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TOTUL PENTRU SPĂLĂTORII 

ȘI DETAILING AUTO

D���������� �� ��������� �� �������
Gama completă de dispozitive de spumare, de la cele mai simple până la cele mai complexe: nebulizatoare, kit-uri, 
furtune, pistoale, duze.

A���������� A��� 
Aspiratoare de înaltă calitate: pot fi ușor folosite de utilizatorii mai mult sau mai putin experimentați, garantează 99% 
aspirare, accesorii diverse, îndepărtează atât murdărie umedă c ât și uscată. 

C���������� �� ���� � ���������
Generatoarele de abur asigură o igienizare atentă a suprafețelor, permițând eliminarea definitivă a produselor chimice, 
atât la interior cât și la exteriorul autovehiculelor, au modele compacte, realizate din materiale de înaltă calitate, pot fi 
folosite perioade îndelungate, ajută la eliminarea mirosurilor neplacute și curățarea punctelor greu accesibile datorită 
accesoriilor speciale.

P���� �� �����������
Gamă variată de piese de schimb, piese consumabile și de mentenanță, garantând cel mai bun raport calitate-preț.

A�������� ������ ����-�������
Piese, accesorii și echipamente pentru spălătorii self service de ultimă generație.

D���������
Detergenții profesionali sunt potriviți pentru toate tipurile de cerințe și vă garantează rezultate de spălare pe masură 
așteptărilor.

D�������� ����
Soluții de curățare și îngrijire auto, atât pentru interiorul cât și pentru exteriorul mașinii tale. Produsele sunt accesibile, 
ușor de utilizat și eficiente, și totodată oferă cele mai bune rezultate: soluții și tratamente pentru bord, tapițerie, faruri, 
vopsea, jante, motor etc.
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S��������� ���� C����� W��� S������
Noua generație de echipamente de spălare automate de la producatorul german CHRIST WASH SYSTEMS – inventatorul 
spalătoriilor automate cu perii - calitate premium și rezultate de spălare perfecte. 

C���������� �� �������� - ����� � ������
Pompele de spălare cu presiune sunt produse din materiale de calitate, rezistente, fiabile, maximă eficiență și timp de 
lucru redus. Echipamentele pot fi staționare sau mobile, pentru spălare cu apă caldă sau rece, pentru caroserie sau 
spălare sub-șasiu.
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Cine este

����� ���������� �� ������� ��������� �������� �����  
     UniWash  se adreseaza atat persoanelor care detin afaceri in domeniul auto (spalatorii, benzinarii, service ®

auto, dealeri auto) cat si firmelor care detin flote auto, cu echipamente, spalatorii, solutii si produse de detailing 
auto.

   UniWash  este o marcă a grupului de firme Unilift  și este recunoscută pe piața națională ca unul din ® ®
principalii furnizori de instalații de spălare auto, dar și pentru piese de schimb, consumabile și accesorii necesare. 

       UniWash  dispune de o gamă largă de produse care include orice echipamente de spalare pentru orice tip ®
de vehicul, accesorii pentru spalatorii, aspiratoare, curatitoare, produse de detailing si detergenti auto.

     Indiferent dacă este necesară o unitate de spălare simplă sau 
de mare capacitate, piese, accesorii ori consumabile consultantii 
UniWash  vor indica modelul potrivit pentru nevoile și cerinţele ®
fiecarui client. 

    Parteneriatele solide cu furnizorii de top și rezultatele foarte 
bune ale sistemelor de spălare instalate deja pe tot teritoriul 
României, au condus la consolidarea diviziei UniWash , care ®
este operaţională din anul 2014 și marcă înregistrată din 2019.

  Unilift  este o companie care adreseaza exclusiv B2B®  și 
activează pe piața echipamentelor industriale.

    Prin diversitatea brandurilor aflate sub umbrela Unilift , asigurăm soluţii adaptate și complete pentru ®
fluxurile din diferite sectoare de activitate, având un portofoliu vast de echipamente și soluţii profesionale. 

    Unilift  este la curent cu apariția de echipamente inovative, soluţii complexe, dezvoltare tehnologică,      ®
având în vedere contextul dinamic al universului tehnologiei și al industriilor.

     Clienţii noștri au încredere în brandurile și tehnologiile aduse pe piaţa din România de Unilift  , UniClea® n® 
( ș ) ® ( ).divizia destintă echipamentelor i accesoriilor de cleaning  și UniWash divizia destinată spălătoriilor auto
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SPĂLĂTORII AUTO CHRIST WASH SISTEMS

Instalație Spălătorie auto cu perii | ALPHA | Christ WASH

ALPHA este proiectat ținând cont de 
cerințele importante ale spălătoriilor auto.

ALPHA funcționează cu emisii reduse de 
zgomot, ceea ce înseamnă că poate fi 
instalat oriunde, chiar si in centrul 
aglomerat al oraselor.

ALPHA oferă un randament maxim și 
capacități  mari de spălare  datorită 
timpului scurt de așteptare.

Consumul redus de energie și apă, 
î m p re u n ă  c u  c o s t u r i l e  re d u s e  d e 
întreținere, asigura profitabilitate maximă.

Designul modular vă permite să adaptați 
perfect sistemul la nevoile site-ului.

SPĂLĂTORIE AUTO CU PERII PREMIUM - CEA MAI NOUĂ APARIȚIE CHRIST WASH 

Opțiuni disponibile:
Ÿ Design BLADE -Dinamic. Atemporal. Performanță.
Ÿ Un spectacol de lumini impresionant – Tuburi de ghidare a 

roților cu iluminare efect RGB
Ÿ PROTECT SHINE Xpress
Ÿ Aspect high-tech datorită specialității ALUNOX
Ÿ Perii laterale imbinate – Scanare optimă a conturului
Ÿ Putere din toate părțile – Pre-spălare la presiune înaltă
Ÿ Uscarea optimizată – Mai rapid, mai silentios,mai puternic.
Ÿ TURBO DRY – Uscare intensa
Ÿ WHEEL MASTER – Sistem inteligent de spălare a roților
Ÿ Perdea de spuma – Mai mult este posibil!

Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:
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SPĂLĂTORII AUTO CHRIST WASH SISTEMS

Instalație Spălătorie auto cu perii | CADIS | Christ WASH

CADIS este un sistem de spălare puternic și modern din noua generație, cu o gamă 
largă de opțiuni, de echipamente și două linii de proiectare. Acest model a fost 
dezvoltat special pentru cerințe particulare ale benzinăriilor si spalatoriilor auto.

