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ערכת סונאקס לטיפוח הרכב
ווקס   ,  הערכה מכילה: ספוגית לניקוי שמפו 
מגן  לרכב,  פוליש  ריפודים,  מנקה  רגע,   בן 
ג'אנטים  מנקה  וגומי,  לפלסטיק  ומבריק 

XTREME, מטלית מיקרופייבר לניקוי חיצוני.

כמות בקרטון: 3 יח'
SONAX BOX KIT :מק"ט
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SONAX 314-300

תכשיר מרוכז לשטיפה ידנית. פועל ביסודיות ומהירות. 
מתאים לניקוי כל משטח צבע, מתכת, גומי, פלסטיק, ויניל, זכוכית 

ומרצפות. מוהלים 2 מכסי מדידה אל תוך 10 ליטר מים חמים.
תכולה: 1 ליטר

כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX Gloss Shampoo  שמפו מרוכז

SONAX Wash & Wax  )שמפו & ווקס )מרוכז
SONAX 313-200

תכשיר מרוכז. לטיפול מהיר. מנקה ומגן בפעולה אחת. ברק ושימור 
לטווח ארוך. לכלוך מומס בקלות והווקס מכסה את משטח הצבע 

בשכבת הגנה מבריקה. לשימוש ביחס של 50 מ"ל עם 10 ליטר מים 
חמים )יכול להספיק ל-100 ליטר(. 

תכולה: 500 מ"ל 
כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX Car Wash Shampoo  שמפו לרכב
SONAX 314-341

שמפו עדין לשימוש תדיר. ללא פוספטים. מנקה ביעילות ועדינות 
את כל משטחי הצבע, כרום, מתכת פלסטיק, גומי וזכוכית. מרוכז 

למהילה במים- 100 מ"ל מייצר 10ליטר.  
תכולה: 1 ליטר 

כמות בקרטון: 6 יח'
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SONAX Gloss Shampoo  שמפו מרוכז
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SONAX Paintwork Gloss  משחת הגנה והברקה
SONAX 316-200

המוצר כולל ספוג לניקוי. ניקוי ופוליש בפעולה אחת. מנקה מצחצח 
ואוטם את הצבע. עמיד בפני שמפו ומים. ברק מלא והגנה לטווח ארוך.  

תכולה: 250 מ"ל

SONAX ניקוי קר למנוע
SONAX 543-200

במהירות וביעילות מנקה את כל השמנים והגריז ממנועים, חלקי מכונות וחלקי חילוף. 
למוצר יש יכולת חדירה יוצאת דופן, המאפשרת לו להגיע גם למקומות הכי פחות 

נגישים. ללא פוספט, ללא חומר ממיס.
תכולה: 500 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX Car Polish  פוליש לרכב
SONAX 300-200

לניקוי משטחי צבע דהויים או חדשים, משחזר את הברק והצבע. 
מסיר שריטות קלות. מיושם בקלות. ווקס קרנובה להגנה ארוכה מפני 

מזגי האוויר. 
תכולה: 500 מ"ל 

כמות בקרטון: 6 יח'

מסיר שריטות קלות. מיושם בקלות. ווקס קרנובה להגנה ארוכה מפני 
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SONAX 301-200

ווקס איכותי לאטימת משטח הצבע. מתחזק ומגן על משטחי צבע 
 סטנדרטים ומטליים. לברק עוצמתי והשתקפות של מראה, 

 העצמה של הצבעים והגנה ארוכת טווח. ללא חומרים שוחקים, 
מכיל ווקס קרנובה.  

תכולה: 500 מ"ל
כמות בקרטון: 6 יח' 

SONAX Super Liquid Wax  סופר ווקס נוזלי
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NANO PRO  פוליש ווקס
 פוליש הכולל פיגמנט צבע שממלא את השריטות יחד עם ווקס קרנובה לטיפול 
 בכל משטחי הצבע הסטנדרטים ומטליים. כולל עט צבע לכיסוי שריטות וסדקים. 

מנקה ומבריק בפעולה אחת. הגנה לטווח ארוך.

 NANO PRO פוליש ווקס
כסוף/אפור 

SONAX 296-300
למשטחי צבע בגוון אפור וכסוף

 NANO PRO פוליש ווקס
אדום 

SONAX 296-400
למשטחי צבע בגוון אדום

 NANO PRO פוליש ווקס
שחור 

SONAX 296-100
למשטחי צבע בגוון אפור כהה עד שחור

 NANO PRO פוליש ווקס
לבן 

SONAX 296-000
למשטחי צבע בגוון לבן

SONAX Easy Shine  מבריק בקלות
SONAX 180-200

פורמולה מתקדמת של פוליש ווקס- הגנה ניקוי והברקה 
בטיפול אחד. הברקה לטווח ארוך ללא כל מאמץ. 

תכולה: 500 מ"ל 
כמות באריזה: 6 יח'
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NANO PRO  פוליש ווקס

SONAX High Speed Wax  ווקס בן רגע
SONAX 288-200

אטימה מהירה ביותר. מתאים לכל סוגי הצבע. עשוי מווקס קרנובה 
איכותית. הברקה ואטימה לשבועות רבים, הגנה משריטות ושחזור צבע. 

מתאים גם לתחזוקת כל מרכיבי הפלסטיק והגומי. 
תכולה: 500 מ"ל 

כמות בקרטון: 6 יח'

מטלית טורבו ווקס  
SONAX Clean & Drive Turbo Wax ClothWax

SONAX 414-000

שימור והגנה על כל משטחי הצבע, כרום ופלסטיק. בעל חומר אטימה 
חזק. מפיק ברק עמוק ללא צורך בפוליש נוסף. בעזרת מטלית אחת 

הרכב יכול להיות אטום מנזקי הסביבה. אידיאלי לפיניש לאחר שטיפת 
הרכב: המטלית גם מסירה שאריות לכלוך וטיפות מים שנשארו לאחר 

השטיפה. ללא צורך בפוליש נוסף.
מידות: 50X40 ס"מ
כמות בקרטון: 24 יח'

ניקיון, תחזוקה וחידוש הצבע ניקיון, תחזוקה וחידוש הצבע  8

NANO PRO  פוליש ווקס



Brilliant Wax ווקס מקצועי

  SONAX 201 - 200  250 מ"ל  100 - 201  |  500 מ"ל

הגנה ארוכת טווח מפני נזקי הסביבה. שומר על המשטח בעזרת שכבה חלקה, ברק 
עמוק ואפקט נגד מים. טכנולוגיית שכבת ההגנה ההיברידית מספקת הגנה המתאימה 

לכל משטחי הצבע. אינו מותיר כתמים לבנים במגע עם חלקי פלסטיק. 
תכולה: 250 מ"ל  |  500 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX XTREME Brilliant Wax 1 Hybrid NPT

 SONAX 207 - 200  250 מ"ל  100 - 207  |  500 מ"ל

פוליש המספק ליטוש בינוני - עדין למשטחים עם שריטות 
וצבע מעומעם. מכיל גרגרי ליטוש עדינים המספקים ברק 

ועומק צבע וכן ווקס המספק הגנה למשטח הצבע מפני מפגעי 
האקלים ושכבה הידרופובית )דוחת מים(.   

