
EXKLUZíVNA AUTOKOZMETIKA 

                   kvalitný produkt z Rakúska  

Objednávky:  

Tel: +421 905 796 562 

E-mail: b2000@aon.at 

              

pre automobily 

 

praktické príslušenstvo 

Dovozca: 

A. Berger autokozmetika, s.r.o.  

Bebravská 3 

821 07 Bratislava 214 
 

Výrobca: 
B 2000 Autokosmetik  A. Berger  e.U. 

Vienna / Austria 

www.b2000.sk 



     Die LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG  

OCHRANA  a KONZERVÁCIA LAKU  

Vyvinutá pre potreby ošetrovania  novej generácie 

lakov 

B 2000 GARANTUJE: 

Katalyzátory značky B 2000 obsahujú syntetický akryl 

a HSo53 podľa najnovšieho stavu techniky a chémie. 

Použite HSo53 je technicky najnovšie vyvinutá a 

najtrvalivnešia metóda ošetrovania lakov novej 

generácie pre vysokú ochranu a doteraz 

nedosiahnuteľný vysoký lesk.    

B 2000 Ochrana laku  je z toho dôvodu garantovane 

neškodný a vynikajúco vhodný pre: 

• všetky laky ako nitritové-, umelo živicové a akrylové 

laky, ako ja pre nové a metalizované laky, a laky na 

lodi,  

•chróm, nickel, mosadz, meď, zlitiny hlinníka, 

• hladké plasty, polyester, plexisklo, gumy. 

B 2000 PREDNOSTI : 

- je použiteľný pre všetky hladké povrchy 

-jednoduché, bezproblémové nanášanie :aj na priamom     

slnku a na vlhké povrchy 

- vniká hlboko do pórov laku 

- šetrne odstraňuje nečistoty ako asfalt, hmyz, zvyšky 

voskov a korózie 

-čistí, vyhladzuje, konzervuje a uzatvára póry jednným 

pracovným úkonom 

-nahradzuje všetky bežné čistiace prostriedky, leštenky a 

vosky 

- vytvára trvanlivý, vodoodpudivý vysoký lesk 

-uzavretím pórov zabraňuje ďalšej korózii 

-chráni lak pred agresívnym pôsobením posipových solí, 

priemyselných exhalátov, prachu, piesku, kamienkov a 

oderom v umývacích linkách.  

 

B 2000 Návod na použitie: 

-po umytí auta flanelovou alebo  mikrovláknovou tkaninou 

(nie špongiou) v tenkej vrstve nanesieme a rovnomerne, s 

lahkým tlakom rozotrieme 

-po uschnutí, keď vydíme biely prach, suchou handričkou 

zotrieme – hotovo – odpadá pracné leštenie 

- na veľmi znečistených miestach (starý asfalt, hmyz, škvrny 

korózie) rozotierame prípravok B 2000 špongiou na 

odstránenie hmyzu, čím docielime hlbšie a kvalitnejšie 

čistenie 

- pri použití na zanedbaných, starých lakoch bez lesku 

rozotierame B 2000 Ochrana laku zvýšeným tlakom na 

suchý povrch 

-pre mimoriadnu životnosť ochrannej vrstvy stačí použiť dva 

až trikrát do roka  

-1000 ml balenie vydrží na  6-8 kompletných ošetrení 

B 2000 DOPORUČUJE : 

B 2000 Ochrana laku čistí, ošetruje a chráni aj všetky hladké 

povrchy  v domácnosti ako smalt, chrómované armatúry, 

obkladačky, zrkadlá, mramor, plexisklo, mosadz, lakované drevené 

povrchy   

Na ošetrenie plastových dielov ako nárazníky a spoilery Vám 

odporúčame  B 2000 Čistič plastov a gumy. 

Obj. číslo: B 2000-3000     3000 ml. 

                 B 2000-1000     1000 ml. 

                 B 2000-  500       500 ml. 

                 B 2000-  300       300 ml. 



B 2000 AUTOŠAMPÓN-VYSOKÝ LESK             B 2000 GLANZ SHAMPOO   
 

Vysokoaktívny autošampón s ochranou laku, zanechávajúci svieži lesk. 

Lak a chróm pokryje ochranným, vodoodpudivým filmom, čím oddiali vznik  

korózie a preventívne pôsobí proti usádzaniu špiny a mastnoty.  