NOUA GENERAȚIE DE INSTALAȚII DE SPĂLARE!

Opțiuni disponibile:
Ÿ Sistem de uscare SILENT
Ÿ Cu 15%  performanță de uscare mai mare
Ÿ mai puține pierderi de flux
Ÿ  înaltă presiune a conturului  orizontal
Ÿ secvențe de program vitesse
Ÿ Dispozitiv de spălare a roților XL
Ÿ diametrul mărit al periei
Ÿ Afișare VISUS | funcție semafor | pașii programului de spalare
Ÿ dimensiuni exterioare compacte
Ÿ Poziția inclinata a perilor laterali OPTIFLEX
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Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:



Spălătorie camioane și autobuze | MAGNUM | Christ WASH

Christ  MAGNUM este  o  spalator ie 
automata, pentru camioane si autobuze, 
cu un sistem de 3 perii (include și program 
pentru autoturisme).

Vehiculele curate au devenit un element 
de publicitate eficient pentru companiile 
industriale si companiile de transport. 

Mai  mult ,  economis i rea  t impulu i , 
curățarea automată păstrează valoarea 
vehiculelor. 

Spalatoria auto Christ Wash MAGNUM 
îndeplinește toate cerințele operatorilor de 
autobuze și transporturi publice, precum și 
cele de autoutilitare și autovehicule de 
agrement. 

De asemenea și camioanele pot fi spălate 
cu ajutorul sistemului MAGNUM. 

Datorită gamei largi de accesorii ale 
acestui tip de spalatorie, nici o cerință nu 
este de nerezolvat. 

SPĂLĂTORIE AUTOMATĂ PENTRU CAMIOANE ȘI AUTOBUZE - SISTEM CU 3 PERII

Ÿ Portal  din oțel inoxidabil
Ÿ Presiunea de contact a periilor
Ÿ Unitate de antrenare pentru suprafata inferioara
Ÿ Sistem modular
Ÿ Programul de spălare transversală a oglinzilor din afara autobuzului
Ÿ Cea mai eficienta spălare datorită periilor laterale montate pe suport 

(gimbal)
Ÿ Programul alcov
Ÿ Dispozitiv manual de pre-spălare pentru curățarea exterioară a 

vehiculului de agrement și a rulotei (opțional)
Ÿ Curățare mai rapidă cu două posturi (unitate de spălare autobuz tandem)

SPĂLĂTORII AUTO CHRIST WASH SISTEMS

www.uni-wash.ro www.unilift.ro4

Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:



SPĂLĂTORII AUTO CHRIST WASH SISTEMS
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Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:

Spălătorie auto Self-service | COMPACT | Christ WASH

Spălătoria auto self-service Christ COMPACT este un sistem de spălare la 
prețuri rezonabile pentru amplasamente mici (construcție maxim 2+1).

Sistemul de spalare COMPACT poate fi amplasat independent, fără acoperiș.
și este este proiectată cu maximum trei locuri de spălare.

Datorită structurii sale modulare și posibilității de a crea un sistem de spălare  
fără construcții din oțel, COMPACT este recomandat în special pentru zonele 
cu potențial redus de spălare in sistem self-service. 

Datorită structurii sale particulare de tip dulap, sistemul de spălare 

SISTEM DE SPĂLARE LA PREȚURI REZONABILE PENTRU AMPLASAMENTE MICI

COMPACT poate fi integrat într-o construcție de oțel existentă,  proiectata si de alți producători.

Sistemul de spalare auto  COMPACT este format din două jumătăți de tip dulap si este adaptat pentru rezultate mai bune 
de spălare la costuri minime. La fel ca în centrele mari de spălare, Sistemul de spalare auto self-service COMPACT poate fi 
echipat și cu toate componentele de alimentare pentru o gamă completă de programe de spălare (de la spălare prealabilă 
la clătire strălucitoare cu apă cu osmoză inversă).

Designul modular vă permite să adaptați perfect sistemul la nevoile site-ului.



CURĂȚITOARE CU PRESIUNE - POMPE & KITURI
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•  Presiune de lucru: 100 bar
•  Temperatură apă/abur: 20/60°C
•  Debit: 500 l/h

PREȚ: ___________________________+ tva

SISTEM DE SPĂLARE 
STAȚIONAR CU 2 POSTURI Nilfisk SH AUTO 5M 

10/500 DS
Karcher SB MC 2

•  Presiune de lucru: 100/120 bar
•  Temperatură apă: max. 40°C
•  Debit: 500/900 l/h

PREȚ: ___________________________+ tva

SISTEM DE SPĂLARE 
STAȚIONAR CU 2 POSTURI

CHRIST SKIP-XS

•  Raport atractiv preț / performanță
•  Concept de economisire a spațiului
•  Sistem integrat de conducte basculante

PREȚ: ___________________________+ tva

SPĂLĂTORIE AUTO
SELF-SERVICE MOSMATIC 

PREȚ: ___________________________+ tva

DISPOZITIV DE SPĂLARE CU
PRESIUNE PENTRU UTILAJE

HURRICANE
PRO

Ideal pentru spalarea laterală a 
autovehiculelor,  spalarea jantelor sau a 
sasiurilor.  Poate fi utilizat pentru: 
camioane, masini, utilaje, tractoare etc.

MOSMATIC 

PREȚ: ___________________________+ tva

DISPOZITIV DE SPĂLĂRE CU 
PRESIUNE PENTRU ȘASIURI

•  Pistoale ceramice: 3
•  Motor Diesel
•  Tablou de comandă simplu

PREȚ: ___________________________+ tva

UNDERCARRIAGE 
CLEANER NILFISK CURĂȚITOR CU APĂ CALDĂ

STAȚIONAR - AUTOTURISME
SH TRUCK 5M 
stationar

Este fabricat special pentru spălarea și 
curățarea șasiurilor autovehiculelor. 
Este ideal pentru spalatoriile auto cu 
trafic de lucru intens.