תכולה: 250 מ"ל  |  500 מ"ל
כמות בקרטון: 6 יח'

 SONAX 211-200

ווקס מסדרת הפרימיום היוקרתית של סונאקס, המספק הגנה 
איכותית ביותר למשטחי צבע חדשים או שמורים, מפני בליה, 
מפגעים סביבתיים ומפחית הידבקות חרקים. תוצאות ברורות 

לעין עם אפקט הידרופובי מדהים. מכיל ווקס קרנובה מרוכז מאוד 
השומר על הצבע ומספק ברק זוהר. הנוסחה מאפשרת הסרה קלה 

בפוליש ללא השארת סימנים ומריחות שמנוניים.
תכולה: 200 מ"ל 

כמות בקרטון: 6 יח'

פוליש ווקס מקצועי 
SONAX XTREME Brilliant Wax 2 Hybrid NPT

SONAX 202 - 100  500 מ"ל  200 - 202  |  250 מ"ל

פוליש יעיל במיוחד לחידוש והברקת משטחי צבע דהויים ושחוקים. 
מסיר סוגים שונים של שריטות ובזכות טכנולוגיה ייחודית מספק ברק 
יוצא דופן. לשימור הברק לטווח ארוך מומלץ להשלים את הפעולה עם 

 Brilliant Wax 1
תכולה: 250 מ"ל  |  500 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

פוליש ווקס מקצועי 
SONAX Hybrid NPT 3 XTREME Brilliant Wax

9 ניקיון, תחזוקה וחידוש הצבע

מוצרי הפוליש וקס מסדרת-

ווקס קרנובה מסדרת-

6כמות בקרטון: 6כמות בקרטון: 6 יח'

ווקס קרנובה מסדרת-

עמוק ואפקט נגד מים. טכנולוגיית שכבת ההגנה ההיברידית מספקת הגנה המתאימה 

ית
לוג

מאושר אקו

100% ווקס קרנובה

www. s o n a x . c om
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 SONAX 204-100

חומר ליטוש העשוי מאלפא-אלומיניום יעיל ביותר המסיר בקלות ובביסודיות 
זיהום לכלוך, חלודה, כתמים וכתמים עמומים מכל המשטחים המתכתיים, כגון: 

כרום, נירוסטה, אלומיניום, נחושת ופליז, ללא גירוד. משאיר גם שכבת הגנה מפני 
השפעות אקלימיות ומונע התחדשות המפגע. אידיאלי עבור רכבים ומשק בית.

תכולה: 150 מ"ל 
כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX XTREME פוליש מתכות

SONAX 222-100

 איטום הגנה פולימרית והברקה ללא ווקס עבור כל משטח צבע חדש 
או לאחר פוליש. מכסה את משטח הצבע עם ציפוי מגן יציב מאוד 

ומבריק, אשר מספק הגנה לאורך זמן, חידוש הצבע, אפקט הידרופובי 
 מדהים שגם מפחית הידבקות של אבק ולכלוך. הברק מתחדש לאחר 

כל שטיפה. 
ישום מהיר ופשוט, מספיק לעד 3-4 רכבים.

תכולה: 210 מ"ל 

איטום הגנה פולימרית והברקה ללא ווקס עבור כל משטח צבע חדש 
או לאחר פוליש. מכסה את משטח הצבע עם ציפוי מגן יציב מאוד 

ומבריק, אשר מספק הגנה לאורך זמן, חידוש הצבע, אפקט הידרופובי 
מדהים שגם מפחית הידבקות של אבק ולכלוך. הברק מתחדש לאחר 

SONAX XTREME מגן ומבריק

פוליש מתכות 

www. s o n a x . c om

סדרת ה-
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SONAX XTREME NanoPro ג'ל לחידוש פלסטיק חיצוני
SONAX 210-141

ג'ל לחידוש והגנה על רכיבי פלסטיק חיצוניים לא צבועים, כמו פגושים 
ופסי עיטור חיצוניים. מכיל חלקיקים ננו מיקרוסקופיים החודרים עמוק 

לתוך המשטחים ומגנים עליהם לאורך זמן וכן מרעננים את הצבע 
והברק העמוק. אידיאלי גם עבור צמיגים ורכיבי גומי. מתאים לחלקי 

פלסטיק בכל הצבעים.
תכולה: 250 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

11 ניקיון, תחזוקה וחידוש הצבע

סדרת ה-

SONAX 287-400

לטיפול מהיר. מנקה משטחים בעדינות ויסודיות ללא שריטות. משמר 
ומגן על גימור הצבע. מבליט את גימור הצבע ומעניק ברק עמוק בעל 

מראה רך. מחדש את הווקס, הגנות פולימריות ואת הציפוי הקרמי 
)CC36( וכן מספק שכבה נוספת להגנה מפני מים. 

תכולה: 750 מ"ל 

מבריק ומחדש משטחי צבע )דיטיילר(
SONAX XTREME Brilliant Shine Detailer

11 ניקיון, תחזוקה וחידוש הצבע



SONAX 405-941
ערכה חסכונית לשחזור ידני של פנסים דהויים ו/או צהובים מפלסטיק. בשלוש פעולות פשוטות 

היא מסירה כתמים, סימנים וקהות בפנסים, משחזרת את השקיפות המקורית שלהם וכך מבטיחה  
שדה ראיה רחב לנהיגה בטוחה. מספקת גם שכבת הגנה ואיטום לטווח ארוך. 

מספיקה ל-2 שימושים ב-2 פנסים )4 פנסים בסה"כ(.
תכולה: 75 מ"ל  |  כמות בקרטון: 6 יח' 

2 מטליות איטום

משחת פוליש

4 מטליות פוליש4 פדים לליטוש

2 ספוגי פוליש

ערכת חידוש לפנסי הרכב   
SONAX Headlight restoration set
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ערכה להסרת שריטות  
SONAX Paint Scratch Remover SetGloss

מסיר שרף עצים ולשלשת ציפורים
SONAX Tree sap remover

SONAX 305-941

סט פוליש להסרה ידנית של שריטות ממשטחי צבע. בעזרת 2-3 
שלבים ניתן להסיר אף שריטות עמוקות בתנאי שלא חדרו מתחת 

לציפוי. לצבעים סטנדרטים, מטאליים ונוגדי שריטות. 
תכולה: 50 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX 390-300

 מסיר נשורת ושרף עצים, לשלשת ציפורים ושאריות אורגניות 
אחרות, ממשטחי צבע, זכוכית, כרום ופלסטיק, במהירות וביסודיות.

יעיל גם על פנסי קסנון. אינו פוגע במשטחים המטופלים.
תכולה: 400 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'
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 SONAX Interior Cleaner  מנקה לפנים הרכב
SONAX 321-200

בעדינות ויסודיות מסיר גם את הלכלוכים העיקשים ביותר מחלקי פנים 
הרכב, ריפוד מושבים, כיסויי טקסטיל וגג הרכב. משאיר ניחוח מרענן. 

תכולה: 500 מ"ל 
כמות בקרטון: 6 יח'

פנים הרכב וחלונות 14
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SONAX XTREME Interior Cleaner  מנקה מקצועי לפנים הרכב
SONAX 221-241

פותח במיוחד לניקיון הגייני ברכב ובבית. מסיר בקלות לכלוכים עיקשים מעיטורי פנים 
הרכב, מושבים, ריפודי גג וכו'. מנטרל ומחסל ריחות רעים לרבות עשן. מנקה אפילו 

כתמים עיקשים מחלקי פנים הרכב, ריפודי מושבים וריפודי התקרה. 
תכולה: 500 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX XTREME Interior CleanerSONAX XTREME Interior Cleaner



רימון SONAX מנקה מערכות מיזוג אוויר 
SONAX Car A/C Cleaner

SONAX 323-100

מוצר חדשני לניקוי מערכות מיזוג האוויר והוונטילציה ברכב 
תוך 15 דקות בלבד. מחטא את המערכת ומחסל ריחות רעים. 
המוצר מיועד להפעלה בתוך הרכב כשהוא סגור ומפזר ספריי 

שחודר למערכת המיזוג, מנקה אותה ביסודיות ומותיר ריח נעים.
תכולה: 150 מ"ל

כמות בקרטון: 12 יח'

 SONAX Upholstery Foam Cleaner  מנקה ריפודים
SONAX 306-200

קצף עוצמתי לניקוי והסרת לכלולים עיקשים מבדים, ריפוד, טקסטיל, שטיחים 
ברכב ובבית וגם בדי ולור. פועל לעומק הסיבים ומשחזר את הצבע. לא מותיר 

כתמים ונשאב בקלות.
תכולה: 400 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX Smoke-Ex  מנטרל ריחות
SONAX 292-241

מנטרל ריחות רעים ברכב ובבית, כגון עשן וריח של חיות, לזמן רב. בושם עדין מספק רעננות וניחוח 
נעים לאורך זמן. מתאים למושבים, ריפודים, שטיחים, בדים, נעלים, בגדים ואף כמרענן לחדר.

