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NEGA USNJA

LEATHER MASTER paleta izdelkov je namenjena čiščenju, zaščiti, negi in popravilu usnjenega
oblazinjenega pohištva, usnjenih izdelkov in oblačil. Paleta vsebuje izdelke namenjene čiščenju
vseh vrst usnja: anilinskega-A, nubuk-N in krito barvanjega gladkega usnja-P, kakor tudi izdelke
namenjene popravilu usnja za potrošnike in profesionalce.
LEATHER MASTER SISTEM
Usnje zahteva redno čiščenje in nego. Mnogi so prepričani, da je usnje potrebno negovati s
hranilnimi sredstvi. Žal pa večina vrst usnja ne sprejema nikakršnih hranilnih sredstev. Čiščenje in
zaščita so osnovne potrebe, ki jih usnje potrebuje.
Čiščenje - odpravljanje umazanije in odstranjevanje madežev z vašega usnja, ki je vedno čisto in
tako ohranja svoj privlačen videz.
Zaščita - zagotavljanje originalne kakovosti in ohranjanje novega izgleda vašega usnja tudi po
večletni uporabi.
Leather Master Sistem temelji na 2 izdelkih: čistilu Leather Soft Cleaner in zaščitni kremi
Leather Protection Cream. Vzajemna uporaba teh dveh izdelkov zagotavlja odlično čiščenje,
ohranjanje prožnosti usnja in zelo pomembno dodatno zaščito, ki jo zahteva vaše usnje.
SETI ZA ČIŠČENJE, NEGO IN VZDRŽEVANJE GLADKEGA USNJA
Seti za nego gladkega usnja pokrivajo potrebe redne nege anilinskega-A, pol-anilinskega-P in krito
barvanega gladkega usnja-P. Seti niso primerni za nego nubuk, velur in semiš usnja.
Leather Soft Cleaner iz anilinskega in krito barvanega usnja očisti različne vrste madežev in
umazanij. Izdelek je na vodni osnovi, ki prodre v površino in čisti brez nevarnosti poškodbe usnja.
Leather Protection Cream pomaga pri odbijanju madežev in umazanije na vašem anilinskem, polanilinskem in krito barvanem gladkem usnju. Hkrati ohranja usnje mehko in prožno. Svetujemo vam,
da uprabljate Leather Protection Cream in Leather Soft Cleaner v kombinaciji. Skupaj sta pakirana v
setih različnih velikosti.
Nekaterim setom je dodano čistilo Ink Away, ki je namenjeno odstranjevanju svežih madežev
kemičnega svinčnika (3-5 dni) in rdečila s krito barvanega gladkega usnja-P.

Set za nego gladkega usnja - LM 100 "Leather Care Kit - LM 100"
Vsebina
100 ml
Leather Protection Cream
100 ml
Leather Soft Cleaner
1 mehka krpa, 1 goba, 1 navodila za uporabo
Set za nego gladkega usnja - LM 150 "Leather Care Kit - LM 150"
Vsebina
150 ml
Leather Protection Cream
150 ml
Leather Soft Cleaner
1 mehka krpa, 1 goba, 1 navodila za uporabo
Set za nego gladkega usnja z Ink Away - LM 150i
“Leather Care Kit with Ink Away - LM 150i“
Vsebina
150 ml
Leather Protection Cream
150 ml
Leather Soft Cleaner
8 ml
Ink Away
1 mehka krpa, 1 goba, 1 navodila za uporabo
Set za nego gladkega usnja - LM 250 “Leather Care Kit - LM 250"
Vsebina
250 ml
Leather Protection Cream
250 ml
Leather Soft Cleaner
2 mehki krpi, 2 gobi, 1 navodila za uporabo