CURĂȚITOARE CU PRESIUNE - POMPE & KITURI
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KARCHER HD 5/15 C PLUS

•  Putere: 2800 W
•  Presiune maximă: 200 bar
•  Debit maxim: 500l/h
•  Temperatură max: 60°C

PREȚ: ___________________________+ tva

•  Presiune pompă: 150bar / 15MPa
•  Forta de curatare:  3 kg/force
•  Debit apă qmax/qiec 660/600 l/h

PREȚ: ___________________________+ tva

CURĂȚITOR CU 
PRESIUNE - APĂ RECE Nilfisk MC 3C-150/660 XT

230/1/50/16 EU

•  Presiune pompă: 200bar / 20MPa
•  Forta de curatare:  6.9 kg/force
•  Debit apă qmax/qiec 1300/1200 l/h

PREȚ: ___________________________+ tva

CURĂȚITOR CU 
PRESIUNE - APĂ CALDĂ Nilfisk MH 6P-200/1300 

FAX 400/3/50 EU

•  Presiune pompă: 140bar / 14MPa
•  Forta de curatare:  2.9 kg/force
•  Debit apă qmax/qiec 660/600 l/h

PREȚ: ___________________________+ tva

CURĂȚITOR CU 
PRESIUNE - APĂ RECE Nilfisk MC 3C-140/660

230/1/50/16 EU

CURĂȚITOR CU
PRESIUNE

•  Presiune pompă: 140bar / 14MPa
•  Forta de curatare:  2.6 kg/force
•  Debit apă qmax/qiec 600/560 l/h

PREȚ: ___________________________+ tva

CURĂȚITOR CU 
PRESIUNE - APĂ CALDĂ Nilfisk MH 2M-140/600 X

230/1/50 EU

Karcher 

•  Presiune de lucru: 30-160 bar 
•  Temperatură max: 80°C
•  Conectori EASY!Lock 

PREȚ: ___________________________+ tva

CURĂȚITOR CU 
PRESIUNE 

HDS-E 8/16
4 M 24 kW



CURĂȚITOARE CU PRESIUNE - POMPE & KITURI

380 V O E R T Z E N  H I G H P O W E R
CURĂȚITOR CU PRESIUNE - APĂ CALDĂ

Presiune de lucru 185 bar

Presiune maximă 200 bar

Debit max 1300 l/h

Temp. max apă 140°C

Tip motor electric

Tensiune alimentare 380V

Rezervor detergent 22l

380 V Nilfisk MC 8P-180/2100 
CURĂȚITOR CU APĂ RECE MOBIL - PREMIUM

Presiune de lucru 180 bar

Fortă de curatare 11.1 kg/force

Debit max 2100 l/h

Temp. max intrare apă 50°C

Tip motor electric

Tensiune alimentare 400/3/50/24

Pompa (RPM) 1450

www.uni-wash.ro www.unilift.ro8



CURĂȚITOARE CU PRESIUNE - POMPE & KITURI

OERTZEN E200 -23

•  Debit: 1380 l/h
•  Presiune  de lucru : 180 bar
•  Turație pompă: 1420 l/min

PREȚ: ___________________________+ tva

380 V

CURĂȚITOR CU PRESIUNE 
CU APĂ RECE OERTZEN 312 Profi 

opțional:

•  Debit: 620 l/h
•  Presiune  de lucru : 170 bar
•  Turație pompă: 1420 l/min

PREȚ: ___________________________+ tva

240 V

CURĂȚITOR CU PRESIUNE 
CU APĂ RECE

OERTZEN HOT BOX 200

•  Debit la intrare: 540-1380 l/h
•  Presiune  de lucru : 250 bar
•  Temperatura apei: 50-130°C

PREȚ: ___________________________+ tva

240 V

ÎNCĂLZITOR DE APĂ 
DIESEL

Karcher HD 6/16-4 M Plus

•  Presiune de lucru: 20-175 bar 
•  Temperatură max: 60°C
•  Debit apă: 240-700 l/h

PREȚ: ___________________________+ tva

CURĂȚITOR 
CU PRESIUNEOERTZEN Superpower

•  Debit: 900 l/h
•  Presiune  de lucru : 187 bar
•  Temperatură max: 140°C

PREȚ: ___________________________
+ tva

CURĂȚITOR CU  
APĂ CALDĂ

www.uni-wash.rowww.unilift.ro 9

OERTZEN SuperMagnum

•  Debit: 960 l/h
•  Presiune  de lucru : 230 bar
•  Temperatură max: 140°C

PREȚ: ___________________________
+ tva

CURĂȚITOR CU 
APĂ CALDĂ



SELF WASH - ECHIPAMENTE CONEXE
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Curățitor preșuri auto | Car-Mat | Christ WASH

• Utilizare simplă și rapidă
• Spălare și curățare rapidă a preșurilor auto
• Spălare uscata și umedă
• Grad mare de curățare 
• Potrivit pentru presuri de material și de 
cauciuc
• Cantitate de apă reglabilă
• Încălzire integrabilă (rezistă la max -10°C
• Poate fi folosit cu monezi self-service

 PENTRU SPĂLĂTORII AUTO SELF SERVICE

Ÿ Evacuare ape uzate: Racord furtun AØ 50 mm

Ÿ Alimentare: 230 V / 50 Hz 0. 5 kW / 3A

Ÿ Racord de apă: Racord furtun AØ 14 mm

Ÿ Dimensiuni: ( H x W x D): aprox. 1.000 x 1.500 x 500 mm

Ÿ Carcasă DURAPROTECT fabricată din oțel inoxidabil

Ÿ Curățare chimică pentru covorașe (umezire perie 
ușoară pentru eliminarea prafului, reglabilă)

Ÿ Buton suplimentar pentru activarea curățării umede 
pentru covorașele din cauciuc, cantitate de apă 
reglabilă

Ÿ Material de fixare pentru montarea diblurilor

Ÿ Piese mici pentru sistemul de canalizare și electric 
(țeavă HT, furtun și cablu electric)

Vezi video produsului:

Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:



SELF WASH - ECHIPAMENTE CONEXE
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Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:

Curățitor auto aburi |Car Hygiene+ 6.7kW|Tecnovap 
CURĂȚITOR AUTO ABURI INTERIOR/EXTERIOR PENTRU SELF-SERVICE

  Car Hygiene+: unitate stationară cu autoservire, compusă dintr-un 
generator de abur trifazică și o turbină aspirator umed/uscat.
    Este adiția perfectă pentru orice spălătorie Self-Wash, cu această unitate, 
autoturismele pot fi curățate ușor, eficient și ecologic.
     Poate fi folosit pentru operațiunile:
 • Curățare interior auto
 • Îndepărtarea petelor de pe scaune și tapițerie
 • Îndepărtarea mirosurilor neplăcute, bacteriile și acarienii
 • Prevenirea formarării mucegaiului
     Detalii tehnice:
Ÿ Rezervor de apă: 20l
Ÿ Rezervor detergent: 6l
Ÿ  Presiune de operare: 6 bar
Ÿ Producție abur:  97 g/min;  5.9 kg/h (165°C)