תכולה: 500 מ"ל
כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX XTREME Upholstery & Alcantara Cleaner
מנקה ריפודים מקצועי

SONAX 206-300

מסיר כתמים עיקשים )שוקולד, גלידה, קפה, וכו'(. לכל סוגי הטקסטיל, כגון 
ריפוד מושבים, שטיחים, תקרת הרכב ואפילו משטחי אלקנטרה. מנטרל 

ריחות רעים כגון סיגריות ומותיר ריח מרענן. 
תכולה: 400 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'
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SONAX Leather Care Lotion מנקה מושבי עור לרכב  

SONAX XTREME Leather care foam NanoPro 
  מנקה עור מקצועי

SONAX 291-141

תחליב ניקוי והגנה לכל משטחי עור חלק או מלאכותי. מסיר לכלוך, שומן וחומרי 
סיכה. מרענן את הצבע ומשיב את ריח העור הטבעי. מסיר בקלות כתמי גריז, 

שמן ולכלוך. מספק מגע רך לעור ומגן עליו מפני סדקים. בעל חומרים דוחי מים. 
תכולה: 250 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX 289-100

לניקוי ותחזוקה של מושבים, חלקי פנים מעור, חלקי אופנוע מעור, רהיטים ושאר 
משטחים עשויי עור חלק. מסיר לכלכוך, שמן וגריז, ואף מספק לעור גמישות 

ורוך. מספק הגנה ארוכת טווח. אינו מכיל צבע ומתאים לעור בכל הצבעים. הקצף 
אידיאלי למושבי רכב עם חימום ואף למשטחי עור מחוררים. בעל ניחוח עור.

תכולה: 250 מ"ל
כמות בקרטון: 6 יח'

פנים הרכב וחלונות 16
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SONAX 305-000

בעזרת חומרים ייחודים מסיר שריטות ממשטחי פלסטיק, חלונות 
מפלסטיק, חלונות של סירות ומטוסים,זכוכית אקרילית. מסיר אף 

שריטות ממסכי פלאפונים ושעונים. 
תכולה: 75 מ"ל 

כמות בקרטון: 6 יח'

מסיר שריטות )לפלסטיק(   
SONAX Scratch Remover NanoPro for plastic

SONAX XTREME Leather care foam NanoPro 
מנקה עור מקצועי



מנקה ושומר על כל רכיבי הפלסטיק בפנים הרכב. 
ניחוח מרענן וברק חדש. בעל אפקט דוחה אבק,

אנטי סטטי ומתחזק גם אביזרי עץ. נטול סיליקון. 
תכולה: 400 מ"ל  |  כמות בקרטון: 6 יח'

מנקה ושומר על כל רכיבי הפלסטיק בפנים הרכב. 
ניחוח מרענן וברק חדש. בעל אפקט דוחה אבק,

אנטי סטטי ומתחזק גם אביזרי עץ. נטול סיליקון. 
תכולה: 400 מ"ל  |  כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX 343-300

מנקה ושומר על כל רכיבי הפלסטיק בפנים הרכב. 
ניחוח מרענן וברק חדש. בעל אפקט דוחה אבק,

אנטי סטטי ומתחזק גם אביזרי עץ. נטול סיליקון. 

מנקה ושומר על כל רכיבי הפלסטיק בפנים הרכב. 

ספריי סקאי 
בריח רכב חדש

SONAX 356-300

מנקה ושומר על כל רכיבי הפלסטיק בפנים הרכב. 
ניחוח מרענן וברק חדש. בעל אפקט דוחה אבק,

אנטי סטטי ומתחזק גם אביזרי עץ. נטול סיליקון. 

ספריי סקאיי בריח לימון

פנים הרכב וחלונות 17
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SONAX 205-141

הפתרון האוניברסלי לטיפול מהיר ומלא ברכב:
לשימוש בפנים הרכב לניקוי ותחזוקה של כל חלקי הפלסטיק

)תא נהג, דלתות, לוח שעונים, דשבורד, מושבים, וכו'(.
יישום פשוט ומהיר המבטיח מראה רענן וללא סימנים. במעטפת הרכב, 
מחדש, מגן ומשמר את כל משטחי הפלסטיק השחורים )פגושים, פסי 

עיטור, ידיות דלתות , וכו'(. מסיר שריטות קלות ומחדש. מתאים לחידוש 
והברקת חלקי הפלסטיק גם בתא המנוע )לאחר ניקוי(.

תכולה: 300 מ"ל 
כמות בקרטון: 6 יח'

מנקה פלסטיק חיצוני ופנימי
SONAX Plastic care interior & exterior



SONAX 380-041

תחליב איכותי לניקוי ולשימוש פנימי וחיצוני, בעל ניחוח מרענן.  מנקה, מתחזק 
ושומר על כל משטחי הפלסטיק והגומי. 

פנים: תא נהג, חלקי פנים הדלת. 
חוץ: צמיגים, פגושים, רצועות הדלת. 

תכולה: 300 מ"ל
כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX Trim Protectant מגן ומבריק לפלסטיק וגומי

פנים הרכב וחלונות 18
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SONAX XTREME Cockpit Cleaner matt finish
SONAX 283-200

לניקוי כל מרכיבי הפלסטיק ותא הנהג. שומר על מראה המט המקורי של 
תא הנהג ומונע השתקפויות לא רצויות. דוחה אבק. בעל ניחוח מרענן. 

נטול סיליקון. 
תכולה: 300 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

מנקה פלסטיק בפנים הרכב )אפקט מט(



מגבונים לניקוי פנים הרכב  
SONAX Plastic Care Wipes

SONAX Glass Cleaning Wipes מגבונים לניקוי שמשות
SONAX 415-000

מגבונים לחים לניקוי שמשמות ומשטחי זכוכית נוספים, כגון מראות, חלונות 
ומסכים. לשימוש גם בפנים ובחוץ הרכב. 

מכיל: 10 מגבונים. 
כמות בקרטון: 12 יח'

SONAX 415-100

לשימוש פנימי וחיצוני. לניקוי ושימור חומרי פלסטיק, ויניל, 
עץ וגומי.  

מכיל: 10 מגבונים. 
כמות בקרטון: 12 יח'

מגבונים למושבי עור
SONAX Leather Care Wipes

SONAX 415-600

מגבונים באיכות גבוהה לניקוי ושימור עור חלק. משחזר את הצבע 
והעור נהיה חלק. 

מכיל: 10 מגבונים. 
12כמות בקרטון: 12כמות בקרטון: 12 יח'כמות בקרטון: 12 יח'

19פנים הרכב וחלונות

www. s o n a x . c om



נוזל שמשות מרוכז
SONAX clear view 1:100 concentrate

SONAX 371-100

משמש כתוסף מרוכז במיוחד למים במערכת ההתזה 
על שמשות הרכב. רק 25 מ"ל ל-2.5 ליטר מים.  

תכולה: 25 מ"ל
כמות בקרטון: 25 יח'

 נוזל שמשות מרוכז
SONAX XTREME clear view 1:100 concentrate NanoPro

SONAX 271-100

מראה צלול בתוך שניות. משמש כתוסף למים בריכוז 1:100 למערכת מתזי 
השמשות ברכב והפנסים. מסיר כתמים שומניים ואזורים מסנוורים בשניות 

ואף מסיר חרקים ביעילות בזכות ננו טכנולוגיה המשולבת במוצר. המוצר 
בטוח לשימוש בפנסים, ללא חשש לסדקים ואף אידיאלי לשימוש בפנסי 

קסנון. מפיץ ניחוח רענן.
תכולה: 25 מ"ל

כמות בקרטון: 25 יח'

20פנים הרכב וחלונות
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SONAX Windscreen Wash נוזל שמשות מרוכז
SONAX 260-200

נוזל מרוכז למיכל מי השמשות. 250 מ"ל מייצרים 2.5 ליטר של נוזל שמשות. 
בניחוח לימון. מסיר חרקים, שמן וסיליקון. מתאים גם לניקוי פנסים. 

לערבב עם מים ביחס של 10:1
תכולה: 250 מ"ל

כמות בקרטון: 24 יח'



פנים הרכב וחלונות 21

SONAX Clear Glass מנקה שמשות
SONAX 338-241

לשימוש פנימי וחיצוני על  שמשות, פנסים, ומראות. מסיר באופן מידי לכלוך, 
שומנים ושאריות ניקוטין משמשות ופנסים. בעל ניחוח מרענן. אידאלי גם 

לשימוש ביתי. 
תכולה: 500 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX 260-500

נוזל שמשות מוכן לשימוש עבור מתזי המגבים. מסיר במהירות 
חרקים, שמן, פיח, סיליקון וסימנים שמנוניים מן השמשה 

הקדמית או הפנסים. אינו גורם לסדקים על פנסי פוליקרבונט 
ואף אידיאלי עבור פנסים קסנון קדמיים. ללא פוספט.