Set za nego gladkega usnja z Ink Away - LM 250i
“Leather Care Kit with Ink Away - LM 250i“
Vsebina
150 ml
Leather Protection Cream
250 ml
Leather Soft Cleaner
8 ml
Ink Away
2 mehki krpi, 2 gobi, 1 navodila za uporabo
Set z robčki za nego gladkega usnja brez ali z Ink Away
“Easy Leather Care Kit“
Vsebina
8 kos
Leather Protection Cream robčkov
8 kos
Strong Cleaner robčkov
8 ml
Ink Away (samo v setu z Ink Away)
1 navodila za uporabo
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SETA ZA OBNOVO BARVE GLADKEGA USNJA
Seta za osvežitev in obnovo barve anilinskega-A, pol-anilinskega-P in krito barvanega gladkega
usnja-P sta Colour Line Aniline in Colour Line Pigmented. Na razpolago sta v 60 standardnih
odtenkih ali po naročilu na osnovi vašega barvnega vzorca.
Set za obnovo barve krito barvanega gladkega usnja
"Colour Line Pigmented Kit"
Set je namenjen čiščenju in obnovi obledele in obrabljene barve, ter
popravilu do srednje velikih razpok na usnju s čistilno kodo P.
Vsebina
140 ml
Colour Line Pigmented
140 ml
Strong Cleaner
1 mehka krpa, 1 goba, 1 zaščitna rokavica, 1 navodila za uporabo
Set za obnovo barve anilinskega usnja
"Colour Line Aniline Kit"
Set je namenjen čiščenju in obnovi obledele in obrabljene barve, ter
odličen za barvno toniranje neujemajočih površin na anilinskem usnju.
Vsebina
140 ml
Colour Line Aniline
140 ml
Leather Soft Cleaner
1 mehka krpa, 1 goba, 1 zaščitna rokavica, 1 navodila za uporabo
POSEBNA SETA, za čiščenje, nego, obnovo in zaščito Pull-Up voščenega in z olji maščenega
anilinskega usnja
Wax On Kit, 250 ml Leather Soft Clener, 250 ml Waxon, 2 gobi, 2 mehki krpi, 1 navodila za uporabo
Oleosa Kit, 250 ml Leather Soft Clener, 250 ml Oleosa, 2 gobi, 2 mehki krpi, 1 navodila za uporabo
ROBČKI ZA NEGO USNJA
Negovalni robčki "WIPES" so prepojeni s posameznimi Leather Master čistilnimi, negovalnimi in
zaščitnimi sredstvi. Robčki so zelo preprosti za uporabo in nudijo hitre rezultate. Na voljo so v tulcu
ali škatlji.

Soft Cleaner, robček za čiščenje vsakodnevne umazanije in madežev.
Strong Cleaner, robček za čiščenje trdovratne umazanije.
Universal Cleaner, robček za čiščenje vzdržljivega tapetniškega usnja (sedeži v avtomobilu,
motociklu, plovilu, letalu, avtobusu, tovornjaku).
Protection Cream, robček za osvežitev in odlično zaščito pred vodnimi, oljnimi, alkoholnimi madeži
na gladkem anilinskem in krito barvanem usnju.
Oleosa, robček za osvežitev in zaščito maščenega Pull-Up anilinskega usnja.
Waxon, robček za osvežitev voščenega Pull-Up anilinskega usnja.
One Wipe, čistilni in vlažilni robček, primeren samo za obdelavo krito barvanega gladkega usnja.
SETI ZA NEGO NUBUKA
Seti za nego nubuk, velur in semiš usnja so pripravljeni posebej za čiščenje, odstranjevanje
madežev, zaščito in poživitev nubuk, velur in semiš usnja.
Set za čiščenje nubuka - LM 50
"Nubuck Cleaning Kit - LM 50"
Vsebina
50 ml
Nubuck Cleaner
1 kos
Nubuck Cleaning Cloth
1 goba, 1 navodila za uporabo
Set za čiščenje nubuka - LM 140
"Nubuck Cleaning Kit - LM 140"
Vsebina
140 ml
Nubuck Cleaner
1 kos
Nubuck Cleaning Cloth
2 gobi, 1 navodila za uporabo
Set za nego nubuka "Nubuck Care Kit"
Vsebina
140 ml
Nubuck Cleaner
75 ml
Nubuck Degreaser
200 ml
Nubuck Protector
1 kos
Nubuck Cleaning Cloth
2 gobi, 1 navodila za uporabo
Set za čiščenje in eko zaščito nubuka
"Nubuck Eco Protection and Cleaning Kit"
Vsebina
250 ml
Nubuck Cleaner
2 kos
Nubuck Cleaning Cloth
500 ml
Nubuck Eco-Protector
2 gobi, 1 razpršilec, 1 navodila za uporabo
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POSAMEZNI IZDELKI
Leather Soft Cleaner, 250 ml (A, N, P), iz anilinskega in krito barvanega usnja očisti različne vrste
madežev in umazanij. Izdelek je na vodni osnovi, ki prodre v površino in čisti brez nevarnosti
puščanja lis, razbarvanja ali poškodbe usnja.
Leather Protection Cream, 250 ml (A, P), pomaga pri odbijanju madežev in umazanije na vašem
anilinskem, pol-anilinskem in krito barvanem gladkem usnju. Hkrati ohranja usnje mehko in prožno
ter mu tako podaljša življensko dobo. Poveča obrabno odpornost usnja in vsebuje UV zaščito, s
čemer preprečuje staranje usnja.
Leather Vital, 250 ml (A in P), poživi, zmehča in izboljša oprijem izsušenega, otrdelega in starega
usnja. Odpravi neprijetno škripanje usnja.