Obj. číslo: B 2003-1000   1000 ml. 

B 2000 AUTOŠAMPÓN-superkoncentrát 
B 2000 CAR WASH superkonzentrat 

 

Vysokoaktívny autošampón s ochranou kože a laku, šetrný pre životné prostredie. 

Riedi sa v pomere 1:50.  

S následným použitím B 2000 Lackschutz versiegelung vytvára ideálnu 

kombináciu na dlhodobú ochranu laku. 

Obj. číslo: B 2003-01000     1000 ml. 

B 2000 ČISTIČ RÁFOV s rozprašovačom  
B 2000 FELGENREINIGER mit Sprühpistole 
 

Čistí rýchlo a bez námahy všetky obruče oceľové a z ľahkých kovov.  

Spoľahlivo odstraňuje aj ťažko odstraniteľné nečistoty ako je brzdové znečitenie. 
 

Obj. číslo: B 2006-500    500 ml. 

AUTOKOZMETIKA 
 

osvedčená séria  

na ošetrenie a ochranu 

B 2000 ČISTIČ KOKPITU  mlieko                         B 2000 COCKPIT LOTION  
 

Je vhodný na čistenie, ošetrenie a osvieženie všetkých vnútorných dielov vozidla z 

plastických hmôt ako je kokpit. Oživuje farby, dodáva im pružnosť a sviežosť. 

Zabraňuje ich vyblednutiu, vysušeniu a následnénu poppraskaniu.  

Obsahuje ochranu pred UV žiarením.  

Obj. číslo: B 2004-300   300 ml   Box 24 ks. 

Obj. číslo: B 2016-300     300 ml. 

                 B 2016-500      500 ml. 

B 2000 ČISTIČ PLASTOV A GUMY mlieko  

 B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION  
 

Ošetruje a osviežuje všetky vyblednuté povrchy z plastu a gumy, ako umelá koža, 

pneumatiky, gumové tesnenia, vynilové strechy, spoilery a nárazníky z plastu. Na 

povrchu chránenej plochy vytvára vrstvu, ktorá je antistatická, vodoodpudivá a 

odolná proti usadzovaniu prachu. 



B 2000 ČISTIČ MOTORA BIO gél s rozprašovačom  
B 2000 MOTORREINIGER BIO GEL 

 

Dôkladne čistí všetky nečistoty motora, podvozku a kovových dielov automobilu. 

Čistí rýchlo a efektívne aj staré olejové znečistenie. B 2000 Čistič motora Bio je 

biologicky primárne odbúrateľný a neobsahuje minerálne oleje.  

Obj. číslo: B 2023-   500        500 ml. 

                 B 2023- 1000      1000 ml. 

B 2000 SPREJ NA KONTAKTY olejový, s Mos2 
B 2000 KONTAKTSPRAY mit Mos2  

 

Vytvára na všetkých elektrických častiach vodoodpudivý film.  

Kovové časti ako chróm, nikel, skrutky a matice chráni pred vlhkom a koróziou. 

Uvoľňuje skorodované kovové spoje, odstraňuje škjrípanie a vŕzganie.  

Obj. číslo: B 2005-300     300 ml. 

B 2000 SILIKÓNOVÁ TUŽKA so špongiovým apllikátorom 
B 2000 SILIKONSTIFT mit Schwammaplikator 

 

Obj. číslo: B 2009-100     100 ml. 

B 2000 POMOC PRI ŠTAROVANÍ sprej               B 2000 STARTHILFESPRAY 
 

Vďaka svojmu zloženiu uľahčuje štartovanie všetkých benzínových, dieselových  

a dvojtaktových motorov až do teploty –35°C.  

Obj. číslo: B 2009-280     300 ml. 

Obj. číslo: B 2005-500      500 ml. 

B 2000 STOP KUNÁM!                                                 B 2000 MARDER STOP  
 

B 2000 Stop kunám obsahuje špeciálne rastlinné horké látky, ktoré zabraňujú aby 

kuna hrýzla a prehrýzla káble a hadičky. Aj vďaka špeciálnej vône pôsobí na kuny 

odpudivo.  

Tento sprej je pre kuny neškodný. 

