Za kakovost s kakovostjo.
Originalni izdelki za nego vozila Mercedes-Benz.

Najboljše ali nič
– tudi pri negi vozila.
Bleščeč lak, sijoča platišča, prefinjena notranjost – ob nakupu
novega vozila Mercedes lahko uživate v kakovosti, ki je ni mogoče
spregledati. Zaščitite vrednost svojega vozila Mercedes in
povečajte njegovo vrednost pri nadaljnji prodaji z originalnimi
izdelki za nego vozila Mercedes-Benz.
Vsi izdelki so prilagojeni vozilu Mercedes – njegovi zunanjosti in
notranjosti, za poletje in zimo. Originalni izdelki za nego vozila
Mercedes-Benz uporabljajo samo izbrane sestavine, zato nežno
delujejo na materiale in so okolju prijazni, pri tem pa zelo
učinkoviti in dolgotrajni.
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali in vam pomagali
pri izbiri ustreznih izdelkov. Tako bo za vaše vozilo Mercedes
najboljše poskrbljeno – s strokovno nego za vozila Mercedes-Benz.

Linija izdelkov za notranjost Mercedes-Benz.

Prostor dobrega počutja.
Materiali v notranjosti vašega vozila Mercedes so najvišje kakovosti – enako velja za naše izdelke
za nego vozila. Počutite se kot doma z originalnimi izdelki za nego notranjosti vozila Mercedes-Benz.

Linija izdelkov za suho čiščenje
Quick & Clean

Kataloška številka: A 002 986 51 71 12, 500 ml
		
A 002 986 51 71 11, 1 l
		
(komplet za ponovno polnjenje)

Krpa iz mikrovlaken
•	Zelo fina in nežna
• Odstrani vso umazanijo iz občutljivih površin
Za čiščenje površin z zaključkom v klavirskem
laku v kombinaciji s čisto vodo.
Kataloška številka: A 000 986 50 00

4542

4542

•	Večnamenska uporaba za zunanje in
notranje površine vozila
•	Steklo očisti brez sledi, kakor tudi lakirane,
gumirane in plastične površine
•	Z lahkoto odstranjuje prstne odtise in
manjše površine ostankov umazanije
• Koži prijazni izdelki

Čistilno sredstvo za plastiko
• Odstranjuje umazanijo, mast, vosek in nikotin
•	Čisti in ohranja plastiko,
npr. na armaturni plošči in obrobe vrat
• Brez silikona
Kataloška številka: A 001 986 94 71, 250 ml
Najboljši način uporabe s:
polirno krpo A 000 986 09 62 11 ali
polirnim robčkom A 000 986 05 62

Polirna krpa

Polirni robček
• Mehka vpojna krpica za nego laka
• Nežno deluje na površine in ne pušča vlaken
• Torbica s 15 kosi
Kataloška številka: A 000 986 05 62

•	Visokokakovostna, mehka krpa za
odstranjevanje sledi poliranja
•	Vpija vosek in sledi poliranja ter zagotavlja
bleščeč, globok sijaj brez prask, prog,
madežev in meglice
Kataloška številka: A 000 986 09 62 11

Losjon za kokpit
•	Očisti in zaščiti vse plastične
komponente v kokpitu
• Ščiti pred UV svetlobo
• Vodoodbojen in brez vonja
• Antistatičen, odbija prah

Kataloška številka: A 000 986 47 74 11, 250 ml
Najboljši način uporabe s:
polirno krpo A 000 986 09 62 11 ali
polirnim robčkom A 000 986 05 62

4546

	Opomba: Ni primeren za uporabo na
inštrumentih ali njihovih pokrovih iz
sintetičnega stekla.

Sredstvo za odstranjevanje madežev
•	Varno odstranjuje olje, mast in vosek, kot
tudi sledi čokolade, črnila in loščila za čevlje
• Ne pušča sledi čiščenja
• Primerno za tkanine, oblazinjenje
in sedežne prevleke
Kataloška številka: A 001 986 28 71 10, 250 ml
Najboljši način uporabe s:
polirno krpo A 000 986 09 62 11 ali
polirnim robčkom A 000 986 05 62

Nasvet: Instrumente in njihove pokrove iz sintetičnega stekla ne izpostavljajte
kemičnim sredstvom za čiščenje. Te površine očistite s čistili brez dodatkov
in čistite z rahlim pritiskom, da preprečite nastanek prask.
Priporočamo originalno čistilno sredstvo Quick & Clean Mercedes-Benz A 002 986 51 71.

