TOP VÝBER Z NAŠEJ PONUKY
ENERGOSERVIS CLC, s.r.o.

409 - XMAX FOMA - Kto vyskúšal, už by nemenil!
Cena: 1,90 €/kg
Alkalická pena vhodná na bezkontaktné umývanie osobných áut.
Taktiež ideálna na nákladné autá, autobusy a iné dopravné prostriedky.
Skvele odstraňuje mastnoty a hmyz.
Jedinečný pomer cena/kvalita.
Spotreba na jedno bezkontaktné umývanie: cca 50 ml/auto, t.j. 0,1 €/auto
Riedenie pre autobusy 1:10 - 1:30

126 - XMAX-Presso
Predumývací nízkopenivý šampón s rýchlym účinkom. Roztok nastriekate tesne pred vjazdom do
kefovej umyvárky. Uvoľňuje hmyz, cestnú špinu a aj špinu na diskoch,
Riedenie 1:5 - 1:10
Cena: 2,40 €/kg

Dopomat forte
Jedinečný čistič podláh pre autoservisy na všetky typy škvŕn a nečistôt.
Vhodný do strojov vďaka nízkej penivosti, riedenie 100-200 ml/10 l studenej vody
Cena: 2,40 €/kg

Príklad kompletného strojového umytia - portálová/tunelová umývacia linka
Aktívna pena 132 - Kimax - Foam
Lepšie sušenie, spotreba 5-10 ml/auto
Cena: 2,50 €/kg, teda na jedno auto 0,025 €
ALEBO

Aktívna pena parfemovaná, 111 - Odora (klasik - redbull, vianočná - škorica, jarná - orgován)
Jedinečná aktívna pena, ktorá vám prevonia celú umyváreň.
Možnosť výberu z troch vôní: redbull, škorica a orgován
Spotreba 10-15 ml/auto
Cena: 3,00 €/kg, teda na jedno auto 0,045 €
Šampón - 134 - Kimax Shampoo
Lepšie pripraví povrch na sušenie. Spotreba 5-10 ml/auto
Cena: 2,10 €/kg, teda na jedno auto 0,021 €
Sušiaci vosk - 206 - Micron Dry
Koncentrát s vysokým leskom. Autá sú suché a lesklé. Nerobí usadeniny v potrubí s
recyklovanou vodou
Spotreba 5-10 ml/auto
Cena: 4,50 €/kg, teda na jedno auto 0,045 €
Konzervačný vosk - 213 - Zirkon
Ošetrovací penový vosk, Spotreba 5-10 ml/auto
Ošetruje plasty, gumu a lak, výborný sušiaci efekt
Cena: 5,10 €/kg, teda na jedno auto 0,051 €

Cena chémie za kompletné strojové umytie na jedno auto 0,142

€

S použitím produktov 132 Kimax Foam, 134 Kimax Shampoo, 206 Micron Dry a 213 Zirkon
Všetky produkty sa predávaju v 25 Kg baleniach. / Uvedené ceny sú bez DPH a bez dopravy, FCO Bratislava