Strong Cleaner for Leather, 250 ml (A, N, P), očisti trdovratno umazanijo in večino madežev na
vodni osnovi.
Foam Cleaner, 400 ml (A, N, P), Strong Cleaner v razpršilu na potisni plin v obliki suhe pene.
Universal Cleaner, 200 ml (A, N, P), učinkovito čistilo za vzdržljivejše tapetniško usnje sedežev.
Rapid Cleaner S, 200 ml (P), koncentrirano čistilo za vzdržljivo tapetniško usnje.
Vinyl Cleaner, 200 ml, očisti umazanijo in madeže iz umetnega usnja - PVC/PU.

Super Cleaner, 50 ml (P), odstrani barvo od jeansa, tiska, starega kemičnega svinčnika in zelo
odpornih ter trdovratnih madežev s krito barvanega gladkega usnja.
Ink Away, 8 ml (P), odstrani sveže madeže (3-5 dni) črnila, kemičnega svinčnika in rdečila.
Leather Degreaser, 200 ml (A, N, P), odstrani mastne madeže in sledi maščobe las in znoja.

Nubuck Cleaner, 140 ml (N), iz nubuk usnja očisti večino madežev in umazanije.
Nubuck Degreaser, 200 ml (N), iz nubuk usnja odstrani odvečno maščobo in oljne madeže.
Nubuck Cleaning Cloth, 2 kos (N), iz nubuk usnja odstrani površinsko umazanijo.
Ink Killer, 50 ml (N), iz nubuka odstrani madeže pisarniških pisal.
Nubuck Protector, 400 ml (N), učinkovito zaščiti nubuk, velur in anilinsko usnje.
Nubuck Eco-Protector, 500 ml (N), odlična zaščita nubuka pred raznovrstnimi madeži.

Leather Odour Remover, 200 ml (A, N, P), nevtralizira neprijetne vonjave na vseh vrstah usnja.
Spew Remover, 50 ml (A, N), onemogoči izbijanje površinskih maščob.
Hide Rug Cleaner, 1 kg, čisti in odstranjuje madeže iz govejega krzna.
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NEGA TEKSTILA