• Odstranjuje umazanijo, mast in nikotin
že pri prvi uporabi
• S sredstvom proti rosenju
• Pršilnik za preprosto uporabo
Kataloška številka: A 001 986 38 71 12, 500 ml
4545

4543

Čistilo za notranje steklene površine

Čistilo za tekstilno oblazinjenje
•	Za tekstilno oblazinjenje, preproge in
stropno oblogo
• Odstranjuje umazanijo in sledi nikotina
• Obnavlja barve oblazinjenja
Kataloška številka: A 001 986 25 71 11, 150 ml

Nasvet: Občasno očistite tudi varnostne pasove, da bolj trdovratna
umazanija ne zaustavlja postopka zategovanja. Ne uporabljajte
kemičnih čistil, saj lahko poškodujejo stkan material varnostnih
pasov. Prepričajte se, da je varnostni pas povsem osušen, preden
nanesete čistilo.

Krpa za čiščenje okenskih stekel
• Ne pušča madežev, prog ali vlaken
•	Primerna za vse gladke (npr. stekla,
ogledala, plastika) in hrapave površine
(npr. oblazinjenje, stropna obloga,
strukturirani kokpiti itn.)
Kataloška številka: A 000 986 14 62

4541

Pena za nego usnja
•	Izdelek za nego in čiščenje za komponente
visokokakovostne opreme
•	Ščiti usnje pred staranjem, ga očisti in
ohranja prožnega
• Ima antistatični učinek in učinek odbijanja prahu
Kataloška številka: A 001 986 59 71 11, 150 ml

Komplet za nego notranjosti
•	Popolni komplet v visokokakovostni torbi
za prosti čas z logotipom Mercedes-Benz
•	Par vsestranskih izdelkov za nego: losjon za
kokpit in čistilo za notranje steklene površine
(oba izdelka imata certifikat
)
•	Za priročno uporabo: goba za brisanje stekla
(blazinica iz sintetičnega usnja) in krpa za
čiščenje okenskih stekel
Kataloška številka: A 211 986 00 00 12

Linija izdelkov za zunanjost Mercedes-Benz.

Vaš Mercedes resnično pritegne pogled.
Z našimi originalnimi izdelki za nego zunanjosti Mercedes-Benz bo vaše vozilo
ustrezno vzdrževano in zaščiteno – za vsestranski sijoči videz.

Šampon za vozilo
•	Za preprečevanje rahle površinske rje (droben
železni prah) na lakiranih površinah, plastiki,
kromu in steklu
•	Priročen dozirnik za enostavno uporabo
	Za preventivno nego laka redno uporabljajte
originalni šampon za vozilo Mercedes-Benz.
Kataloška številka: A 001 986 41 71 09, 250 ml

Sintetična usnjena krpa
• Zelo vpojna sintetična usnjena krpa
•	Za notranje in zunanje čiščenje brez
madežev in prog
• Osuši usnjene, steklene in plastične površine
Kataloška številka: A 000 986 12 62

Odstranjevalec naftnih madežev
•	Nežno odstrani sledi nafte, olja in druge
trdovratne madeže, kot je drevesna smola,
in ne pušča sledi
•	Odstrani celo osnovni premaz ali ostanke
tesnila ter lepljive sledi nalepk ali prelepnic
Kataloška številka: A 001 986 40 71 09, 300 ml

Čistilo za odstranjevanje mrčesa
•	Hitro in nežno odstrani mrčes s steklenih,
lakiranih, kromiranih in plastičnih površin
• Odstrani tudi trdovratne, posušene ostanke mrčesa
Ostanke mrčesa odstranite ročno z gobo.
Part no. A 002 986 11 71 14, 500 ml

Čistilo za krom

Čistilo za platišča

•	Odstrani korozijo, vrača sijaj na okrasne
pokromirane elemente
• Raztaplja umazanijo in sledi korozije
•	Obnovi prvoten sijaj in zagotovi zaščitni sloj

•	Odstrani trdovratno umazanijo, npr. zavorni
prah in ostanke olja, ter ne pušča sledi
•	Ne poškoduje površine platišč ali kolesnih vijakov

Kataloška številka: A 000 986 43 74 13, 75 ml

	Za odstranjevanje velike količine umazanije
ga nanesite večkrat. Pri nanosu uporabljajte
rokavice. Trdovratno umazanijo odstranite s
priloženo gobo.