- Bancnote
-J etoane + bancnote
-M onede si jetoane



DISPOZITIVE ȘI ACCESORII DE SPUMARE

D e W i t t e  5 0 l
NEBULIZATOR DE SPUMARE

Lungime furtun 10m

Valvă de siguranță da

Lance din oțel inoxidabil 75cm

Regulator presiune jet da

Duze pulverizare presiune & apă

OMAX 100l
NEBULIZATOR DE SPUMARE

Presiune de lucru 5 bar

Funcții: Spumă / Lichid

Lungime furtun 8 m

Grosime furtun 8 mm

Greutate 26 kg

Capacitate recipient 100 l
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• Pistol ECO1
• Lance compacta M, duze 25gr + 045
• Lance de spumare din aluminiu 

KIT ACCESORII SPĂLARE 

•   Regulator de presiune + 
                          valvă de siguranță
•   Furtun 10m + lance inox 75cm
•  Duze de pulverizare 

•  Lungime: 2 m
•  Greutate :  1 kg

DISPOZITIV DE DOZARE SPUMĂ
CU FURTUN 

•  Presiune de lucru: 200 bar
•  Presiune maximă: 220 bar
•  Debit: 25 l/min

DISPOZITIV SPUMARE  LS10 1/4F
CU INJECTOR

•  Presiune: 25 bar
•  Debit: 70 l/min
•  Filet: 1/2F

PISTOL DETERGENT CP12

DISPOZITIVE ȘI ACCESORII DE SPUMARE

inox 50l

Mosmatic 90.087

COD 25.1860.50

OERTZEN 312 Profi

NEBULIZATOR INOX - PENTRU 
SPUMĂ

•  Presiune de lucru: 160 bar
•  Debit: 20 l/min
•  Rezervor: 1l

COD 25.1525.12
KIT DE SPUMARE LS3

Idrobase Pocket
Aluminiu

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

•   Temperatură utilizare: 100°C
•   Presiune necesară de lucru: 310bar
•   Debit de pulverizare: max 45l/min

PISTOL PULVERIZARE SPUMĂ

•  Presiune de lucru: 310 bar
•  Temperatură: 100°C
•  Filet: G1/4” F, Debit: 45 l/min

DUZĂ DE PULVERIZARE PENTRU 
SPUMĂ 

Mosmatic Foam Lance

Mosmatic 29.122 Cod 21.0150.18
INJECTOR DETERGENT 3/8

•  PRESIUNE DE LUCRU: 280 BAR

•  PRESIUNE MAXIMĂ: 310 BAR

•  DEBIT: 30 L/MIN
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ASPIRATOARE AUTO 

N i lf i s k  
ASPIRATOR PROFESIONAL

ASPIRATOR UMED USCAT

Putere 1200 W

Debit maxim de aer 3500 l/min

Tensiune alimentare 220-240 V

Container 24 l

Diametru de absortie 60 mm

HEPA NORDICVp300 

E VO T E C  5 1 5  In ox

Putere nominală 800W

Flux de aer 32 l/sec

Tensiune alimentare 220-240V

Lungime cablu 15 m

Greutate 5.5 kg

Capacitate sac de praf 10 l

Numar de filtre 4
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•  Putere de consum: 1400w
•  Putere de aspirare: 259 mbar
•  Volum container 
     (brut / praf / apă): 45/40/33 l

PREȚ: ___________________________+ tva

ASPIRATOR MOBIL 
PENTRU PRAF - AUTO

•  Putere: 2000 W
•  Debit aer: 3115 l/min
•  Volum recipient colectare: 55 l

PREȚ: ___________________________+ tva

ASPIRATOR UMED 
USCAT CU 2 MOTOARE Nilfisk Viper LSU255

•  Curățare filtru prin impuls
•  Priză pentru unelte
• Compact, agil și robust

PREȚ: ___________________________+ tva

ASPIRATOR PROFESIONAL 
UMED-USCAT E-CRAFT Starmix APL-1422

•  Acumulator 12V - 2 Ah
• Încărcător standard
• Compatibil cu acumulatori Makita

PREȚ: ___________________________+ tva

MAKITA CL121DWAASPIRATOR PORTABIL 
CU UN ACUMULATOR 

ASPIRATOARE AUTO

Starmix  NSG uClean 
1445 Vehicle

•   Regulator de presiune 
            + valvă de siguranță
•   Furtun 10m + lance inox 75cm
•  Duze de pulverizare 

PREȚ: ___________________________+ tva

ASPIRATOR 
INJECȚIE - EXTRACȚIE Karcher Puzzi 

10/2 Adv

•  Control viteză în 2 pași cu mod ECO
•  Filtru de spumă nou și îmbunătățit
• Special conceput pentru aspirarea 
lichidelor

PREȚ: ___________________________+ tva

ASPIRATOR PROFESIONAL 
UMED-USCAT UCLEAN Starmix LD-1432 Wet
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 CURĂȚITOARE CU ABUR & TAPIȚERII

Viper Nilfisk WOLF 130
ASPIRATOR INJECȚIE - EXTRACȚIE

Lungime furtun 10m

Valvă de siguranță da

Lance din oțel inoxidabil 75cm

Regulator presiune jet da

Duze pulverizare presiune & apă

Tecnovap Junior Star
CURĂȚITOR CU ABUR

Material exterior PE

Material cazan inox

Temperatură aburi 8bar - 170°C

Producție de abur 97 g/min

Putere cazan 3.6 kW

Capacitate recipient 100 l

Volum boiler 5 l

8 bar
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 CURĂȚITOARE CU ABUR & TAPIȚERII

Tecnovap Steam Tech

•  Volum boiler :  7.3l 
•  Producție abur:  194-291-388 g/min
•  Temperatură abur: 10 bar - 183°C

PREȚ: ___________________________+ tva

10 bar

CURĂȚITOR 
CU ABUR TECNOVAP baby eco

•  Producție abur: 55 g/ min - 3.3 kg/h
•  Temperatură abur: 5bar - 158°C
•  Volum boiler: 3l