B 2000 Silikónová tužka obsahuje špecálne zloženie katalyzátorov na 

ošetrenie a ochranu materiálu so silikónovým olejom, ktorý bol 

špeciálne vyvinutý pre gumové tesnenia automobilu. Zabraňuje ich 

vysušeniu, drobeniu, lámaniu a zmrazeniu. Špongiový aplikátor 

umožňuje optimálne a precízne nanášanie. 

AUTOKOZMETIKA 
 

osvedčená séria  

na ošetrenie a ochranu 



B 2000 ČISTIČ SKLA s rozprašovačom   
B 2000 FENSTERKLAR mit Sprühpistole 

 

Dôkladne a bez námahy čistí autosklá, zrkadlá, okenné tabule, obkladačky a 

smalty od silikónu, konzervovacách voskov, nikotínového povlaku, prachu, 

mastnoty  a hmyzu.  Nepoškodzuje lak, gumové ani plastové časti. 

Obj. číslo: B 2019-500     500 ml. 

Obj. číslo: B 2014-250     250 ml. 

B 2000 ČISTIČ SKLA DO OSTREKOVAČOV konzentrát 1:200 
                                                                B 2000 AUTO SCHEIBENKLAR Hochkonzentrat 1:200 
 

B 2000 Čistič skiel je vysokoúčinný koncentrát do ostrekovačov skiel. 

Spoľahlivo a bez tvorenia šmúh čistí sklá od insektov, olejov, silikónu,  

prachu a mastnoty. Zabraňuje vápenateniu a tým aj zaneseniu ostrekovacieho  

zariadenia. 

Obj. číslo: B 2015-100     100 ml. 

B 2000 ODPUDZOVAČ DAŽĎA                        B 2000 REGENABWEISER  

Obj. číslo: B 2010-100     100 ml. 

B 2000 ČISTIČ ZVYŠKOV HMYZU s rozprašovačom  
B 2000 INSEKTENENTFERNER mit Sprühpistole 

 

Odstraňuje šetrne, rýchlo a bez námahy zvyšky hmyzu z laku, skiel a chrómu.  

Obj. číslo: B 2021-500      500 ml. 

B 2000 STOP ZAHMLIEVANIU SKIEL                 B 2000 ANTIBESCHLAG  

AUTOKOZMETIKA 
 

osvedčená séria  

na ošetrenie a ochranu 

B 2000 Stop zahmlievaniu skiel zabraňuje zarosovaniu skiel 

automobilu, okuliarov a pod. Odstraňuje mastnotu, silikón a zaručuje 

dobrú a jasnú viditeľnosť. 

B 2000  Odpudzovač dažďa vytvára na povrchu skla super hladký povlak, 

po ktorom sa kvapky vody pri rýchlosti od 40 km/h aerodynamicky 

pohybujú zo skla, čím je zaručená vždy dobrá vyditeľnosť. Insekty a 

nečistoty sa na skle neusadzujú. Tento produkt je ideálny pre čelné, bočné 

a zadné sklá, ako aj pre reflektory. 



B 2000 ČISTIČ ČALÚNENIA penový, s rozprašovačom  
B 2000 POLSTERSCHAUMREINIGER mit Sprühpistole 

 

 Pre dôkladné čistenie všetkých textílií v aute, ako sú čalúnenie a koberce. 

Je vhodný aj pre použitie v domácnosti. 

Obj. číslo: B 2007-500     500 ml. 

B 2000 UNIVERSÁLNY ČISTIČ                        B 2000 UNIVERSALREINIGER  
 

Je vďaka svojej účinnej čistiacej sile vhodný na odstránenie všetkých druhov 

nečistôt v automobile. Možno ho použiť na plastové diely, čalúnenie dverí, textilné 

sedadlá, poťah strechy. Prostriedok je ekologicky nezávadný s pH neutrál čím je 

vhodný aj pre použitie v domácnosti. 

Obj. číslo: B 2020-1000    1000 ml. 

Obj. číslo: B 2011-300     300 ml. 

B 2000 STOP CIGARETOVÉMU PACHU                   B 2000 RAUCH EX  
 

B 2000 Stop cigaretovému pachu je zložený zo 100% éterických olejov. Ich 

vyáženou kombináciou je veľmi výdatný a dlho pretrvávajúci. 

Pôsobí na neutralizáciu predovšetkým studeného cigaretového pachu, ako aj 

iných nepríjemných zápachov vo vozidle.  

Obj. číslo: B 2014-020       20 ml. 