Polirni robček

Kataloška številka: A 001 986 34 71 14, 500 ml

• Mehka vpojna krpica za nego laka
• Nežno deluje na površine in ne pušča vlaken
Kataloška številka: A 000 986 05 62

Čistilo za zložljivo streho
•	Nežno očisti zunanjost in notranjost
zložljive strehe
• Odstranjuje umazanijo, sledi nikotina,
mrčesa in ptičje iztrebke
Kataloška številka: A 001 986 33 71 11, 500 ml

Pršilnik za impregnacijo površin kabrioleta
•	Ohranjanje kakovosti površin z zaščito
• Ohranja mehkobo in zračnost blaga
• Osveži barve
Kataloška številka: A 001 986 31 71 10, 300 ml

Koncentrat za pranje vetrobranskega
stekla SummerFit

Intenzivno sredstvo za čiščenje avtomobilskih stekel

• Čisti cestno umazanijo s stekel v vsakem vremenu
• Hitro in temeljito odstranjuje učinke bleščanja
zaradi sušenja, vročega voskanja in drugih 		
zaščitnih sredstev iz avtopralnice
• 40 ml SummerFit = 4 l

•	Učinkovito odstrani cestno umazanijo, silikone, saje
dizelskega goriva, vroč vosek, sredstvo za ohranjanje
sijaja, mrčes in ptičje iztrebke
• Za tiho delovanje metlic brisalnikov
•	Ne poškoduje lakiranih površin in plastike
•	Samo za zunanjo uporabo

Kataloška številka: A 000 986 20 00 09, 40 ml
		
A 000 986 20 00 11, 250 ml

	Uporabite po vsaki zamenjavi metlice
brisalnika in po vsakem obisku avtopralnice.
Kataloška številka: A 000 986 40 71, 250 ml
A 000 986 40 71 11, 50ml

Komplet za čiščenje zunanjosti
•	Popolni komplet v visokokakovostni torbi
za prosti čas z logotipom Mercedes-Benz
•	Par raznovrstnih izdelkov: šampon za vozila
in čistilo za platišča z gobo in rokavico
•	Za priročno uporabo: avtomobilska goba
in avtomobilska krpa (iz sintetičnega usnja)
Kataloška številka: A 211 986 01 00 09

Linija izdelkov za lakirne površine Mercedes-Benz.

Odličen sijaj v vseh vremenskih razmerah.
Lak: od njega je odvisen videz vašega vozila. Originalni izdelki za nego vozila
Mercedes-Benz iz linije za lakirne površine poskrbijo, da je zunanji videz
vašega vozila vedno kot nov.

Čistilo za lakirne površine
•	Emulzija za čiščenje in nego z naravnim voskom
karnauba za močno obrabljene lakirane površine
• Za izjemno globok sijaj brez meglice
•	Odstrani ostanke meglice, ki nastanejo
v avtomatski avtopralnici
	

Polirna krpa
•	Visokokakovostna, mehka krpa za odstranjevanje
sledi poliranja
•	Vpija vosek in sledi poliranja ter zagotavlja sijočo
površino brez prask, prog, madežev in meglice
Kataloška številka: A 000 986 09 62 11
Na voljo tudi v kompletu s tremi krpami.
Kataloška številka: A 000 986 09 62 12

	Ohranja sijaj z nanosom sredstva za ohranjanje
sijaja Mercedes-Benz po čiščenju.
Kataloška številka: A 001 986 37 71 09, 500 ml

Nasvet: Pri čiščenju in/ali poliranju se na
sorazmerno majhnih površinah uporabi veliko sile,
predvsem ob robovih karoserije. Bodite posebej
pozorni, da ne poškodujete osnovnega sloja.

Sredstvo za ohranjanje sijaja
•	Za ohranjanje novega in očiščenega laka
in za zaščito plastičnih in gumijastih delov
•	Možnost nanosa takoj po pranju vozila
z usnjeno krpo in enostavno poliranje
Kataloška številka: A 000 986 44 74 09, 500 ml

Komplet za čiščenje mat laka

Loščilo za lak
•	Emulzija za čiščenje in nego z naravnim voskom
karnauba za nove ali rahlo obrabljene lakirane površine
•	Ne pušča prog in več tednov poskrbi za izjemno
globok sijaj brez meglice
•	Odstrani ostanke meglice, ki nastanejo
v avtomatski avtopralnici
	Vedno nanesite na manjšo površino.
Pred uporabo temeljito očistite vozilo.
Kataloška številka: A 000 986 46 74 09, 500 ml

•	Popolni komplet v športni torbi za prosti
čas z logotipom Mercedes-Benz
•	Za vsa vozila Mercedes-Benz z zelo
občutljivim mat lakom
•	Šampon za mat lak za enostavno čiščenje
•	Čistilo s hitrim delovanjem za mat lak za
hitro čiščenje prog
•	Intenzivno čistilo za čiščenje sledi olja,
masti in saj na mat laku
•	Dolgotrajni premaz za mat lak
	Opomba: Na voljo samo v kompletu.
Kataloška številka: A 000 986 16 00, 4x250 ml

Linija izdelkov za zimo Mercedes-Benz.