PREȚ: ___________________________+ tva

CURĂȚITOR CU ABUR 
3.2 KW

• Economisește timp, bani și apă
• Sterge petele instantaneu 
• Sigur pentru vopsea
• Poate fi folosit și pentru faruri

PREȚ: ___________________________+ tva

SOLUȚIE PENTRU ÎNDEPĂRTARE
PETE CAROSERIE / EFECT POLISH

• Agent de curățare ușor alcalin 
• Curățire interioare autovehicole
• Elimină murdărie, urme de 
grăsime, nicotină etc

PREȚ: ___________________________+ tva

SOLUȚIE DE CURĂȚAT 
TAPIȚERIE - 5L

5l

Optimo Stain
buster

Nerta INTERIOR CLEANER

• Pentru curățarea interiorului mașinii 
• Va curăța rapid și eficient murdăria și petele 
• Reduce cantitatea de soluție de curățare folosită

PREȚ: ___________________________+ tva

PERIE DE CURĂȚARE
INTERIOR Optimo INTERIOR Cleaning 

Brush

Nilfisk SV8000

•  Presiune abur: 8bar 
•  Lungime furtun
•  Temperatură aburi: 170°C

PREȚ: ___________________________+ tva

CURĂȚITOR 
CU ABUR
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  PIESE ȘI CONSUMABILE

safeplast 1220
PROTECȚIE FURTUN FLEXIBIL

•   FLEXIBIL ȘI REZISTENT LA UZURĂ

•  DIAMETRU INTERIOR: 12-20MM 

•  PRESIUNE DE LUCRU: 280 BAR

•  PRESIUNE MAXIMĂ: 310 BAR

•  DEBIT: 30 L/MIN

DUZĂ SST 1/4M NPT JET EVANTAI 15°

Cod 035: 16.1315.35 
PREȚ: ___________________________+ tva

Cod 055: 16.1315.55 
PREȚ: ___________________________+ tva

DUZĂ SST 1/8M NPT - JET EVANTAI 15°

Cod 030: 16.1316.30
PREȚ: ___________________________+ tva

Cod 045: 16.1316.45 
PREȚ: ___________________________+ tva

DUZĂ SST 1/4M NPT JET EVANTAI 25° 

Cod 030: 16.1325.30 PREȚ: _____________+ tva

Cod 050: 16.1325.50 PREȚ: _____________+ tva

Cod 035: 16.1325.35  PREȚ: _____________+ tva

Cod 065: 16.1325.65  PREȚ: _____________+ tva

250 bar

DUZĂ SST 1/4M NPT + VANĂ DE GHIDARE
JET CREION

•  PRESIUNE DE LUCRU: 250 BAR

•  MATERIAL: OTEL INOXIDABIL

250 bar

pa ARS 25
CUPLĂ RAPIDĂ CU BILE

• PRESIUNE: 250 BAR / 25 MPA / 3650 PSI

• DEBIT NOMINAL: 40 L/MIN - 10,5 USGPM

• TEMPERATURA NOM.: 160°C

Turbo nozzle 40-20
DUZĂ TURBO CU 3 FUNCȚII

• PRESIUNE: 220 BAR / 22 MPA / 3200 PSI

• DEBIT NOMINAL: 40 L / MIN - 10,5 USGPM

• TEMPERATURĂ NOMINALĂ: 80°C 

COD 25.1680.20
DUZĂ ROTATIVĂ UR16

• PRESIUNE MAX: 160 BAR

• TEMPERATURĂ: 100°C, DEBIT: 23 L/MIN

• PRINDERE: 1/4BSP F

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

COD 40.7722.00
LANCE 700MM CURBATĂ
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COD 030: 16.1380.30 



  PIESE ȘI CONSUMABILE

COD 30.0940.40
PISTOL RL11 1/4 BSP M

•  PRESIUNE: 250 BAR

•  PRESIUNE MAXIMĂ: 280 BAR

•  DEBIT: 30 L/MIN

•  PRESIUNE: 250 BAR

•  PRESIUNE MAXIMĂ: 280 BAR

•  DEBIT 30 L/MIN, CUPLĂ ROTATIVĂ

PISTOL RL 11 M22

COD 30.0800.20
LANCE R5 700MM

•  PRESIUNE: 250 BAR

•  PRESIUNE MAXIMĂ: 280 BAR

•  DEBIT: 40 L/MIN, TEMPERATURĂ: 160° C

•  PRESIUNE: 250 BAR

•  PRESIUNE MAXIMĂ: 280 BAR

•  DEBIT: 40 L/MIN, TEMPERATURĂ: 160° C

COD 25.1620.35
DUZĂ ROTATIVĂ UR 25

OERTZEN HOT BOX 200
PISTOL ALBASTRU CU LANCE

•  LUNGIME: 600MM, TIP DUZĂ: CON

•  PRESIUNE: 25 BAR, TEMPERATURĂ: 50°C
•  FILET: 1/2F

•  PRESIUNE MINIMĂ: 80 BAR

•  PRESIUNE DE LUCRU: 250 BAR

•  TEMPERATURĂ MAXIMĂ: 100°C

COD 30.1772.00
PISTOL RL26 +SW 8.3/8F-1/4F

•  PRESIUNE: 160 BAR

•  PRESIUNE MAXIMĂ: 175 BAR

•  DEBIT: 30 L/MIN

PISTOL RL26 3/8M-1/4F ANTI-ÎNGHEȚ

COD 30.1790.00
•  PRESIUNE DE LUCRU: 160 BAR

•  PRESIUNE MAXIMĂ: 175 BAR

•  DEBIT: 30 L/MIN, CUPLĂ RAPIDĂ AR6 M22

LANCE 900MM SST DREAPTĂ

COD 40.2170.00 COD 40.9010.22

• PRESIUNE: 250 BAR

• PRESIUNE MAX: 280 BAR

• TEMPERATURĂ: 160°C, DEBIT: 40 L/MIN

EXTENSIE LANCE DUBLĂ

COD 41.0928.00

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva
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SELF-SERVICE : ECHIPAMENTE & ACCESORII

M O S M AT I C  D R Y E R
USCĂTOR  UNIVERSAL  

Lungime furtun aspirare 4.5m

Motoare 2 x 1600W

Pistol pentru aer da

Suport pistol da

Tensiune de lucru 230V

• Foarte eficient pentru pozitionarea si 
curatarea covoarelor autovehiculelor.

• Covorul se poate aseza in pozitia ideala 
pentru a putea fi spalat, curatat si uscat 
in conditii comfortabile de lucru.