TEXTILE MASTER paleta izdelkov je bila razvita v Unitersovem razvojnem centru in je
namenjena negi večine vrst tekstila in mikrovlaken. Paleta izdelkov vsebuje sete in posamezne
izdelke za redno čiščenje, odstranjevanje madežev in zaščito pred različnimi vrstami madežev
in umazanije. Textile Master izdelki so primerni za uporabo na oblazinjenem pohištvu, blagu,
vzmetnicah, preprogah in oblačilih.
VZDRŽEVANJE TEKSTILA
Tekstil je izdelan iz naravnih vlaken kot je bombaž, lan ali volna, kakor tudi iz spremenjenih
naravnih vlaken kot je viskoza ali umetna svila in umetnih vlaken kot so poliester, poliamid in
mikrovlakna. Vse te vrste vlaken imajo različne fizikalne in kemične lastnosti, ki ne vplivajo
samo na moč in odpornost na madeže, ampak tudi določajo, kakšen način vzdrževanja je
potreben. Da boste tekstil vzdrževali pravilno, morate vedeti, iz kakšne vrste vlaken je narejen.
Pri vzdrževanju tekstila, da ohrani izgled, brez tveganja povzročitve nepopravljive škode je
potrebno upoštevati nekaj preprostih pravil: redno odstranjevanje prahu in čiščenje vsaj
vsakih 6 mesecev.
Čiščenje oblazinjenega pohištva ni samo vprašanje higiene. Če oblazinjeno pohištvo ni redno
čiščeno, s časom maščobne kisline potu in umazanije prodrejo v vlakna. To priprelje do
različnih poškodb blaga.
Textile Master seti so pripravljeni za redno nego in vzdrževanje tekstilnega oblazinjenega
pohištva in bodo še veliko let ohranjali nov izgled pohištva.
SETI ZA ČIŠČENJE, NEGO IN VZDRŽEVANJE TEKSTILA
Set za nego mikrovlaken “Microfibre Care Kit”
Set vsebuje 2 izdelka namenjena čiščenju mikrovlaken. Čistilno krpo,
za učinkovito odstranjevanje suhe umazanije in tekoče čistilo za
odstranjevanje sledi hrane, pijače in večine madežev kemičnih
svinčnikov.
Vsebina
1 kos
Microfibre Cleaning Cloth
225 ml
Microfibre Cleaner
1 kopalna rokavica, 1 goba, 1 navodilo za uporabo
Set za nego tekstila “Textile Care Kit”
Set vsebuje 2 izdelka namenjena vzdrževanju večine vrst tekstila
(razen čiste volne in svile), sintetike, mešanih vlaken in mikrovlaken.
Način obdelave je preprost in zagotavlja hitro čiščenje brez obleditve in
ostanka madežev. Zaščitno sredstvo zaščiti vlakna pred madeži hrane
in pijače, maščobnimi kislinami znoja itd.
Vsebina
225 ml
Textile Cleaner
225 ml
Textile Protector W
1 kopalna rokavica, 1 goba, 1 navodila za uporabo
Set za nego naravnih vlaken “Textile Care for Natural Fibres Kit”
Set vsebuje 2 izdelka namenjena negi naravnih in občutljivih vlaken
(tudi za volno in svilo). Način obdelave je preprost in zagotavlja hitro
čiščenje brez obleditve in ostanka madežev. Zaščitno sredstvo zaščiti
vlakna pred madeži hrane in pijače, maščobnimi kislinami znoja itd.
Vsebina
225 ml
Textile Cleaner N
225 ml
Textile Protector W
1 kopalna rokavica, 1 goba, 1 navodila za uporabo
Set za nego vzmetnic “Mattress Care Kit”
Set je namenjen vzdrževanju vzmetnic. Čiščenje vzmetnic je ob
vzdrževanju čistoče pomembno tudi zaradi higienskih razlogov. Znoj in
razlitja lahko na vzmetnici pustijo madeže, povzročijo neprijeten izgled
in pojav vonjav ter razvoj bakterij. Čistilo v setu zagotavlja hitro in
preprosto čiščenje brez obleditve ali razbarvanja. Odstranjevalec
vonjav nevtralizira različne močne vonjave, npr. od urina.
Vsebina
225 ml
Mattress Cleaner
225 ml
Mattress Smell Remover
1 kopalna rokavica, 1 navodila za uporabo
SOS set za odstranjevanje madežev s tekstila
“SOS Textile Stain Remover Kit”
Set vsebuje 4 izdelke namenjene odstranjevanju vseh madežev iz
vseh vrst vlaken, vključno iz sedežev avtomobilov in plovil, zof, odej,
preprog, vzmetnic, blaga in oblačil. Zelo učinkovit na novih in starih
madežih. Odstrani madeže pijače, sadnih sokov, hrane, omak,
kemičnega svinčnika, urina, krvi, izbljuvkov, rdečila za ustnice,...
Vsebina
100 ml
Stain Away
5×5 g
Ox’Cleaner
100 ml
Stain Remover S
100 ml
Resistant Stain Cleaner
1 goba, 1 mehka krpa, 1 navodila za uporabo
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SOS set za odstranjevanje madežev s preprog
“SOS Carpet Stain Remover Kit”
Set vsebuje 3 izdelke namenjene odstranjevanju vseh madežev iz
vseh vrst tekstilnih oblog in preprog. Zelo učinkovit na novih in starih
madežih. Odstrani madeže pijače, sadnih sokov, hrane, omak, urina,
krvi, izbljuvkov, kreme za čevlje, markerjev, žvečilnega gumija, ...
Vsebina
500 ml
Carpet Stain Away
50 g
Carpet Ox’Cleaner
300 ml
Carpet Stain Remover S
1 razpršilec, 2 gobi, 2 mehki krpi, 1 navodila za uporabo
POSAMEZNI IZDELKI
Textile Protector W, 500 ml, odlična zaščita vseh vrst tekstila in mikrovlaken, na vodni osnovi.
Uporablja se ga tudi za ponovno zaščito tekstila po rednem čiščenju ali odstranjevanju
madežev. Količina zadošča za zaščito približno 10 sedežev.
Textile Protector S, 500 ml, hitro sušeč razpršilec na potisni plin na osnovi topil, za zaščito
vseh vrst tekstila, preprog in še posebej naravnih vlaken (volna, svila, lan, bombaž, itd.).
Količina zadošča za zaščito 2 sedežev.
Textile Strong Cleaner, 225 ml, je koncentrirano čistilo namenjeno čiščenju in odstranjevanju
trdovratnih madežev z vseh vrst tekstila: mešanih vlaken, umetnih vlaken, mikrovlaken,
naravnih vlaken (bombaža, lana in viskoze, razen volne in svile).