תכולה: 5 ליטר
כמות בקרטון: 4 יח'

SONAX נוזל שמשות מוכן לשימוש 5 ליטר

www. s o n a x . c om



SONAX Wheel cleaner  מנקה ומחדש ג'אנטים  מנקה ומחדש ג'אנטים
SONAX 429-200

מיוחד לכל גלגלי הסגסוגת ופלדה. נטול אסיד, PH טבעי. מסיר גם שכבות 
קשות ומשחזר מראה מקורי. 

תכולה: 500 מ"ל
כמות בקרטון: 6 יח'

גלגלים וצמיגים 22

  XTREME מנקה ומחדש ג'אנטים
SONAX XTREME Wheel cleaner PLUS

SONAX 230-200

מסיר לכלוך חזק במיוחד, גם לכלוכים עיקשים במיוחד כגון שמנים, 
שאריות גומי ועוד. מתאים לכל סוגי החישוקים מפלדה, סגסוגת 

וציפוי כרום. 
תכולה: 500 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

תרסיס לציפוי ג'אנטים
SONAX XTREME Wheel Rim Coating

SONAX 236-100

לחישוקי סגסוגת קלה, פלדה, ציפוי כרום וחישוקים מלוטשים. 
טכנולוגיית הגנה היברידית חדשנית. מספקת ציפוי שקוף לטווח ארוך. 

מבוסס על ננו טכנולוגיה. מנקה כתמי שמן, מלח מים ולכלוך ופשוט 
מחליק אותם החוצה. עמיד ל- 5 שטיפות לפחות.

תכולה: 250 מ"ל
כמות בקרטון: 6 יח'
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23גלגלים וצמיגים

ניקוי והגנה על חלקי גומי 
SONAX Rubber Protectant

SONAX 340-200

מנקה ושומר על כל חלקי הגומי )גם צמיגים ושטחי רצפה(. שומר 
על הגומי גמיש ומאריך את חייו.  

תכולה: 300 מ"ל
כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX 235-100

נוסחת ג'ל משמרת ומגנה על הגומי מפני סדקים ודהיית צבע. 
מספקת מראה מבריק ורטוב, מתאים לכל סוגי הצמיגים. כולל ספוג 
מיוחד ליישום פשוט וקל. עמיד למס' שבועות. ל-30 צמיגים לפחות. 

תכולה: 250 מ"ל
כמות בקרטון: 6 יח'

תכשיר לחידוש והברקת צמיגים  
SONAX XTREME Tyre Gloss Gel

www. s o n a x . c om

SONAX 235 300
מספק ברק עמוק ומראה רטוב למשך מספר שבועות.

מתחזק את הגומי ומונע התבלות ודהייה. מתאים לכל סוגי הצמיגים. 
לרסס שכבה דקה ולאפשר לחומר להיתפס על הצמיג. 

תכולה: 400 מ"ל
כמות בקרטון: 6 יח'

תרסיס להברקת צמיגים 
SONAX XTREME Tyre Gloss Wet look



 SONAX Synthetic Chamois )ג'ילדה )סינטטית
SONAX 417-700

בעלת יכולת ספיגה גבוהה. עמידה בפני קרעים שמנים, דלק ונוזלים. 
תכולה: יח' 1

מידות: 32X43 ס"מ
כמות בקרטון: 6 יח'

ג'ילדה )סינטטית( 
417-700

בעלת יכולת ספיגה גבוהה. עמידה בפני קרעים שמנים, דלק ונוזלים
תכולה: יח' 

מידות: 
כמות בקרטון: 

ג'ילדה )סינטטית( 
417-700

בעלת יכולת ספיגה גבוהה. עמידה בפני קרעים שמנים, דלק ונוזלים
תכולה: יח' 

מידות: 
כמות בקרטון: 

SONAX 428-000

איכות ספיגה גבוהה מתאים למגוון מטרות. שני צדדים, צד 
אחד האפור בעל מבנה רך יותר לרחיצה וניקוי כללי והצד השני 

הלבן להסרת כתמים עיקשים. 
תכולה: יח' 1

כמות בקרטון: 6 יח'

 SONAX Multi ספוג לשטיפת הרכב

אחד האפור בעל מבנה רך יותר לרחיצה וניקוי כללי והצד השני 
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ג'ילדת עור צבי טבעי 
SONAX Premium Leather

SONAX 416-300

100% עור צבי מקורי בעל איכות ספיגה מעולה לייבוש משטחים 
רטובים. משמר גם את הברק של משטחים. 

מידות: 38X59 ס"מ
כמות בקרטון: 6 יח'

סט מטליות מיקרופייבר מקצועיות 
SONAX Microfibre cloth ultrafine
סט מטליות מיקרופייבר מקצועיות 
SONAX Microfibre cloth ultrafine

SONAX 450-700

סט 3 מטליות מקצועיות לתוצאות הטובות ביותר לטיפול 
במשטחי צבע. יעילות גם על משטחים רגישים. לא מותירות 
סימנים ושאריות. רכות במיוחד ובעלות יכולת ספיגה גבוהה. 

תכולה: 3 מטליות
כמות בקרטון: 6 יח'
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SONAX מגב סיליקון  

אביזרים

SONAX 417-400

מגב סיליקון לייבוש מהיר ויעיל של הרכב. 
נצמד לקוי המתאר של הרכב ללא חשש לשריטות.

תכולה: יחידה אחת
כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX 450-800

מעולה לייבוש קל ומהיר, תוך עדינות ושמירה על צבע הפח. 
בעלת פינות מעוגלות וקצוות תפורים. בד המיקרופייבר 

הצפוף והארוך בעל יכולת ספיגת מים של פי 10 ממשקל 
המטלית עצמה.
תכולה: יחידה אחת
כמות בקרטון: 6 יח'

מטלית מיקרופייבר לייבוש

מעולה לייבוש קל ומהיר, תוך עדינות ושמירה על צבע הפח. 
בעלת פינות מעוגלות וקצוות תפורים. בד המיקרופייבר 

 ממשקל 

מטלית מיקרופייבר לניקוי חיצוני
SONAX Microfibre cloth exterior

SONAX 416-200

אידאלית לגימור משטחי צבע. בעל יכולת ספיגה גבוהה של שאריות ווקס 
ופוליש. לתוצאות מיטביות מומלץ להשתמש במטלית כשהיא יבשה. 

מידות: 40X40 ס"מ. 
תכולה: יח' 1

כמות בקרטון: 6 יח'

מטלית מיקרופייבר לניקוי חיצוני
SONAX Microfibre cloth exterior

אידאלית לגימור משטחי צבע. בעל יכולת ספיגה גבוהה של 
ופוליש. לתוצאות מיטביות מומלץ להשתמש במטלית כשהיא יבשה. 

מטלית מיקרופייבר לניקוי חיצוני
SONAX Microfibre cloth exterior

אידאלית לגימור משטחי צבע. בעל יכולת ספיגה גבוהה של שאריות ווקס 
ופוליש. לתוצאות מיטביות מומלץ להשתמש במטלית כשהיא יבשה. 

SONAX Car care cloth מטלית לייבוש
SONAX 419-200

מטלית עמידה לייבוש משטחי צבע, כרום וזכוכית. רכה 
ויעילה גם על משטחים רגישים. לא מותירה סימנים ושאריות. 

רכה במיוחד ובעלת יכולת ספיגה גבוהה. 
מידות: 54X43  ס"מ 

תכולה: יח' 1
כמות בקרטון: 6 יח'

מטלית לייבוש 
419-200

מטלית עמידה לייבוש משטחי צבע, כרום וזכוכית. רכה 
ויעילה גם על משטחים רגישים. לא מותירה סימנים ושאריות. 