Obj. číslo: B 2030-300     300 ml. 

B 2000 ČISTIČ STRIECH KABRIOLETOV 
B 2000 CABRIO VERDECKREINIGER  

 

Dôkladne čistí všetky druhy striech kabrioletov.  

Pre lepšiu konzerváciu po vyčistení odporúčame použiť mlieko  B 2000 Čistič plastov a 

gumy. 

B 2000 ČISTIČ KOŽE mlieko                        B 2000 LEDERPFLEGE LOTION  
 

Pre čistenie a ošetrovanie kože ako je nappa a boxkalf.  

Pôsobí vodoodpudivo, po aplikácii je koža vyčistená, opäť príjemne mäkká s 

jasnou farbou. 

AUTOKOZMETIKA 
 

osvedčená séria  

na ošetrenie a ochranu 



B 2000 TKANINA NA LEŠTENIE  
B 2000 POLIERTUCH  

 

Vysokokvalitná, vysoko savá, mikrovláknová tkanina je vyrobená 

špeciálne na leštenie automobilov.  

 
                  sada 2 ks fóliovo balená  

 Obj. číslo: B 2017- 024      1 ks.     Box 24 ks. 

                  B 2017- 030      2 ks.     Box 24 ks. 

B 2000 TKANINA NA ČISTENIE A OSUŠENIE 
B 2000 AUTOPFLEGETUCH  

 

Vysoko savá netvrdnúca tkanina je určená na čistenie a osušovanie 

skla, laku, spoilerov a nárazníkov po umytí vozidla v umývacej linke.  

Je použiteľná aj v domácnosti. 

                  fóliovo balená  

Obj. číslo: B 2017-027     1 ks.    Box 24 ks.  

B 2000 MIKROVLÁKNOVÁ TKANINA na lak  
B 2000 MICROFASERTUCH 

 

Vysoko hodnotná mikrovláknová tkanina,  ideálna na ošetrenie a 

odprášenie lakových plôch. Vhodná pre všetky laky.  

                 fóliové balenie 

Obj. číslo: B 2017-028     1 ks.    Box 12 ks. 

                 fóliové balenie 

Obj. číslo: B 2017-029     1 ks.   Box 12 ks. 

B 2000 MIKROVLÁKNOVÁ TKANINA  na sklo 
B 2000 MICROFASERTUCH  

 

Vysoko hodnotná mikrovláknová tkanina, je určená na dôkladné 

čistenie a ošetrovanie a leštenie sklenených plôch a zrkadiel.  

AUTOKOZMETIKA 
 

praktické príslušenstvo  

pre hospodárne použitie 



B 2000 AUTOŠPONGIA veľká 
B 2000 AUTOSCHWAMM  

 

Táto špongia je špeciálne vyrobená na ručné umývanie vozidiel.  

                 fóliové balenie 

Obj. číslo: B 2000 Autoschwamm       Box 12 ks. 

B 2000 ŠPONGIA NA ODSTRÁNENIE ZVYŠKOV HMYZU     

           obojstranná  
B 2000 INSEKTENSCHWAMM 2 seitig 

 

Účinne odstraňuje zvyšky hmyzu zo skiel.  Pri nanášaní B 2000 

Ochrana Laku  sa šetrne, ale spoľahlivo odstránia asfalt, hmyz, zvyšky 

voskov a korózie z laku.  
                 fóliové balenie  

Obj. číslo: B 2018-024     1 ks.    Box 24 ks. 

B 2000 KOŽENÁ ŠPONGIA 
B 2000 LEDERSCHWAMM  

 

Pravá koža v kombinácii so špongiou zaručuje optimálne priľahnutie 

na čistený povrch a tým jemne ale dôkladne čistí a leští všetky 

sklenené a zrkadlové plochy. 

                  fóliovo balená  

Obj. číslo: B 2018-025      1 ks.    Box 24 ks. 

B 2000 KOŽA NA SKLO 1A kvalita 
B 2000 FENSTERLEDER   

 

Pravá koža na čistenie skiel, vyrobená z ovčej kože. 

 

Po dlhšom užívaní ju treba vyčistiť v mydlovej vode.    

                  fóliové balenie 

Obj. číslo: B 2017-026     1 Stk.    Box 12 ks. 