 • Un accesoriu eficinet pentru 
spalatoriile auto, self-service sau pentru 
alte spatii special amenajate.

MOSMATIC suport 
SUPORT DE PERETE PENTRU COVOARE

www.uni-wash.ro www.unilift.ro20



ACCESORII PENTRU SELF-SERVICE 

• Presiune: 5 bar
• Funcții: spumă / lichid
• Lungime/grosime furtun: 8 m/8mm

PREȚ: ___________________________+ tva

KIT - USCĂTOR AUTO 
CU BRAȚ FLEXIBIL

•  Lungime: 950 mm / 800 mm
•  Perie pentru spumă
•  Rezistență crescută la uzură

PREȚ: ___________________________+ tva

•  Carucior cu roți 
•  Presiune maximă: 210 bar
•  Ajustare unghi: de la 20° la 140°

LANCE CU CAP FLEXIBIL-SPĂLARE 
ȘASIURI

•  Dimensiuni: 2.3-5.6 m
•  Greutate: 4.3 kg
•  Presiune maximă: 275 bar

LANCE TELESCOPICĂ DE ÎNALTĂ 
PRESIUNE 

LANCE PENTRU SPĂLAT
ȘASIURI

LANCE CU PERIE DE 
SPĂLARE

•  Temperatură :120°C
•  Presiune : 2.5 - 20 bar
•  Debit de apă: 5l/min

LANCE FLEXIBILĂ CU PERIE-PRESIUNE 
SCĂZUTĂ

Mosmatic 60.929

Disi ST-97.1 170cm

Mosmatic B-LAN-C

Mosmatic F-LAN Lance 5.6mST-85 R+M 200
085270

•  3 duze x 25°, max 40l/min
•  Material din inox cu role
•  Temperatură apă: 100°C

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

•  Presiune: 250 bar
•  Presiune maximă: 280 bar
•  Debit: 40 l/min, Temperatură: 160° C

LANCE 1200MM DREAPTĂ

•  Presiune  de lucru : 275 bar
•  Temperatură apă: până la 120°C
•  Unghi de rotație: 360°

BRAȚ ROTATIV DE LUCRU SUB 
PRESIUNE COD 40.8211.22 Mosmatic DKP

www.uni-wash.rowww.unilift.ro 21



DETERGENȚI AUTO PREMIUM - CHRIST

www.uni-wash.ro www.unilift.ro22

SPUMĂ POLIȘARE PREMIUM CEARĂ AUTO PREMIUM

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

AGENT DE USCARE PREMIUMPOLISH AUTO PREMIUM

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

CEARĂ PROTECTOARE PREMIUM

CHRIST FOAM GLOSS CHRIST CHRISTAL GLOSS

CHRIST ALPINE WAX 2in1CHRIST PROTECT SHINE CHRIST PREMIUM DRY 

   FOAM GLOSS este o spumă cu efect de lustruire. 
După aplicare, produsul este masat pe vopseaua 
masinii de către elementele textile din sistemul 
de spălare, asigurând curățarea vopselei si 
optimizarea strălucirii.

    Ceară auto premium cu efect nano ce poate fi 
aplicată cu sistemul de pulverizare pentru 
lustruire și apoi masată cu elemente textile ale 
unei instalatii automatizate, sau folosita alternativ 
ca ceară specială la arcul de protecție.

   Oferă o lustruire foarte intensă cu efect nano 
molecular și are consum redus. Polimerul solubil 
în apă se depune pe suprafața vopselei și se 
întinde pe mici zgârieturi și neregularități ale 
caroseriei (efect de reparație).

    Agent de uscare premium, care se remarcă prin 
c o n s u m u l  r e d u s ,  a c o p e r i r e a  r a p i d ă  ș i 
cuprinzătoare, precum și rezultatele excelente de 
uscare.

  Ceara protectoare premium 2-in-1, care poate fi 
aplicată ca spumă sau ca ceară spray (rece/caldă).
   Alpine Wax, cu formula sa de protejare a vopselei 
garantează etanșarea cu efect de lunga durată și 
hidrofug.

PREȚ: ___________________________________+ tva

SPUMĂ ACTIVĂ

CHRIST Sunrise foam

PREȚ: ___________________________________+ tva

   Soluție concentrată, special creată pentru a fi 
utilizată în sistemele de dozare, aceasta lasă o 
spumă densă după aplicare pe caroseria 
autoturismului. Indeparteaza  cu usurinta praful, 
grasimile de pe toate tipurile de autoturisme. 

PREȚ: ___________________________________+ tva

SPUMĂ ACTIVĂ PREMIUM

CHRIST BLASTER

PREȚ: ___________________________________+ tva

   Spuma activă Blaster deține o formulă de 
îngri j i re a vopselei ,  pentru curățarea în 
profunzime a vehiculelor. BLASTER respinge apa 
și furnizează „Efectul Rain-Ex“, astfel uscarea 
vehiculului este optimizată.

SPUMĂ ACTIVĂ PREMIUM

CHRIST FOAM REX

PREȚ: ___________________________________+ tva

   Spuma activă FOAM REX reprezintă o inovație în 
segmentul de detergenti Christ. Foam Rex 
combină două funcții într-un singur produs: 
produce o spumă cu pori fini și acționează ca o 
substanță de îndepărtare a insectelor în paralel.

SPUMĂ ACTIVĂ PREMIUM

CHRIST TWIN FOAM

PREȚ: ___________________________________+ tva

  Solutia Twin Foam este un produs hibrid inovativ, 
foarte concentrat acționând ca o spumă activă. 
 Cu un parfum plăcut alpin, spuma activă Twin 
Foam este soluția optimă pentru îndepărtarea 
celei mai dificile murdării.



DETERGENȚI AUTO PREMIUM - CHRIST
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AGENT BIOLOGIC PT APE UZATE

CHRIST BIOCLEAN

PREȚ: ___________________________________+ tva

AGENT DE USCARE PROFESIONAL

CHRIST ACTIVE DRY

PREȚ: ___________________________________+ tva

   Acest agent de uscare concentrat de înaltă 
calitate iese în evidență prin acoperirea rapidă, 
efectul ridicat de strălucire asupra vopselei și 
rezultatele eficiente de uscare. Cosumul este 
moderat datorită concentrației mari.