Textile Odour Remover, 225 ml, je zelo učinkovito razpršilo, ki nevtralizira neprijetne vonjave
tobaka, bencina, urina, ... Nanese se ga po čiščenju z ustreznim Textile Master izdelkom. Zelo
učinkovit pri odpravljanju vonjav s sedežnega pohištva, preprog, talnih oblog, vzmetnic in s
sedežev ter oblog v vozilih.
Anti Static Spray, 125 ml, zmanjša ali odstrani pogosto prisoten statični naboj v mikrovlaknih
in drugih umetnih vlaknih.
Carpet Cleaning Powder, 1 kg, je čistilo v prahu, namenjeno suhemu čiščenju preprog in
talnih oblog do globine 2 cm. Čistilni prah je zelo učinkovit, preprost za uporabo in omogoča
uporabo preproge takoj po končanem postopku čiščenja. Prah se lahko uporablja na vseh
vrstah vlaken, vključno z orientalskimi in avtomobilskimi preprogami.
Carpet Cleaner, 500 ml, je čistilo z razpršilcem, namenjeno čiščenju preprog z vlakni daljšimi
od 2 cm in preprog ter oblog, ki se jih ne more čistiti s čistilom Carpet Cleaning Powder.

Textile Grease Remover, 300 ml, je čistilo na osnovi topil z razpršilcem na potisni plin, ki
odstrani madeže maščob in zamaščenosti las in znoja, kot tudi maščob, ki so se že vlezle v
vlakna. Uporablja se lahko na vseh vrstah tekstilnih vlaken.
Ink Killer for Textiles, 50 ml, odstrani madeže kemičnega svinčnika in rolerjev z večine
vlaken, vključno z mikrovlakni (razen iz chintz-a in svile).
Flash, 225 ml, je razpršilo namenjeno poživitvi barv na vseh vrstah tekstila, mikrovlaknih in
preprogah. S tekstila odstrani sledi robov madežev, ki so nastali po nepravilnem
odstranjevanju madežev ali čiščenju. Flash utrdi naravne barve, deluje proti porumenelosti
bombaža in nevtralizira agresivne luge (bazična čistila).
Rust-Go Away, 125 ml, odstrani rjo iz vseh vrst vlaken: mikrovlaken, umetnih in naravnih
vlaken.
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NEGA LESA