רכה במיוחד ובעלת יכולת ספיגה גבוהה. 
מידות: 

תכולה: יח' 
כמות בקרטון: 

מטלית לייבוש 



מברשת לניקוי ג'אנטים 
SONAX Wheel rim brush ultra-soft

SONAX 417-541

לניקיון יסודי גם באזורים קשים לגישה על פני חישוקי הגלגל. 
תכולה: יחידה אחת
כמות בקרטון: 6 יח'
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 SONAX 426-100

צד אדום להסרה קלה של  לכלוך חרקים ממשטח הצבע, זכוכית ופלסטיק, 
ללא חשש לשריטות. יש להרטיב לפני השימוש. הצד עם כיסוי העור מיועד 

להסרת אדי ערפל מהשמשות ללא השארת סימנים. 
תכולה: יחידה אחת

כמות בקרטון: 12 יח'

ספוג דו צדדי - להסרת חרקים/ אדי ערפל
426-100

צד אדום להסרה קלה של  לכלוך חרקים ממשטח הצבע, זכוכית 
ללא חשש לשריטות. יש להרטיב לפני השימוש. הצד עם כיסוי העור מיועד 

להסרת אדי ערפל מהשמשות ללא השארת סימנים. 
תכולה: יחידה אחת

ספוג דו צדדי - להסרת חרקים/ אדי ערפל
426-100

צד אדום להסרה קלה של  לכלוך חרקים ממשטח הצבע, זכוכית 
ללא חשש לשריטות. יש להרטיב לפני השימוש. הצד עם כיסוי העור מיועד 

להסרת אדי ערפל מהשמשות ללא השארת סימנים. 
תכולה: יחידה אחת

ספוג דו צדדי - להסרת חרקים/ אדי ערפל

SONAX 417-300

ספוג מיוחד עם צד אחיזה לבן וצד ספוג צהוב נוסף. 
שימושי מאוד עבור יישום חיצוני על הרכב: פוליש, 

ווקס ומוצרי ניקוי לפלסטיק.
תכולה: יחידה אחת
כמות בקרטון: 6 יח'

ספוגית פלא

ספוג מיוחד עם צד אחיזה לבן וצד ספוג צהוב נוסף. 
שימושי מאוד עבור יישום חיצוני על הרכב: פוליש, 



SONAX Polishing clothes סט מטליות פוליש
SONAX 422-200

מטליות איכותיות, פרוותיות ורכות במיוחד. אידיאליות להשגת תוצאות פוליש 
מבריק. עדינות על משטח הצבע ואינן משאירות שריטות.

מבנה המטליות מבטיח טיפוח הצבע באופן יעיל.
עמידות בפני חומרים ממיסים.

תכולה: 15יח'
כמות בקרטון: 6 יח'
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SONAX Sponge applicator Super Soft פד רב תכליתיSONAX Sponge applicator Super SoftSONAX Sponge applicator Super Soft

SONAX 417 641

פד רך במיוחד ליישום מיטבי של כל סוגי הווקס, תחליבי טיפוח ומוצרי 
איטום וניקוי. אידיאלי לשימוש על גבי עור, פלסטיק, גומי ומשטחי צבע. 
מובנה לשימוש נוח במיוחד. ניתן לשטיפה במכונה ולכן מתאים למגוון 

שימושים רב.    
תכולה: יח' 6

כמות בקרטון: 6 יח'
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SONAX 417-341

כדור פוליש ארגונומי לאחיזה נוחה ותוצאות פוליש 
מושלמות ללא מאמץ. 

תכולה: יח' 1
כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX P-BAll כדור פוליש
417-341

כדור פוליש ארגונומי לאחיזה נוחה ותוצאות פוליש 
מושלמות ללא מאמץ. 

תכולה: יח' 
כמות בקרטון: 

SONAX P-BAll כדור פוליש
417-341

כדור פוליש ארגונומי לאחיזה נוחה ותוצאות פוליש 
מושלמות ללא מאמץ. 

תכולה: יח' 
כמות בקרטון: 

כדור פוליש 

SONAX Polishing clothes

מטליות איכותיות, פרוותיות ורכות במיוחד. אידיאליות להשגת תוצאות פוליש מטליות איכותיות, פרוותיות ורכות במיוחד. אידיאליות להשגת תוצאות פוליש 
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SONAX 450 205

פלסטלינה הומוגנית מיוחדת להסרת עודף השפרצה של 
צבע, אבק תעשייתי, חלודה, נשורת עצים, זפת, שאריות 

חרקים ולכלוכים עיקשים אחרים מכל חלקי פח הרכב.
תכולה: 200 גרם

כמות בקרטון: 1 יח'

SONAX ’פלסטלינה כחולה 200 גר

SONAX  דיסק פלסטלינה
SONAX 450-605

הפלסטלינה מותאמת ליישום גם באמצעות מכונת פוליש. מנקה ומחליק 
את משטחי הצבע. אידיאלי להסרת לכלוך ומפגעים עיקשים, כגון עודף 

צבע, כתמי מים, נשורת עצים, שאריות הדבקה וכו'. קוטר 150 מ"מ. 
מספיק לעד 60 כלי רכב. קל ליישום בשילוב עם מים.

תכולה: 1 יח'
כמות בקרטון: 6 יח'

דיסק פלסטלינה  
450-605

הפלסטלינה מותאמת ליישום גם באמצעות מכונת פוליש. מנקה ומחליק 
את משטחי הצבע. אידיאלי להסרת לכלוך ומפגעים עיקשים, כגון עודף 

צבע, כתמי מים, נשורת עצים, שאריות הדבקה וכו'. קוטר 
מספיק לעד 

תכולה: 
כמות בקרטון: 

דיסק פלסטלינה  
450-605

הפלסטלינה מותאמת ליישום גם באמצעות מכונת פוליש. מנקה ומחליק 
את משטחי הצבע. אידיאלי להסרת לכלוך ומפגעים עיקשים, כגון עודף 

צבע, כתמי מים, נשורת עצים, שאריות הדבקה וכו'. קוטר 
מספיק לעד 

תכולה: 
כמות בקרטון: 
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SONAX 416-100

מסיר אבק לכלוך ושומן מזכוכית ומשטחים חלקים אחרים. 
71% פוליאסטר, 29% פוליאמיד.  

מידות: 50X40 ס"מ
כמות בקרטון: 12 יח'

SONAX Microfiber Cloth מטלית מיקרופייבר
416-100

מסיר אבק לכלוך ושומן מזכוכית ומשטחים חלקים אחרים. 
71%

מידות: 
כמות בקרטון: 

מטלית מיקרופייבר 
416-100

מסיר אבק לכלוך ושומן מזכוכית ומשטחים חלקים אחרים. 
71%

מידות: 
כמות בקרטון: 

מטלית מיקרופייבר 
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SONAX מטלית מיקרופייבר לניקוי פנימי וחלונות
 SONAX 416-500

מטלית יעילה שאינה משאירה סימני מריחה על המשטח. לשימוש 
על משטחים חלקים: השתמש במטלית לחה לניקוי, או כשהיא יבשה 
לניגוב ולהסרת שאריות פוליש. לשימוש על משטחים עם טקסטורה 

או טקסטיל: השתמש במטלית לחה )לקבלת התוצאות הטובות ביותר 
.(SONAX מומלץ עם מנקה הפנים של

תכולה: יחידה אחת
כמות בקרטון: 6  יח'
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SONAX מטלית מיקרופייבר לריפוד ועור
SONAX 416 800

מטלית מיקרופייבר צמרירית לניקוי ריפודים ועור. מסיר לכלוך ביסודיות 
 מבלי ללהשאיר סימן. ניתן לשטיפה ושימוש חוזר לאחר מכן.

הרכב: 85% פוליאסטר, 15% פוליאמיד
תכולה: יחידה אחת
כמות בקרטון: 6 יח'

מטלית מיקרופייבר לריפוד ועור 
800

מטלית מיקרופייבר צמרירית לניקוי ריפודים ועור. מסיר לכלוך ביסודיות 
מבלי ללהשאיר סימן. ניתן לשטיפה ושימוש חוזר לאחר מכן.

הרכב: 
תכולה: יחידה אחת

כמות בקרטון: 

מטלית מיקרופייבר לריפוד ועור 
800

מטלית מיקרופייבר צמרירית לניקוי ריפודים ועור. מסיר לכלוך ביסודיות 
מבלי ללהשאיר סימן. ניתן לשטיפה ושימוש חוזר לאחר מכן.

הרכב: 
תכולה: יחידה אחת

כמות בקרטון: 

פד מיקרופייבר לניקוי הרכב
SONAX Care Pad for Plastics

SONAX 417-200

98% פוליאסטר, 11% פוליאמיד, מפשט כל טיפול ניקוי. 
מאפשר יישום אחיד של חומרי הטיפוח. 

