i innych żelów