WOOD MASTER paleta izdelkov je namenjena negi lesenih površin. Izdelki se uporabljajo za
čiščenje, redno nego, zaščito in popravilo lesenega pohištva. Wood Master izdelki so prilagojeni
negi lesenega pohištva v bivalnih prostorih (Indoor), negi lesa na prostem (Outdoor), vrtnega
pohištva, ter vzdrževanju in negi lesenega pohištva v in na plovilih.
Les s pravilno nego in zaščito ne izgubi naravne lepote. Zaradi tega je Uniters-ov razvojni center
razvil celotno paleto setov in izdelkov namenjenih negi lesenih površin.
SETA ZA ČIŠČENJE, NEGO IN VZDRŽEVANJE LESA
Seti vsebujejo vse potrebne izdelke za čiščenje, vzdrževanje in zaščito lesenega pohištva v
bivalnih prostorih, kot tudi barvne politure za odpravo obleditev, odrgnin in prask, od svetlega
jesena do temnega mahagonija. Primeri uporabe v/za: predsobe, dnevne sobe, saloni, jedilnice,
spalnice, mize, stoli, sedeži, gugalni stoli, naslanjači, kredence, postelje, vrata, okvirji vrat in oken,
okvirji slik, ograje stopnišča, stopnic, lesenih skrinj, nočnih omaric, garderobnih omar, pisalnih
miz, kabinetov, knjižnih regalov, obšalnikov, stelaž in ogledal.
Set za nego lesa “Wood Care Kit”
Set vsebuje čistilo za globinsko čiščenje lesa, brezbarvno polituro
za zaščito, ohranjanje in poudarjanje lepote pohištva.
Vsebina
200 ml
Wood Cleaner
200 ml
Wood Polish
3 mehke krpe, 1 navodila za uporabo
Set za nego lesa - Ultra “Wood Care Kit - Ultra”
Set vsebuje čistilo za globinsko čiščenje lesa, brezbarvno polituro
za zaščito, ohranjanje in poudarjanje lepote pohištva, barvne
politure za popravila obleditv, zarez in prask na površini lesa,
krpo z visoko vpojnostjo prahu iz posebnega tkanja mikrovlaken.
Vsebina
225 ml
Wood Cleaner
225 ml
Wood Polish
60 ml
Wax & Wood Touch-up Dark Finish
60 ml
Wax & Wood Touch-up Medium Finish
60 ml
Wax & Wood Touch-up Light Finish
1 kos
Clean Star
2 mehki krpi, 1 navodila za uporabo
SETI ZA ČIŠČENJE, NEGO IN VZDRŽEVANJE LESENEGA VRTNEGA POHIŠTVA
Seti vsebujejo vse potrebne izdelke za čiščenje, vzdrževanje in zaščito lesenega vrtnega
pohištva, z odprto - nelakirano površino strukture lesa.
Seti so sestavljeni iz čistila Teak/Wood Cleaner, ki les izredno dobro očisti. Teak/Wood Brightener,
ki posvetli trenutno barvo in obnovi naravno barvo. Teak/Wood Oil, ki zaščiti površino lesa pred
madeži in onemogoči tvorbo plesni. Vsebuje zelo učinkovit UV filter in poveča odpornost na vodo.
Teak/Wood Colour Oil vsebuje prosojne pigmente in poglobi ton lesa.
Set za nego lesenega vrtnega pohištva-brezbarvno olje
“Teak Care Kit-Transparent Oil”
Vsebina
500 ml
Teak/Wood Cleaner
500 ml
Teak/Wood Brightener
500 ml
Teak/Wood Oil
1 kos
jeklene volne