AUTOKOZMETIKA 
 

praktické príslušenstvo  

pre hospodárne použitie 



EXKLUZÍVNA AUTOKOZMETIKA 

                   kvalitný produkt z Rakúska  

 

program pre motocykle 
 

 

 
 

 

Výrobca: 

B 2000 Autokosmetik A.Berger e.U. 

Purkersdorf/AUSTRIA 

www.b2000.at - b2000@aon.at 

 

Dovozca: 

A. Berger autokozmetika, s.r.o. 

Bratislava 

www.b2000.sk – b2000@aon.at 

 

http://www.b2000.at/
mailto:b2000@aon.at


B 2000 OCHRANA LAKU PRE MOTOCYKLE 
B 2000 ZWEIRADPFLEGE 

 

Vyrobený podľa najnovšieho stavu chémie pre  dvojkolesové vozidlá. 

Nahradzuje čistenie a voskovanie. Je ideálny na ošetrovanie a leštenie 

všetkých druhov lakov ako aj novej generácie lakov, metalizovaných lakov, 

chrómových, laminátových dielov a  polyesteru.     

Obj. číslo: B 2002-300   300 ml. 

B 2000 INTENZÍVNY ČISTIČ PRE MOTOCYKLE  

            s rozprašovačom 
B 2000 ZWEIRADINTENSIVREINIGER mit Sprühpistole 

 

Špeciálne určený pre čistenie ráfov a motorov. Odstraňuje rýchlo a dôkladne 

agresívne odery z brzdového obloženia a olejové usadeniny.  

Obj. číslo: B 2002-0300     300 ml. 

pre MOTOCYKLE 
 

osvedčená séria  

na čistenie a ochranu 

B 2000 ČISTIČ PLATOV A GUMY mlieko  
B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION 

 

Čistí, ošetruje a osviežuje všetky diely z plastických hmôt jedným pracovným 

postupom. Na povrchu chránenej plochy vytvára vrstvu, ktorá je antistatická a 

vodoodpudivá.  

Obj. číslo: B 2016-300     300 ml. 

                 B 2016-500     500 ml. 

B 2000 ČISTIČ KOŽE mlieko                   B 2000 LEDERPFLEGE LOTION  

 

Pre čistenie a ošetrovanie všetkých druhov kože ako aj pre nappa a boxkalf.  

Pôsobí vodoodpudivo, po aplikácii je koža vyčistená, opäť príjemne mäkká s 

jasnou farbou. 

Obj. číslo: B 2011-300     300 ml. 

B 2000 ČISTIČ HMYZU s rozprašovačom  
B 2000 INSEKTENENREINIGER mit Sprühpistole 

 

B 2000 Čistič hmyzu odstraňuje šetrne, rýchlo a bez námahy zvyšky hmyzu 

z laku, skiel a chrómu.  

Obj. číslo: B 2021-500      500 ml. 



B 2000 ODMRAZOVAČ SKIEL koncentrát, s rozprašovačom  
B 2000 ENTEISER KONZENTRAT mit Sprühpistole 

 

B 2000 Odmrazovač odstraňuje rýchlo a spoľahlivo námrazu z okien vozidla.  

Svojim špeciálnym zložením zabezpečuje účinok do -35 °C. 

Je ekologicky nezávadný. 

Obj. číslo: B 2008-500     500 ml. 

B 2000 STOP NÁMRAZE! s rozprašovačom  
B 2000 EIS STOP mit Sprühpistole 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Účinne zabraňuje tvoreniu námrazy na skle vozidla.  

Zoškrabávanie ľadu skoro ráno, po práci alebo po víkende už nie je potrebné. 

Je ekologicky nezávadný. 

Obj. číslo: B 2009-500     500 ml. 

B 2000 NEMRZNÚCA ZMES koncentrát do–70°C   
B 2000 SCHEIBENREINIGER MIT FROSTSCHUTZ  –70°C 

 

Tento vysoko koncentrovaný dodatok do ostrekovačov je nezriedený, účinný 

proti zamŕzaniu trysiek do teploty -70°C.  

Čistí spoľahlivo, bez tvorenia šmúh a v ostrekovacom zariadeni zabraňuje 

zamrznutiu vody. Neobsahuje VbF. 

Obj. číslo: B 2012-1000      1000 ml.  

                 B 2012-3000       3000ml.           