Samozavestni pričakajte zmrzal in sneg.
Ko temperature pod lediščem ogrozijo vašo vožnjo, za varnost poskrbijo
originalni izdelki za nego Mercedes-Benz..

Koncentrat za pranje vetrobranskega
stekla WinterFit
•	Preprečuje sledi brisanja in zamrznitev brizgalnih
šob ali tekočine za pranje na vetrobranskem steklu
• Hitro in temeljito odstrani umazanijo,
na primer olje, saje in sol za posipavanje
• Blag in brez vonja
Kataloška številka: A 002 986 14 71 09, 1 l

Sredstvo za odmrzovanje vetrobranskega stekla
•	Zanesljiva zaščita pred ledom, ki ovira vidljivost
•	En nanos odstrani plasti ledu do debeline 0,1 mm,
celo pri temperaturi –15 °C (5 °F)
•	S sredstvom proti rosenju za dolgotrajno zaščito
Kataloška številka: A 000 989 18 25 09, 500 ml

Nasvet: Pri temperaturah pod ničlo izberite program pranja vozila s sušenjem.
S tem preprečite zmrzovanje komponent vozila. Vedno imejte na voljo sredstvo
za preprečitev nastanka ledu zunaj vozila.

Naš nasvet
za čudovit videz.

Notranjost

Quick & Clean
A 002 986 51 71 12

Pena za nego usnja
A 001 986 59 71 11

Čist. sredstvo za plastiko
A 001 986 94 71

Čist. za notranje steklo
A 001 986 38 71 12

•

Polirna krpa
A 000 986 09 62 11

Sred. za odstr. madežev
A 001 986 28 71 10

Losjon za kokpit
A 000 986 47 74 11

•

•

•

•

Polirna krpa,
komplet treh krp
A 000 986 09 62 12

Polirni robček,
torbica s 15 kosi
A 000 986 05 62

•

Krpa iz mikrovlaken
A 000 986 50 00

•

*

•

*

Krpa za čiščenje
okenskih stekel
A 000 986 14 62

•

Sintetična usnjena krpa
A 000 986 12 62

•
* Ni namenjen čiščenju površin iz klavirskega laka

•

Lak

Zunanjost

Sred. za ohran. sijaja
A 000 986 44 74 09

Loščilo za lak
A 000 986 46 74 09

Čistilo za lak. površine
A 001 986 37 71 09

•

•

•

•

•

•

Čistilo za odstra. mrčesa
A 002 986 11 71 14

Čistilo za krom
A 000 986 43 74 13

Šampon za vozilo
A 001 986 41 71 09

Inten. sredstvo za steklo
A 000 986 40 71

•

•

•

•

•

V primeru vprašanj ali priporočil se obrnite na partnerja Mercedes-Benz.
Vsi izdelki so ekskluzivno na voljo pri vašem partnerju Mercedes-Benz.

Opomba: Po zaključku redakcije tega prospekta (avgust 2018) je morda prišlo do sprememb na izdelku. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje
pravico do sprememb konstrukcije, oblike, barve in specifikacij, če so te spremembe ob upoštevanju interesov prodajalca sprejemljive za kupca.
Na podlagi simbolov ali številk, ki jih prodajalec ali proizvajalec uporablja za opis ali poimenovanje naročila, ni mogoče uveljavljati nikakršnih pravic.
Na slikah sta morda prikazana dodatna in posebna oprema, ki nista del serijske specifikacije. Morebitna manjša barvna odstopanja so posledica
omejitev pri tiskanju. Ta brošura lahko vsebuje modele in storitve, ki niso na voljo v določenih državah. Podatki v zvezi z zakonskimi predpisi,
pravnimi zahtevami in obdavčitvijo se nanašajo samo na Zvezno republiko Nemčijo v času tiskanja.Za dodatne informacije se obrnite
na svojega prodajalca vozil Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.si
Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Germany, GSP/BPW 6300, Tiskano v Nemčiji