תכולה: יח' 1
כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX ספוגית להסרת לכלוך קשה מפלסטיק  
SONAX 416-000

ספוגית מיוחדת להסרת לכלוך עיקש בין רכיבי פלסטיק בפנים הרכב. 
מסיר שאריות ווקס ופוליש מרכיבי פלסטיק חיצוניים )פגושים, פסי עיטור, 

וכו'( וכן מגומי.
תכולה: 2 יח'

כמות בקרטון: 6 יח'

ספוגית להסרת לכלוך קשה מפלסטיק
416-000

ספוגית מיוחדת להסרת לכלוך עיקש בין רכיבי פלסטיק בפנים הרכב. 
מסיר שאריות ווקס ופוליש מרכיבי פלסטיק חיצוניים )פגושים, פסי עיטור, 

וכו'( וכן מגומי.
תכולה: 

כמות בקרטון: 
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SONAX 416-741

מברשת בעלת עיצוב ארגונומי לניקוי יבש ורטוב של בדים וניקוי יסודי 
וגם עדין של משטחי עור חלקים. מתאים במיוחד לשימוש עם מוצרי 

 .SONAX טיפוח העור והטקסטיל של
משקל: 103 גרם

כמות בקרטון: 6 יח'

מברשת בעלת עיצוב ארגונומי לניקוי יבש ורטוב של בדים וניקוי יסודי 
וגם עדין של משטחי עור חלקים. מתאים במיוחד לשימוש עם מוצרי 

מברשת בעלת עיצוב ארגונומי לניקוי יבש ורטוב של בדים וניקוי יסודי 
וגם עדין של משטחי עור חלקים. מתאים במיוחד לשימוש עם מוצרי 

מברשת לניקוי ריפודים ועור  
SONAX Textile & Leather Brush

SONAX 491-400

מברשת בעלת זיפי גומי רכים אשר אוספים ביסודיות פרוות 
בעלי החיים ובמקביל שומרים על המשטחים המטופלים.

תכולה: יחידה אחת
כמות בקרטון: 6 יח'

   מברשת להסרת שערות ופרווה
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SONAX שמפו מרוכז
SONAX 314 500

שמפו מרוכז עוצמתי לשטיפה ידנית. עובד במהירות וביסודיות 
ומתאים לניקוי כל סוגי המשטחים, מתכת, זכוכית, פלסטיק, גומי, 

וכן לאריחים, פורצלן, ומשטחים מצופים באמייל. ללא פוספט.
תכולה: 5 ליטר

כמות בקרטון: 1 יח'

SONAX 205-500  |  SONAX 205-405

מרענן את צבע הפלסטיק, משאיר ברק עדין ומכסה כתמי שחיקה ושריטות. 
מגן על כל הפלסטיק בפנים הרכב וכן הגנה מיטבית על חלקי הפלסטיק 

בתא המנוע לאחר השטיפה. ללא ממיסים, קל ליישום. ניתן ליישם גם על 
חלקי הפלסטיק החיצוניים

תכולה: 1 ליטר מוכן לשימוש |  5 ליטר לדילול
כמות בקרטון: 6 יח'  |  1 יח'

תכשיר מקצועי לניקוי ותחזוקת משטחי פלסטיק 
SONAX PROFILINE
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SONAX קצף מרוכז לשטיפה בניחוח לימון
SONAX 608-705

חומר חזק במיוחד לניקוי עם כוח קצף פעיל המרוסס על הרכב במכונת 
השטיפה. מתאים לכל מכונות השטיפה האוטומטיות ויכול לשמש גם 

כשמפו ידני להסרת חרקים וניקוי גלגלים. בעל ניחוח לימון, 
ללא פוספטים. 
תכולה: 25 ליטר

כמות בקרטון: 1 יח'
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SONAX MULTISTAR 10L חומר ניקוי מקצועי כללי
SONAX 627-405  |  SONAX 627 - 600

חומר ניקוי עוצמתי לניקוי כללי וליישום Pre-Wash במרכזי שטיפת רכבים. 
השילוב של המיקרו-חומר הפעיל מבטיח עוצמת ניקוי מקסימאלית וללא חשש 

במפגש עם חומרים אחרים. לניקוי כל סוגי המשטחים, בפנים ומחוץ לרכב.
תכולה: 10 ליטר לדילול   |   1 ליטר מוכן לשימוש

כמות בקרטון: 1 יח'  |   6 יח'

חומר ניקוי מקצועי כללי 
600

חומר ניקוי עוצמתי לניקוי כללי וליישום 
השילוב של המיקרו-חומר הפעיל מבטיח עוצמת ניקוי מקסימאלית וללא חשש 

ב
תכולה: 

כמות בקרטון: 

חומר ניקוי מקצועי כללי 
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תכשיר מקצועי לניקוי רב תכליתי
 SONAX PROFILINE All Purpose Cleaner Foam

SONAX 274-400

קצף פעיל, יעל במיוחד למשטחים כמו זכוכית, פח צבוע, גומי ופלסטיק. מסיר 
לכלוך, שמן, גריז, סיליקון, ניקוטין ושאריות חרקים. מספק מראה צלול ונקי 

ומתאים גם לזכוכית אקרילית.
תכולה: 500 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'
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 SONAX Profiline מנקה עור מקצועי
 SONAX 281-300

אפקט קצף חזק עבור ניקוי עור חלק עם פיגמנט צבע. 
מסיר לכלוך קשה ללא חשש לפגיעה בעור עצמו.

תכולה: 1 ליטר
כמות בקרטון: 6 יח'

תכשיר מקצועי לשימור והגנה על עור 
SONAX Profiline

SONAX 282-300

 .UV תכשיר מיוחד )ללא וקס( לשימור והגנה על העור מפני קרני
מרענן ומשמר את צבע העור. כולל תוסף למניעת חריקות ואפקט 

ריכוך. מתאדה במהירות, ללא שמנוניות, עם ניחוח רענן ונעים.
תכולה: 1 ליטר

כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX PLUS acid free מנקה ומחדש ג'אנטים
SONAX 230-500

יעיל ביותר לניקוי והברקת כל סוגי הג'אנטים וללא מרכיבים 
חומצתיים. מסיר את הלכלוך הקשה ביותר, כגון אבק בלמים, 

שמן, מפגעי דרך, ועוד.
תכולה: 5 ליטר

כמות בקרטון: 1 יח'

SONAX ProfiLine תכשיר להברקת צמיגים
SONAX 235-500

תכשיר לאחזקה והברקה לכל סוגי הצמיגים. מחזיר את הצבע העמוק 
לצמיגים ומבטיח ברק מושלם. שומר על הגומי ושומר אותו גמיש. קל 

מאוד ליישם בריסוס ואפקטיבי למשך מספר שבועות.
תכולה: 5 ליטר

כמות בקרטון: 1 יח'
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SONAX PROFILINE פוליש מקצועי
SONAX 300-505

פוליש להסרת שריטות קלות ושיקום הברק לצבע עמום. מיושם בקלות, 
מנקה, מרענן את הצבעים ומגן על המשטחים המטופלים. הקרנובה 

המשולבת בפוליש מבטיחה הגנה ארוכת טווח. 
תכולה: 5 ליטר

כמות בקרטון: 1 יח'

SONAX PROFILINE NP 05-05  פוליש מקצועי
SONAX 245 300

מוצר המכיל משחה גסה יחסית למכונה אורביטאלית לשיטוח שריטות ולאזורים 
עם שכבות צבע. שילוב של הסרה עוצמתית עם ברק מדהים. מתאים לשריטות עד 
רמת P1500. מסיר שריטות עמוקות וגם קורוזיה שנגרמה מלשלשת ציפורים או 

חרקים. ללא סיליקון ומופחת "אבק" בפעולת הפוליש. 
תכולה: 1 ליטר

כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX PROFILINE NP 04-06  פוליש מקצועי
 SONAX  242-500 | 242-300 SONAX

פוליש מקצועי מיוחד למכונות פוליש אורביטליות. מספק הסרת 
שריטות אופטימאלית, ברק מרשים ושחזור מדהים של הצבע המקורי, 

זאת ללא הולוגרמות, ללא סיליקון וטכנולוגיה המפחיתה את "אבק" 
פעולת הפוליש. 