AUTOKOZMETIKA 
 

ZIMNÝ PROGRAM 



B 2000 OCHRANA CHLADIACEHO SYSTÉMU so STOP korózii 
B 2000 KÜHLERFROSTSCHUTZ mit Rostschutz  

 

Tento koncentrát bez obsahu vody zaisťuje v zime chladiaci systém a chráni 

ho svojim zložením pred koróziou.  

Zabraňuje tvoreniu vápenca a peny. 

Ideálny pre chladiace systémy vozidiel, ústredné kúrenie v rodinnom dome, 

klimatizácie, agregáty. 

 Obj. číslo: B 2014-1000     1000 ml. 

B 2000 ODMRAZOVAČ ZÁMKOV 
B 2000 TÜRSCHLOß ENTEISER  

Obj. číslo: B 2010-050     50 ml. 

Prípravok na rozmrazovanie zámkov dverí, ktorý pôsobí 

aj preventívne. 

AUTOKOZMETIKA 
 

ZIMNÝ PROGRAM 

Obj. číslo: B 2012- 3000     3000 ml. 

B 2000 NEMRZNÚCA  KVAPALINA namiešaná do–25 °C 
B 2000 ANTIFROST FERTIGGEMISCH –25°C 

  
 

Namiešaná nemrznúca kvapalina do ostrekovačov  je účinná proti 

zamŕzaniu trysiek do teploty 25 °C .  

Neobsahuje VbF.                                                                                              

Obj. číslo: B 2015-100     100 ml. 

B 2000 STOP ZAHMLIEVANIU SKIEL                 B 2000 ANTIBESCHLAG  

B 2000 Stop zahmlievaniu skiel zabraňuje zarosovaniu skiel 

automobilu, okuliarov a pod. Odstraňuje mastnotu, silikón a 

zaručuje dobrú a jasnú viditeľnosť. 



EXKLUZÍVNA AUTOKOZMETIKA 

                   kvalitný produkt z Rakúska  

 

program pre lode a karavány 

 
Produkty B 2000 patria v Rakúsku už od roku 1968 k najobľúbenejším 

produktom na čistenie a ošetrenie lodí a karavánov, na 

čistenie,  konzerváciu a ochranu laku, vďaka ich jednoduchému  ale 

veľmi efektívnemu spracovaniu.  
 

Všetky B 2000 produkty na čistenie,  ošetrenie a konzerváciu sú 

vyvinuté a vyrobené podľa najnovšieho stavu chémie a sú neustále 

podrobované kontrole kvality chemickým laboratóriom vo Švajčiarsku.  
  

B 2000 používa na výrobu svojich produktov len ekologické suroviny 

ktoré neohrozujú životné prostredie.  
  

Produkty B 2000 sa vyrabajú  podľa najmodernejšej NANO technológie. 
 

Dovozca: 

A. Berger autokozmetika, s.r.o. 

Bratislava 

www.b2000.sk – b2000@aon.at 

 



B 2000 ČISTIČ A OCHRANA LAKU PRE LOĎ A KARAVÁN   

B 2000 VERSIEGLER FÜR BOOT UND CARAVAN    
 

Katalyzátory tohoto produktu obsahujú syntetický akryl a HSo53 podľa 

najnovšieho stavu techniky a chémie. Použite HSo53 je technicky najnovšie 

vyvinutá a najtrvalivnešia metóda ošetrovania lakov, ako aj lakov novej 

generácie,  pre vysokú ochranu a doteraz nedosiahnuteľný vysoký lesk!   

 

Vynikajucí na ošetrenie a dlhotrvajúcu konzerváciu a ochranu všetkých 

druhov lakov ako: laky novej generácie, nitrolaky, akrylové i metalizované 

laky, laky z umelej živice, lodné laky a lakované drevo. 

 

Je vhodný aj na ošetrenie a dlhotrvajúcu konzerváciu a ochranu materiálov 

ako: chróm, nikel, mosadz, meď, zliatiny hliníka, umelé hmoty, polyester, 

plexisklo, guma.     
 

Osvedčená séria na čistenie a ochranu 

Objednávacie číslo: B 2001-1000   1000 ml.   v kartóne 20 ks 

                                 B 2001-3000   3000 ml.   v kartóne   6 ks 

 

Nahradzuje všetky bežné čistiace prostriedky, leštenky a vosky. 
  

B 2000 Ochrana laku pre lode a karavány čistí, vyhladzuje, konzervuje a uzatvára póry 

pri jednom pracovnom úkone. 
 