3 mehke krpe, 1 razpršilec, 1 navodila za uporabo
Set za nego lesenega vrtnega pohištva-barvno olje
“Teak Care Kit-Coloured Oil”
Vsebina
500 ml
Teak/Wood Cleaner
500 ml
Teak/Wood Brightener
500 ml
Teak/Wood Colour Oil
1 kos
jeklena volna
3 mehke krpe, 1 razpršilec, 1 navodila za uporabo
Set za nego lesenega vrtnega pohištva-luksuzni
“Teak Care Kit-Luxury”
Vsebina
500 ml
Teak/Wood Cleaner
500 ml
Teak/Wood Brightener
500 ml
Teak/Wood Oil
500 ml
Teak/Wood Colour Oil
1 kos
krtača
6 mehkih krp, 1 razpršilec, 1 navodila za uporabo
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SETA ZA NEGO DOMA
Set za nego kuhinje “Kitchen Care Kit”
Set vsebuje 4 izdelke namenjene čiščenju in
negi kuhinjskega pohištva in naprav iz lesa,
stekla, ogledal, jekla, plastike, marmorja,
granita in ostalih podobnih površin, lakiranih in
laminatnih površin.
Vsebina
225 ml
Hard Surface Cleaner
225 ml
Hard Surface Degreaser
225 ml
Gloss/Matt Polish
225 ml
Sone Protector
1 kos
razpršilec
1 kos
krpa iz mikrovlaken
1 navodila za uporabo
Set za nego doma “Home Care Kit”
Set vsebuje 4 izdelke namenjene čiščenju in
negi večine pohištva iz lesa, stekla, ogledal,
jekla, plastike, marmorja, granita in ostalih
podobnih površin, lakiranih in laminatnih
površin.
Vsebina
225 ml
Hard Surface Cleaner
225 ml
Hard Surface Degreaser
225 ml
Gloss/Matt Polish
225 ml
Sone Protector
1 kos
razpršilec
1 kos
krpa iz mikrovlaken
1 navodila za uporabo
Hard Surface Cleaner (Čistilo trdih površin) čisti vse naslednje površine v kuhinji: mize, leseno
pohištvo, vrata, steklene površine, ogledala, jeklo, umetne mase, marmor, granit in ostale
podobne površine, kot so lakirane in laminatne površine. Izdelek odstrani običajno umazanijo,
kot sta prah in madeži hrane. Hard Surface Cleaner ne pušča lis v obliki kolobarjev ali črt in je s
svojim vodoodbojnim učinkom idealen za čiščenje oken.
Hard Surface Degreaser (Razmaščevalec trdih površin) odstrani maščobne in oljne madeže
ter umazanijo s trdih površin vaše kuhinje: steklo, jeklo, umetne mase, les, lakirane in
laminatne površine, keramične ploščice, marmor, granit in ostale podobne površine. Odlično
razmasti kuhinjske nape, kuhalne plošče in pečice. Madeže odstrani brez sledi lis.
Gloss/Matt Polish (Loščilo) ščiti in vzdržuje vse sijajne in matirane površine, kot so les in
laminat, pred običajno - vsakodnevno umazanijo.
Stone Protector (Zaščita kamna) ščiti površino marmorja, granita in drugih plemenitih kamnitih
ali kamnu podobnih materialov pred mokrimi in mastnimi madeži ter madeži živil.
Na razpolago je še več posameznih izdelkov in setov za čiščenje, nego, vzdrževanje in
raznovrstna popravila pohištvenih površin.