תכולה: 1 ליטר  |  5 ליטר
כמות בקרטון: 6 יח'  |  1 יח'

SONAX PROFILINE NP 03-06 פוליש מקצועי
  SONAX  208-500 | SONAX 208-300 

פוליש מקצועי מבוסס טכנולוגית ננו, מספק ליטוש עדין ומחזיר ברק 
למשטחי צבע עם פגעי אקלים. ניתן ליישום בקלות גם על משטחי צבע 

עם הגנה משריטות וללא חשש מאפקט "הולוגרמה" על הצבע. 
תכולה: 1 ליטר  |  5 ליטר

כמות בקרטון: 6 יח'  |  1 יח'
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SONAX ProfiLine ווקס מקצועי
SONAX 280-141

ווקס המבוסס על ננו-טכנולוגיה. מספק ברק עמוק והגנה לטווח ארוך לרכבים 
חדשים ולצבע מטאלי וצבעים נוגדי שריטות שעברו פוליש. ללא סיליקון.

תכולה: 250 מ׳׳ל
כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX  224-500

פותח במיוחד עבור ליטוש בפעולה אחת של צבע פגום, למשל מגרגרי אבק בצבע או סימני 
צביעה. חלקיקי ננו המאפשרים הסרת שריטות ביעילות, עם ברק אופטימלי וללא גרימת 

.P2000 הולוגרמות או סימני צביעה. מסיר סימני ליטוש עד
תכולה: 5 ליטר

כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX  224-300 | 

| 1 ליטר

SONAX PROFILINE PerfectFinish פוליש מקצועי

SONAX  225-300 | 

| 1 ליטר

SONAX PROFILINE Cut&Finish פוליש מקצועי
 SONAX  225-500

פוליש חדשני עם ביצועים יעילים להסרה מהירה של פגמים כגון גרגרי 
אבק, overspray וסימני ליטוש. רמת ליטוש חזקה מאוד עם רמת ברק 
גבוהה בו זמנית. אידיאלי לאזורי מלוטשים בנייר שיוף. מסיר סימני שיוף 

.P1500 עד
תכולה: 5 ליטר

כמות בקרטון: 1 יח'

SONAX PROFILINE CUTMAX פוליש מקצועי
SONAX  246-500 | 246-300 SONAX

פוליש ברמת ביצוע גבוהה עם רמת ליטוש חזקה המתאימה לגימור צבע. 
מסיר שריטות ובליטות על משטחי צבע מקוריים או משופצים. אינו משאיר 

סימנים לאחר הטיפול במשטח ומפחית "אבק" פעולת הפוליש. פשוט 
לשימוש. רמת ליטוש חזקה אך עם מינימום אפקט מט. ללא סיליקון.

תכולה: 1 ליטר  |  5 ליטר
כמות בקרטון: 6 יח'  |  1 יח'
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SONAX Profiline CC36 ציפוי קרמי

SONAX 236-941

 UV ציפוי קרמי בעל הגנה קשיחה כזכוכית אך גמיש במבנה שלו, הגנה לטווח ארוך  עם עמידות יוצאת דופן לקרניי
 וכימיקלים, ואף בפני השפעות סביבתיות אגרסיביות כגון מלחים, זפת, וזיהום רחוב ותעשייה. פני המשטח מצופים 
שכבה סופר הידרופובית, המספקת גם דחיית אבק המקלה בפעולת הניקוי. נותן ברק עמוק מדהים עם עוצמת צבע 

מרשימה. אם מתוחזק כראוי, CC36 יכול להגן על הרכב לעד 36 חודשים, בכפוף לתחזוקת הציפוי באופן שנתי.
תכולה: 50 מ"ל, 60 מ"ל, 100 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

ציפוי קרמי בעל הגנה קשיחה כזכוכית אך גמיש במבנה שלו, הגנה לטווח ארוך  עם עמידות יוצאת דופן 
וכימיקלים, ואף בפני השפעות סביבתיות אגרסיביות כגון מלחים, זפת, וזיהום רחוב ותעשייה. פני המשטח מצופים 
שכבה סופר הידרופובית, המספקת גם דחיית אבק המקלה בפעולת הניקוי. נותן ברק עמוק מדהים עם עוצמת צבע 

CC36 ,מרשימה. אם מתוחזק כראוי
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SONAX Profiline CC36 ציפוי קרמי

SONAX 236-941

UV לקרנייUV לקרנייUV כוכית אך גמיש במבנה שלו, הגנה לטווח ארוך  עם עמידות יוצאת דופן 
וכימיקלים, ואף בפני השפעות סביבתיות אגרסיביות כגון מלחים, זפת, וזיהום רחוב ותעשייה. פני המשטח מצופים 
שכבה סופר הידרופובית, המספקת גם דחיית אבק המקלה בפעולת הניקוי. נותן ברק עמוק מדהים עם עוצמת צבע 

36 יכול להגן על הרכב לעד 36 יכול להגן על הרכב לעד 36 חודשים, בכפוף לתחזוקת הציפוי באופן שנתי. מרשימה. אם מתוחזק כראוי, 
100 מ"ל, 100 מ"ל, 100 מ"ל 60 ,60 ,60 50תכולה: 50תכולה: 50 מ"ל

6כמות בקרטון: 6כמות בקרטון: 6 יח'

ציפוי קרמי 

236-941

כוכית אך גמיש במבנה שלו, הגנה לטווח ארוך  עם עמידות יוצאת דופן 
וכימיקלים, ואף בפני השפעות סביבתיות אגרסיביות כגון מלחים, זפת, וזיהום רחוב ותעשייה. פני המשטח מצופים 
שכבה סופר הידרופובית, המספקת גם דחיית אבק המקלה בפעולת הניקוי. נותן ברק עמוק מדהים עם עוצמת צבע 

CC36מרשימה. אם מתוחזק כראוי, CC36מרשימה. אם מתוחזק כראוי, CC36 יכול להגן על הרכב לעד 

SONAX Profiline תכשיר מקצועי להגנה פולימרית
 SONAX 223-300

איטום הצבע ללא וקס המספק הגנה היברידית של עד 6 חודשים 
באמצעות טכנולוגית Net Protection מספק חידוש לצבע ודחייה 

מעולה של מים. מפחית הידבקות אבק, וחרקים ובכך מקל על פעולת 
הניקוי השוטפת.

תכולה: 340 מ"ל
כמות בקרטון: 6 יח'

SONAX ProfiLine Speed Protect ווקס מקצועי
  SONAX 288-500  |  SONAX 288-405

ליישום מהיר של ווקס קרנובה איכותי על משטחי צבע חדשים או לאחר פוליש. 
 מספק אפקט של ברק וצבע עמוק. יישום פשוט להגנה ארוכת טווח עם ווקס 

קרנובה טבעי ואיכותי.
תכולה: 1 ליטר  |  5 ליטר

כמות בקרטון: 6 יח'  |  1 יח'
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 SONAX 276-041

איטום ארוך טווח לאחר ליטוש פנסי פלסטיק קדמיים. מספר ציפוי מגן ומונע דהיה כתוצאה 
ממפגעים סביבתיים. מתאים גם לרענון המראה ללא פוליש.

תכולה: 250 מ׳׳ל
כמות בקרטון: 6 יח'

תכשיר הגנה לפנסים
SONAX PROFILINE HeadlightProtection

תכשיר מקצועי להכנת משטח לעבודת צבע וציפוי 
SONAX Profiline

SONAX 237-300

תרכובת מיוחדת הממיסה ומסירה שמן וסימנים שומניים ממשטחי צבע. מכין את 
המשטח לעבודת ציפוי על המשטח. אידיאלי לשימוש למניעת הולוגרמות שנובעות 

מעבודת פוליש ולהסרת שמנוניות לפני ריסוס צבע.
תכולה: 400 מ"ל

כמות בקרטון: 6 יח'

 SONAX 287-500

ברק מרשים ושחזור מדהים של הצבע המקורי, יישום מהיר ופשוט באמצעות ריסוס להסרת 
אבק, שיפור הברק ולפיניש מושלם לאחר עבודות פוליש. מרענן את שכבת הווקס, ציפוי 

פולימרי וציפוי קרמי )CC36(, משפר את עומק הצבע ומספק משטח חלק ומבריק.
תכולה: 5 ליטר

כמות בקרטון: 1 יח'

מבריק ומחדש משטחי צבע 
SONAX ProfiLine Brilliant Shine DetailerSONAX ProfiLine Brilliant Shine Detailer
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SONAX  פד פוליש צמר 130 מ"מ
SONAX 493-141

פד 130 מ"מ, צפוף צמר בעל איכות גבוהה עבור ליטוש מקצועי 
עם מכונת ליטוש. משפר את יעילות החיתוך של פוליש עמוק תוך 

הקטנת טמפרטורת הליטוש. הצמדה למכונה עם סקוץ' המאפשרת 
החלפה מהירה של הפד.

