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Pojízdná dílna – uzamykatelná 
Obj. č.: B2000-Wagen 
 

Uhlová bruska Flex, originál na 
broušení laku 
Obj. č.: B2000-Flex 
 

Leštící talíř s podporou a suchým 
zipem na leštící houby  pro brusku 
Flex, ∅ 150 mm  
Obj. č.: B2000-Teller 
 

Náhradní leštící houba měkká, 
∅ 160x50 mm 
Obj. č.: B2000-Schwamm1 
 

Náhradní leštící houba měkká, 
∅ 160x25 mm 
Obj. č.: B2000-Schwamm1a 
 

Náhradní leštící houba, tvrdá 
∅ 160x50 mm 
Obj. č.: B2000-Schwamm2 
 

Náhradní leštící houba, tvrdá 
∅ 160x25 mm 
Obj. č.: B2000-Schwamm2a 
 

Leštící kotouč z jehněčí srsti se 
suchým zipem, ∅ 160 mm 
Obj. č.: B2000-Lammfell 160 
 

Leštící talíř s podporou a 
suchým zipem na leštící houby 
pro FLEX, 14mm 
Obj. č.: B2000-Teller 1 
 

Náhradní lešticí houba nopovaná 
černá pro Excenter,  ∅ 160x25 mm 
Obj. č.: B2000 -Schwamm3 

Excentrická bruska anti-hologram 
Obj. č.: B2000-Excenter 
 

Leštící návlek pro excentrickú 
brusku 
Obj. č.: B2000-Pol-Kappe 
 



Vnitřní svítidlo do automobilu 
pro vnitřní čištění ojetého 
vozidla 
Obj. č.: B2000 -Innenleuchte 

  

Papírový kotouč Combi, modrý, dvouvrstvý, dobře savý, 
380 m dlouhý, 38 cm široký , přibližně 1000 útržkú 
Obj. č.: B 2000-132441 

Mop na odprášení karoserie vozidla 
Obj. č.: B 2000 -Mopp 

Extraktor SUPER 
Obj. č.: B2000-Extrakt 

Vysavač PROFI 
Obj. č.: B2000-Staub1 

Vysoušecí zařízení pro vlhké 
interiéry vozidel 
Obj. č.: B2000-Heizung 
 

Stojan pro kotouč s papírem 
Obj. č.: B2000-211000 
 

Držák pro kotouč s papírem na 
stěnu 
Obj. č.: B2000-217010 
 

Profesionálna stolička s odkladacím 
priestorom 
Obj. č.: B 2000-Hocker 

Pracovná plocha pre prácu na 
úžitkových vozidlách 
Obj. č.: B 2000-Stiege 

Příslušenství pro čištění a ošetření  
nových a ojetých vozidel 

 

http://shop.berner.eu/medias/sys_master/8452000811849712/DE_KIT_0003000811_R_XXL.jpg?mime=image/jpeg&conversationContext=2


Ochranná fólie na volant 
Obj. č.: B2000-Lenkrad 

Igelitový, ochranný potah na 
sedadla 
Obj. č.: B2000-Sitz 
 

Ochranné papírové koberečky 
Obj. č.: B2000-Boden1 
 

Pracovní láhev na politury s push-pull 
uzávěrem a místem na popis,  
500ml, 1000ml 
Obj. č.: B2000-Politur, B2000-Politur1 
 

Pracovní láhev se sříkací pistolou  
a místem na popis, 1000 ml 
Obj. č.: B2000-Sprühfl.1000ml 
 

Rozprašovací pistole Jumbo  
pro pracovní láhev 
Obj. č.: B2000-Sprüher1 
 

Tlaková, pumpovací  láhev s 
místen na popis 1,5 l 
Obj. č.: B 2000-Pumpflasche 

Rozprašovací pistole pro  
tlakovou pumpovací láhev :  
náhradní 
Obj. č.: B 2000-Pumpflasche E 

Pumpovacia fľaša  
 na penu 200 ml 
Obj. č: B 2000-Schaum 
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Plnící nálevka s pásken na 
připěvnení ke kanystru 
Obj. č.: B2000-Trichter 

Tlaková, pumpovací  láhev  5 l 
Obj. č.: B 2000-Pumpflasche 

Vypouštěcí kohoutek s regulační 
páčkou pro 10 l. a 25 l. kanister  
Obj. č.: B 2000-Abblass-25 
            B 2000-Abblass-10 

Škrabák na odstranění nálepek ze skla 
Obj. č.: B2000- Schaber 
Náhradní žiletky do škrabáku  5 ks 
Obj. č.: B2000- Klingen 

Pracovné vedro s vekom    
10 litrové 
Obj. č.: B 2000-10000K 

Nástenná lišta pre štetce a  kefy 
Obj. č.: B 2000-Leiste 1 Nástenná lišta pre pracovné fľaše 

Obj. č.: B 2000-Leiste  
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Pěnový nástavec pro 
 vysokotlaké čističe  
Obj. č.: B 2000-Schaumlanze 



Štetec pro vzduchové štěrbiny 
Obj. č.: B 2000- Pinsel 3 

Štetec na čištění motoru 
Obj. č.: B 2000- Pinsel 5 

Čisticí hmota  
Obj. č.: B2000- Knete 

Silikonová stěrka na setření 
vody z aroserie s třemi 
silikonovými plátky 
Obj. č.: B2000- Wasser 

Profesionální lešticí souprava v 
praktickém kufru 
Obj. č.: B2000- Profikoffer 

TORNADO- Čisticí pistole s tlakovzdušným pohonem  s nasávací 
nádobou. Ideální na těžko dostupná místa: pro práci pod kapotou 
motoru, na přístrojové desce, větracích štěrbinách, sedadlech, 
kolejničkách sedadel, atd..  
Obj. č.: B2000- Tornado 
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Kartáč na čištění ráfů 
Obj. č.: B 2000- Bürste 

Kartáč na čištění ráfů -  
mikrovláknový 
Obj. č.: B 2000- Bürste2 
 

Kartáč na čištění sedadel vozidla 
Obj. č.: B 2000- Autobü 1 

Kartáč na odstranění  
zvířecích chlupů 
Obj. č.: B 2000- Bürste 1 

Kartáč na mytí vozidel  
s dlouhou rukojetí 
Obj. č.: B 2000- Autobü 

Speciální tkanina na leštění  
Obj. č.: B 2017-  024     1 kus   
            B 2017-  030 sada 2 ks.   

Mikrovlákna tkanina zelená, na 
všechny druhy laků 
Obj. č.: B 2017-  028     1 kus  
            v boxu 12 ks. 

Mikrovlákna tkanina modrá, na 
všechny skleněné plochy 
Obj. č.: B 2017-  029      1 kus  
            v boxu 12 ks. 
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Kůže na sklo 1A kvalita 
Obj. č.: B 2017-  026    1 kus 

Houba na odstranění zbytků 
hmyzu, oboustranná 
Obj. č.: B 2018-  024   1 kus               

Kožená houba :na čištění a leštění 
skleněných a zrcadlových ploch 
Obj. č.: B 2018-  025   1 kus  

Tkanina na čištění a osušení 
Obj. č.: B 2017-  027   1 kus 

Houba na mytí vozidel-velká 
Obj. č.: B 2000-Autoschwamm 

Stop cigaretovému pachu - 
RAUCH EX 
Obj. č.: B 2014-  020 
 

Neutralizátor pachů  500 ml 
Obj. č.: B 2027-  500 
 

Silikonová tužka   100 ml 
Obj. č.: B 2009-  100 
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