Šetrne odstraňuje nečistoty ako asfalt, zvyšky hmyzu a voskov ako aj  korózie. 
 

Na ošetrenom povrchu vytvára trvanlivý, vodoodpudivý film chrániaci pred agresívnym 

pôsobením posipových solí, priemyselných exhalátov, prachu, piesku, kamienkov.  

 

Výhodou tohoto produktu je:  

 pre mimoriadnu životnosť ochrannej vrstvy stačí použiť dva krát do roka  

 

 jednoduché a bezproblémové nanášanie a spracovanie  - aj na priamom   slnku a na  

   vlhké povrchy,  

 

 dlhotrvajúca konzervácia a ochrana či už laku alebo iného ošetreného  materiálu 

 

 dosiahnutie vysokého lesku 

LODE a KARAVÀNY 



B 2000 UNIVERZÁLNY ČISTIČ   
 

Je vďaka svojej účinnej čistiacej sile vhodný na odstránenie všetkých 

druhov nečistôt. Možno ho použiť na všetky hladké plochy ako: lak, sklo, 

plexisklo, dlažba, obkladačky, plastové a chrómové časti; ako aj na 

umývanie riadu. 

Riedený vodou (1 : 10) na čistenie kože od oleja, peľového sfarbenia, 

zvyškov hmyzu, trusu. Nepoškodzuje časti z gumy ani tesnenia.  

Prostriedok je ekologicky nezávadný s pH neutrál. 

 

Odporúčame všetky čistené plastové diely následne ošetriť produktom B 

2000 Mlieko na ošetrenie a čistenie kokpitu so sviežou vôňou, ktorý pôsobí 

antistaticky, proti usádzaniu špiny a dodáva materiálu znova pružnosť a 

jemný lesk.  
Objednávacie číslo: B 2020-500   500 ml.  v kartóne 24 ks 

B 2000 ČISTIČ SKLA s rozprašovačom 
 

Dôkladne a bez námahy čistí sklá, zrkadlá, okenné tabule, obkladačky a 

smalty od silikónu, nikotínového povlaku, prachu, mastnoty  a zvyškov 

hmyzu. 

B 2000 Čistič skla zaručuje jasný výhľad bez šmúh a nepoškodzuje lak, 

gumové ani plastové časti. 
 

Objednávacie číslo: B 2019-500     500 ml.  v kartóne  24 ks 

B 2000 ČISTIČ ČALÚNENIA penový, s rozprašovačom 
 

Pre dôkladné čistenie všetkých textílií ako sú čalúnenia a koberce.  

 

B 2000 Čistič čalúnenia odstraňuje všetky silné znečistenia a fľaky z  

podlahovej krytiny a textilných tkanín.   

  

B 2000 Čistič čalúnenia nezanecháva špinavé obruby a nerozpúšťa farby.  

Objednávacie číslo: B 2007-500     500 ml.  v kartóne 24 ks 

Osvedčená séria na čistenie a ochranu 

LODE a KARAVÀNY 



Objednávacie číslo: B 2004-300   300 ml. v kartóne 24 ks 

B 2000 MLIEKO NA OŠETRENIE A ČISTENIE KOKPITU   
 

Je prostriedok príjemnej vône vhodný na čistenie, ošetrenie a osvieženie 

všetkých častí interiéru z plastu.  

Oživuje farbu materiálu, dodáva mu pružnosť a sviežosť. 

Zabraňuje vyblednutiu, vysušeniu a následnénu popraskaniu plastových 

častí.  

Obsahuje ochranu pred UV žiarením. 

Na ošetrené plochy sa menej usadzuje prach a  jemne sa lesknú.   

B 2000 MLIEKO NA OŠETRENIE KOŽE 
 

Je ekologicky nezávadný produkt na ošetrenie a čistenie nie agresívneho 

znečistenia  rôznych druhov kože ako aj pre nappa a boxkalf.  
 

Pôsobí vodoodpudivo, po aplikácii je koža vyčistená, opäť príjemne 

mäkká s jasnou farbou. 
 

Je vhodný na kožené sedadlá motocyklov, motocyklové kombinézy, 

bundy, nohavice, sukne, kabáty, tašky aj topánky. 
 