CEARĂ PROTECTOARE PROFESIONALĂ

CHRIST PROTECT WAX

PREȚ: ___________________________________+ tva

   FOAM GLOSS este o spumă cu efect de lustruire. 
După aplicare, produsul este masat pe vopseaua 
masinii de către elementele textile din sistemul 
de spălare, asigurând curățarea vopselei si 
optimizarea strălucirii.

CEARĂ AUTO SPUMANTĂ

CHRIST FOAM WAX

PREȚ: ___________________________________+ tva

  Această ceară spumanta poate fi utilizată în 
sistemele de spălare automate și este vizibilă în 
timpul aplicării datorită formării spumei. 
  FOAM WAX pregătește vopseaua pentru uscarea 
ulterioară și oferă strălucire atractivă.

   BIOCLEAN elimină problemele de miros în 
s i s te m e l e  d e  s p ă l a r e  a  v e h i c u l e l o r  c u 
echipamente de apă reciclată. Microorganismele 
din interiorul acestuia consumă particulele de 
murdărie și reziduurile din apa reciclată. 

PREȚ: ___________________________________+ tva

SPUMĂ ACTIVĂ PARFUMATĂ (DE IARNĂ)

CHRIST WINTERFUN FOAM
   În lunile de iarnă, este importantă spălarea 
autoturimelor în mod regulat. WINTERFUN 
FOAM este o spumă cu parfum deosebit de 
puternic, care răspândește o aroma proaspăta și 
intensa de iarnă (punch de portocală ).

SPUMĂ ACTIVĂ PROFESIONALĂ

PREȚ: ___________________________________+ tva

CHRIST SUPER FOAM 
   Această spumă are o consistenta lăptoasă cu 
pori fini, înmoaie murdăria întarita. 
    Parfumul plăcut de fructe creează o atmosferă 
reconfortantă pentru clientul de la spălătorie, 
chiar și în cele mai mici concentrații.

ȘAMPON AUTO PROFESIONAL

PREȚ: ___________________________________+ tva

CHRIST iNTENSIVE WASH
 Acest șampon produce o peliculă fină de 
alunecare între materialul de spălat și suprafața 
vehiculului, dispersează murdăria, previne 
decolorarea și pregătește mașina pentru agentul 
de uscare.

DETERGENT ACID PENTRU JANTE

CHRIST RIM-REX

PREȚ: ___________________________________+ tva

    Datorită formulei sale inovatoare acide, roțile 
din aluminiu sunt pre-curățate mai ușor decât cu 
agenții de curățare convenționali, de exemplu 
care conțin acid sulfuric sau acid fluorhidric.

PREȚ: ___________________________________+ tva

ȘAMPON CAMIOANE & AUTOBUZE

CHRIST TRUCK WASH
   TRUCK WASH este un șampon special pentru 
spălarea camioanelor și autobuzelor, eliminând 
cu succes murdăria întărită de pe toata suprafața 
vehiculelor de mari dimensiuni.



DETERGENȚI AUTO

Kenotek Active CherrY
ȘAMPON AUTO CU SPUMĂ DENSĂ 

•  Pentru spălătorii cu perii&self service 
•  Cu miros plăcut de cireșe
•  Curăță eficient murdăria

PREȚ: ___________________________________+ tva

www.uni-wash.ro www.unilift.ro24

•  Dozaj : între 0,5 -15%
•  Putere mare de curățare
•  Pentru toate tipurile de autoturime

PREȚ: ___________________________________+ tva

SPUMĂ ACTIVĂ 

Kenotek Cargo 4100 Forte

Kenotek cargo 3700
SPUMĂ ACTIVĂCEARĂ AUTO PREMIUM

Kenotek Platinum Wax
•  Dozaj: 7 – 15 ml /; (0,07-0,15%)
•  Cu efect de conservare.
•  Nu conține săruri minerale.

PREȚ: ___________________________________+ tva

•  Dozaj : între 0-5 -2%.
•  Spălare fără atingere.
•  Puternic & concentrat

PREȚ: ___________________________________+ tva

•  Dozaj :  10-20 ml la 10L apă
•  Spălare în timp scurt
•  Pentru spălare automată/manuală

PREȚ: ___________________________________+ tva

SPUMĂ ACTIVĂ PH NEUTRU 

Kenotek Briliant Wash



• Puternic & concentrat: automobile + camioane
• Agent de prespălare + spălare manuală
• Îndepărtează insectile + oferă un miros plăcut

PREȚ: ___________________________________+ tva

SPUMĂ ACTIVĂ 5L CEARĂ AUTO 5L 

Nerta TRUCK CLEANER 2000
SPUMĂ ACTIVĂ 25L 

• Produs de spălare concentrat
• Noncoroziv, putere excepțională de înmuiere
• Pentru autoturisme și camioane

PREȚ: ___________________________________+ tva

• Ceară uscată: menține strălucirea 
•  Nu este influențată de calitatea apei
• Nu este unsuros 

PREȚ: ___________________________________+ tva

Nerta CARWAX BR.30Nerta CARNET JUMBO

DETERGENȚI AUTO
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SOLUȚIE PENTRU ÎNDEPĂRTARE INSECTE 

• Îndepărtare resturi insecte+
                    impurități organice
• Aplicare pe parbriz & caroserii auto
• Utilizare Primăvară, Vară, Toamnă

PREȚ: ___________________________________+ tva

•  Șampon pentru îndepărtarea
 petelor și sedimentelor minerale
de pe caroserie

PREȚ: ___________________________________+ tva

•  Produs concentrat
•  Curățare eficient elemente murdare 
și corodate de aluminiu, inox și alte aliaje

PREȚ: ___________________________________+ tva

DETERGENT CONCENTRAT PT JANTE

Tenzi Mosquitos TENZI ALUX
ȘAMPON PETE ȘI SEDIMENTE MINERALE

TENZI CAR STONE

• Îndepărtează impuritățile metalice
• Aplicare pe caroserii / jante auto
• Acționează prin reacție chimică

PREȚ: ___________________________________+ tva

Tenzi Prix
SOLUȚIE PENTRU CURĂȚARE JANTE 



DETERGENȚI AUTO TENZI

• Șampon alcalin concentrat 
• Cu efect mare de lustruire
• Consum: 2-4 ml per autoturism

PREȚ: ___________________________________+ tva

Tenzi Shampo aktiv
ȘAMPON PENTRU SPĂLĂTORII AUTOMATE

TENZI SHAMPO DRY
ȘAMPON AUTO CU USCARE RAPIDĂ 

•  Aromă plăcută și revigorantă de conifere
•  Pentru spălare manuală a caroseriei
•  Proprietăți de lustruire și uscare