תכולה: יחידה אחת
כמות בקרטון: 1 יח'

SONAX פד פוליש אדום 160\200 לפוליש גס
 SONAX 493-741  |  SONAX 493-100

דרגת קושי גבוהה לטיפול בשריטות קשות ופגעי מזג 
האויר בפח הרכב. הצמדה למכונה עם סקוץ' המאפשרת 

החלפה מהירה של הפד.
קוטר: 160 מ"מ  |  200 מ"מ

כמות בקרטון: 1 יח'

SONAX

 ופגעי מזג 
האויר בפח הרכב. הצמדה למכונה עם סקוץ' המאפשרת 
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SONAX פד פוליש אדום 143 לפוליש
SONAX 493 400

פד קשה במיוחד לטיפול בשריטות ופגעי מזג האויר. יעיל לטווח 
ארוך בזכות המבנה המאוורר ואפקט הקירור במרכז הפד. קיבולת 
הספיגה הגבוהה של הפד מונעת התזה. קוטר 143 מ"מ. הצמדה 

למכונה עם סקוץ' המאפשרת החלפה מהירה של הפד.
תכולה: יחידה אחת
כמות בקרטון: 1 יח'

פד קשה במיוחד לטיפול בשריטות ופגעי מזג האויר. יעיל לטווח 
ארוך בזכות המבנה המאוורר ואפקט הקירור במרכז הפד. קיבולת 
 מ"מ. הצמדה 



200/160         פד פוליש אפור                    לפוליש עדין
 SONAX, 493-641 SONAX 493-241

פד פוליש עבור מכונת ליטוש. עדין במיוחד, מבנה ספוגי דק לשלב 
גימור באמצעות מכונה. הצמדה למכונה עם סקוץ' המאפשרת החלפה 

מהירה של הפד.
תכולה: יחידה אחת
כמות בקרטון: 1 יח'

SONAX פד פוליש צהוב 143 לפיניש
 SONAX 493-341

פד רך ופתוח העשוי מחלקיקים שווים שמספקים ליטוש מושלם למכונות 
פוליש אורביטאליות. יעיל לטווח ארוך בזכות המבנה המאוורר ואפקט 
הקירור במרכז הפד. קיבולת הספיגה הגבוהה של הפד מונעת התזה. 

קוטר 143 מ"מ. הצמדה למכונה עם סקוץ' המאפשרת החלפה מהירה 
של הפד.

תכולה: יחידה אחת
כמות בקרטון: 1 יח'
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SONAX פד פוליש ירוק 160\200 לפוליש בינוני
 SONAX 493-600  |  SONAX 493-000

פד פוליש כרית עבור מכונת ליטוש. קוטר 160 מ"מ. 
דרגת קושי בינוני קשה. הצמדה למכונה עם סקוץ' 

המאפשרת החלפה מהירה של הפד.
קוטר: 160 מ"מ  |  200 מ"מ

כמות בקרטון: 1 יח'

פד פוליש אפור                    לפוליש עדין

ספוגי דק לשלב 
גימור באמצעות מכונה. הצמדה למכונה עם סקוץ' המאפשרת החלפה 

ספוגי דק לשלב 
גימור באמצעות מכונה. הצמדה למכונה עם סקוץ' המאפשרת החלפה גימור באמצעות מכונה. הצמדה למכונה עם סקוץ' המאפשרת החלפה 
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SONAX מיכל ריסוס לחומרים ממיסים
SONAX 496-900

פית ריסוס מתכווננת: עבור מוצרים המכילים חומרים חומצתיים ואלקליינים.
מתאים למנקה ג'אנטים, מנקה רב תכליתי MULTISTAR, תכשיר 

PlasticCare, ווקס מהיר, מבריק ומחדש משטחי צבע
נפח: 1.5 ליטר.

כמות בקרטון: 1 יח'

SONAX 0.6L מיכל ריסוס
 SONAX 499-700

בקבוק ריסוס אוניברסאלי למילוי חוזר 
נפח: 0.6 ליטר. 

כמות בקרטון: 1 יח'

SONAX מיכל ריסוס למוצרים חומצתיים   
SONAX 496-941

מיכל עם פיית ריסוס מתכווננת. עבור מוצרים המכילים חומרים ממיסים.
 SX-90-מתאים לתכשיר להברקת צמיגים ול

נפח: 1.5 ליטר.
כמות בקרטון: 1 יח'

SONAX מיכל טורנדור
SONAX 416-941

יישום באמצעות אקדח עם מיכל יניקה, אשר בלחיצה על ההדק מפזר 
בלחץ אויר חומר משולב עם אויר.

כמות בקרטון: 1 יח'

מיכל טורנדור 
416-941

יישום באמצעות אקדח עם מיכל יניקה, אשר בלחיצה על ההדק מפזר 
בלחץ אויר חומר משולב עם אויר.

כמות בקרטון: 

מיכל טורנדור 
416-941

יישום באמצעות אקדח עם מיכל יניקה, אשר בלחיצה על ההדק מפזר 
בלחץ אויר חומר משולב עם אויר.

כמות בקרטון: 

www. s o n a x . c om

ריסוס מתכווננת: עבור מוצרים המכילים חומרים חומצתיים ואלקליינים.

מיכל עם פיית ריסוס מתכווננת. עבור מוצרים המכילים חומרים ממיסים.
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474-900
תכולה: 200 ליטר   |   כמות בקרטון: 1 יח'

474-300                  
ראש ספריי עם פייה מובנית

  400 מ"ל | 300 מ"ל   
כמות בקרטון: 6 יח'

474-505
תכולה: 5 ליטר   |   כמות בקרטון: 1 יח'

מיכל שימון רב תכליתי 
SX90 Plus

474-705
תכולה: 25 ליטר   |   כמות בקרטון: 1 יח' 

מיכל שימון רב תכליתי
SX90 Plus

חבית שימון רב תכליתי 
SX90 Plus

474-400
ראש ספריי עם פייה מובנית

תכולה: 400 מ"ל   |   כמות בקרטון: 6 יח'

ספריי שימון רב תכליתי 
SX90 Plus

474-100
ראש ספריי עם פייה מובנית

תכולה: 100 מ"ל   |   כמות בקרטון: 6 יח'

ספריי שימון רב תכליתי
SX90 easy spray

SX90 PLUS
סדרת מוצרי שימון רב תכליתי בתרסיסים ומיכלים

מוצרי ה-SX 90 PLUS הפכו בשנים האחרונות למובילים בעולם ומספקים פיתרון 

וענפי  המקצוע  לאנשי  וכמובן  הבית  הרכב,  תחזוקת  תחומי  לכל  אולטימטיבי 

התעשיה השונים. לשחרור חלקים והברגות שנתקעו או החלידו ולהגנה מקורוזיה 

וחלודה. מנעולים, צילינדרים, קפיצים, מסילות מתכת - את הכל, ה-SX 90 משחרר 

חלקים  ומשמר  מגן  וצירים.  דלתות  חלונות,  של  חריקות  ומונע  מטפל  ומחליק. 

רגישים בכלי עבודה כבדים, מנועים, מכשירים ביתיים וכלי גינון מכניים. מתאים גם 

לניקוי ואחזקת כלי נשק, מיכשור זעיר ומכונות. מנקה, משמן ומגן על שרשראות 

וחלקים מכניים נוספים באופניים ואופנועים. מתאים גם כספריי למערכות הצתה, 

מונע לחות ושומר על הרכיבים האלקטרוניים נקיים ואף מונע קצרים. מסיר זפת 

ומכוון  מוגבר  לשימוש  כפולה  ריסוס  מערכת  קיימת  בתרסיסים  דבק.  ושאריות 

באופן מדויק, ללא צורך בהחלפת צינורית.

ספריי שימון רב תכליתי 
SONAX SX90 PLUS with EasySpray

www. s o n a x . c om
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