NEGA VOZIL
CAR INTERIOR CARE je vozilom prilagojena linija izdelkov Leather Master in Textile Master
namenjena čiščenju in obdelavi usnja, tekstila, mikrovlaken, kovin, stekla, laka in površin iz
umetne mase v notranjosti in zunanjosti vozil.
Set za nego usnja v avtomobilu - LM150
“Leather Care Kit - LM 150 (Car Interior Care)”
Vsebina
150 ml
Leather Soft Cleaner
150 ml
Leather Protection Cream
1 goba, 1 mehka krpa, 1 navodila za uporabo

Set za nego usnjenih motorističnih oblačil - LM150
“Motorcycle Wear Care Kit - LM 150”
Vsebina
150 ml
Leather Soft Cleaner
150 ml
Leather Protection Cream
1 goba, 1 mehka krpa, 1 navodila za uporabo

Na razpolago je še več setov in posameznih
izdelkov za čiščenje, nego, vzdrževanje, zaščito,
servis in obnovo notranje in zunanje opreme vozil.
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NEGA PLOVIL

BOAT MASTER seti in posamezni izdelki so namenjeni čiščenju, negi in vzdrževanju vsega
pohištva na plovilih. Boat Master paleta vsebuje profesionalne izdelke, posebej pripravljene za
čiščenje, nego, vzdrževanje in zaščito usnja, umetnega usnja, tekstilnih vlaken, mikrovlaken,
tikovine, steklenih vlaken, nerjavečega jekla, medenine, aluminija, stekla in PVCja na in v
plovilih. Izdelki so bili razviti v raziskovalnem centru podjetja Uniters S.p.A. v Italiji. Izdelki so
razviti na osnovi najnovejših znanstvenih raziskav, so tehnološko napredni, na vodni osnovi in
preprosti za uporabo. Po redni uporabi Boat Master izdelkov bodo usnje, umetno usnje, tekstil,
mikrovlakna, les/tikovina, steklena vlakna, nerjaveče jeklo, medenina, aluminij, steklo in PVC na
in v plovilih izgledali kot novi še veliko let.
SETI ZA ČIŠČENJE, NEGO IN VZDRŽEVANJE PLOVIL
Set za nego usnja (Boat Master)
“Leather Care Kit (Boat Master)“
Set je namenjen čiščenju in zaščiti usnjenega pohištva na plovilu.
Vsebina
500 ml
Leather Strong Cleaner
500 ml
Leather Protection Cream
8 ml
Ink Away
1 goba, 2 mehki krpi, 1 navodila za uporabo
Set za nego umetnega usnja (Boat Master)
“Sky Care Kit (Boat Master)“
S setom na plovilu očistite in zaščiti pohištvo iz umetnega usnja.
Vsebina
500 ml
Sky Cleaner
500 ml
Sky Maintenance Cream
1 krtača, 1 goba, 2 mehki krpi, 1 razpršilec, 1 navodila za
uporabo
Set za nego tekstila (Boat Master)
“Textile Care Kit (Boat Master)“
Set je namenjen čiščenju in zaščiti tekstilnega pohištva na
plovilu.
Vsebina
500 ml
Textile Cleaner
500 ml
Textile Stain Cleaner
500 ml
Textile Protector
1 kopalna rokavica, 3 razpršilci, 1 navodila za uporabo
Set za nego tikovine - Luksuzni (Boat Master)
“Teak Care Kit - Luxury (Boat Master)“
Set je namenjen čiščenju in zaščiti tikovine na plovilu.
Vsebina
500 ml
Teak Cleaner
500 ml
Teak Brightener
500 ml
Teak Oil
500 ml
Teak Colour Oil
250 ml
Fibre-glass Stain Cleaner
1 krtača, 6 mehkih krp, 1 razpršilec, 1 navodila za uporabo
Set za nego plovila “Boat Care Kit“
Set je namenjen profesionalnemu čiščenju in zaščiti plovila.
Vsebina
1 set
Leather Care Kit (Boat Master)
1 set
Sky Care Kit (Boat Master)
1 set
Textile Care Kit (Boat Master)
1 set
Teak Care Kit - Luxury (Boat Master)
500 ml
Poly Cleaner
300 ml
Degreaser
200 ml
Fibre-glass Wax
200 ml
Metals Cleaner
200 ml
Anti Odour
125 ml
Rust-Go Away
125 ml
WC Cleaner
Več mehkih krp, gobe, navodila za uporabo so priložena
posameznim setom in izdelkom.
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Vaš prodajalec:

Distribucija, prodaja, informacije in servis:
Corium d.o.o.
Spodnje Game jne 91
1211 Ljubljana - Šmartno
Tel.: 01 561 30 30 / E-pošta: info@corium.si
www.corium.si