PREȚ: ___________________________________+ tva

DETERGENT CURĂȚARE MOTOARE

• Spumă activă gata de utilizare.
• Curăță motoarele si componentele 
      din metal ale vehiculelor mecanice 
• Recomandata pentru curățare zilnică

PREȚ: ___________________________________+ tva

•  Dozaj: 15-20 g / 10 l apă
• Poate fi folosită pentru spălare 
  autoturisme, furgonete, camioane etc

PREȚ: ___________________________________+ tva

•  Destinată spălării suprafețelor dure
•  Spumare, lucru rapid, eficient
•  Îndepărtează grăsimea și uleiurile

PREȚ: ___________________________________+ tva

SPUMĂ ACTIVĂ CAMIOANE&PRELATE 

Tenzi SuperGreen GT TENZI TRUCK CLEAN EXTRA
DETERGENT PUDRĂ 

TENZI CAR WASH POWDER K
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• Nu conține fosfați și nu lasă urme
• Puternic efect spumant
• Eficiență ridicată

PREȚ: ___________________________________+ tva

DETERGENT GEAMURI DETERGENT ACID ȘAMPON PENTRU SPĂLARE MANUALĂ

• Detergent pentru curatarea 
geamurilor si oglinzilor
• Consum: 1ml / 1m2

PREȚ: ___________________________________+ tva

• Detergent acid pentru eliminarea 
ruginei, calcarului si cimentului
• Conține inhibitori de coroziune

PREȚ: ___________________________________+ tva

SOLUȚIE-POLISH CAROSERIE

•  Conceput pentru protejarea și 
lustruirea caroseriei auto.
•  Creează un strat protector strălucitor

PREȚ: ___________________________________+ tva

DETERGENȚI AUTO TENZI
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Tenzi SAMPOO Tenzi TOP GLASS NANO Tenzi BETORAST

•  Ceară lichidă pentru polișare și 
întreținere caroserii
•  Protejează excelent vopselele auto 

PREȚ: ___________________________________+ tva

CEARĂ LICHIDĂ

Tenzi ROLLEX WAXTenzi ROLLEX COAT

•  Detergent puternic pentru curățarea 
jantelor din aluminiu
• Curăță prin decaparea suprafeței

PREȚ: ___________________________________+ tva

DETERGENT JANTE

Tenzi ALUX STRONG EXTRA

CEARA CU USCARE RAPIDĂ

•  Accelerează procesul de uscare a 
mașinii, împiedică depunerea murdăriei
• Oferă suport hidrofob caroseriei

PREȚ: ___________________________________+ tva

Tenzi ROLLEX SHINE



DETAILING AUTO

• Functioneaza la temperaturi 
cuprinse între -50°C până la +50°C
• Împiedică înghețarea chederelor

PREȚ: ___________________________________+ tva

VMP Unifreeze
SOLUȚIE SILICONICĂ - PT. CHEDERE
ȘI GARNITURI 
DE CAUCIUC

PREȚ: ___________________________________+ tva

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

• Curățare Piele, țesături, covoare auto
• Formulă non-toxică: Acționează rapid
• Îndepărtează murdărie, ulei, alte pete

SOLUȚIE REVITALIZARE VOPSEA AUTO SOLUȚIE CURĂȚARE ROȚI 

• Agent de curățare fără spalare roți 
• Îndepărtează praf, ulei, murdărie
• Nu afectează vopseaua

Optimo SMART CLEANER
SOLUȚIE CURĂȚARE INTERIOR AUTO 

• Pentru piese din plastic interior / exterior
• Ștergere simplă după aplicare
• Nu este lipicios sau uleios, Uscare rapidă

Optimo          REVIVER Paint
Plastic OPTIMO            PRO Wheel

Cleaner

•Curățare bord în profunzime
• Înlatură eficient murdarie, praf etc
• Curăță temeinic orice material

AGENT CURĂȚARE BORD 

TENZI Cockpit Cleaner GT 

SOLUȚIE-CREMĂ - HIDRATARE PIELE 

• Hidratează & împrospătează pielea 
• Imbunătățeste culoarea & flexibilitatea pielii 
• Protejează de raze UV, Umiditate, Temperatură

Tenzi Leder Cream GT 

Tenzi TopEfekt Kok GT 
AGENT CURĂȚARE BORD

• Produs anti-reflectorizant: 
•Curățare bord cu efect matifiant
• Îndepărtează murdăria & împrospătează
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PREȚ: ___________________________________+ tva PREȚ: ___________________________________+ tva

DEWITTE COMPRIMEX MAGIC
                                       Sponge

BURETE MAGIC DETAILINGKIT POLISH FARURI

Optimo HEADLIGHT RESTORER
•  Restaurare faruri rapid&simplu
•  Kit complet
•  Oferă protecție pe termen lung

PREȚ: ___________________________________+ tva

PREȚ: ___________________________________+ tva

LAVETE MICROFIBRĂ

Optimo MICROFIBRE TOWEL
SMALL

•  Melamina îndepărtează
urmele de marker, creion, 
pete de ulei, grasime, etc.

PREȚ: ___________________________________+ tva

•  Dezinfectează eficient
•  Elimină bacteriile din aer
•  Elimină mirosurile neplacute 

PREȚ: ___________________________________+ tva

SPRAY ODORIZANT ANTIBACTERIAN

BactaKleen OdourKiller

DETAILING AUTO

•  Spălare & igienizare AC auto
•  Nu este necesară demontarea bordului
•  Îndepărtează murdăria și praful

KIT EVAPOKLEEN
KIT IGIENIZARE AER CONDIȚIONAT 

Optimo RAIN SHIELD PRO 
KIT TRATAMENT PARBRIZ 

• Este o soluție ce respinge ploaia
• Special conceput pentru sticlă și parbriz 
• Are o formulă unică non-siliconică 
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• Pentru curățare cauciucuri și 
                               ornamente
• Are o formulă unică 

PREȚ: ___________________________________+ tva

BURETE CURĂȚARE 

Cleaning sponge 

• Absoarbe apa, nu lasă urme
• Ușor de utilizat
• Durată mare de utilizare



/UniliftUniWash/

Comănești,Bacău

office@uni-wash.ro

Partener pentru afaceri durabile

by

totul pentru spălătorii & detailing auto

www.uni-wash.ro

+4 0741 186 102
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