Pri znečistení ako olejové škvrny, sfarbenie peľom, zvyšky hmyzu, atď. 

kožu vopred očistiť prostriedkom B 2000 Univerzálny čistič.  

Nepoužívať na velúrovú, lakovanú, vrstvenú a svetlú anilinom 

farbenú kožu! 

Objednávacie číslo: B 2011-300     300 ml.    v kartóne 24 ks 

B 2000 PROSTRIEDOK NA OŠETRENIE   

            DREVENÉHO NÁBYTKU  
 

Je osvedčený produkt na čistenie masívneho a dýhovaného dreva s 

lakovaným,  alebo prírodným povrchom, nového ako aj na ošetrenie 

starého nábytku.  

Pôsobí antistaticky, prach- a vodoodpudivo, zabraňuje poškodeniu dreva 

vonkajšími vplyvmi, odstraňuje odtlačky prstov a mastné šmuhy. Oživuje 

farbu starého dreva, čistí a odstraňuje fľaky od vody. 

Objednávacie číslo: B 2025- 500       500 ml.   v kartóne 24 ks 

Osvedčená séria na čistenie a ochranu 

LODE a KARAVÀNY 



B 2000 SPREJ NA KONTAKTY olejový, s Mos2 
 

Účinkuje v oblasti všetkých elektrických zariedení : zapaľovanie, 

rozdeľovač, káblové napájania. Na všetkých elektrických zariadeniach 

vytvára vodoodpudivý film.  

Keďže neobsahuje živicu ani kyselinu, nepoškodzuje lak, sklo ani gumové 

časti. 

Kovové diely ako chróm a nikel budú chránené pred vlhkosťou a koróziou. 

Kovové časti ako chróm, nikel, skrutky a matice chráni pred vlhkosťou a 

koróziou. 

Uvoľňuje skorodované kovové spoje, skrutky, matice, nity čím odstraňuje 

škjrípanie a vŕzganie.  

Pôsobí vodoodpudivo.  

Objednávacie číslo: B 2005-300     300 ml.   v kartóne 12 ks 

B 2000 STOP CIGARETOVÉMU PACHU  
 

B 2000 Stop cigaretovému pachu je zložený zo 100% éterických olejov. 

Ich vyáženou kombináciou je veľmi výdatný a dlho pretrvávajúci. 

Pôsobí na neutralizáciu predovšetkým studeného cigaretového pachu, 

ako aj iných nepríjemných zápachov napr. po varení.  

 

Jeho príjemná citrónová vôňa pôsobí aj ako osviežovač vzduchu.  

Objednávacie číslo: B 2014-020       20 ml.  v kartóne 24 ks 

Osvedčená séria na čistenie a ochranu 

LODE a KARAVÀNY 



B 2000 ŠPONGIA NA ODSTRÁNENIE  

            ZVYŠKOV HNMYZU obojstranná 
 

Účinne odstraňuje zvyšky hmyzu zo skla, plexiskla, laku, plastových a 

chrómových dielov. 

                 fóliovo balená  

Objednávacie číslo: B 2018-024     1 ks    v kartóne: 24 ks  

B 2000 TKANINA NA LEŠTENIE  
 

Vysoko kvalitná, vysoko savá bavlnená tkanina vyrobená špeciálne 

na ošetrenie a leštenie laku, skla, plexiskla a chrómu. 
 

Dlhá funkčnosť. 
 

Predpraná a neimpregnovaná. 
 

Pranie do 90°C, bez použitia avivážu. 

                                 sada 2 ks fóliovo balená  

Objednávacie číslo: B 2017- 030      2 ks     v kartóne: 24 ks 

B 2000 MIKROVLÁKNOVÁ TKANINA na lak  
 

Vysoko hodnotná mikrovláknová tkanina,  ideálna na leštenie a 

ošetrenie laku. Vhodná pre všetky druhy lakov.  

                                 fóliové balenie 

Objednávacie číslo: B 2017-028     1 ks    v kartóne12 ks 

Osvedčená séria na čistenie a ochranu 

LODE a KARAVÀNY 

príslušenstvo 



B 2000 KOŽA NA SKLO 1A kvalita 
 

Pravá koža na čistenie skla a zrkadiel vyrobená z ovčej kože. 

 

Po dlhšom používaní ju treba vyprať v mydlovej vode.  

                                fóliové balenie 

Objednávacie číslo: B 2017-026     1 ks    v kartóne 12 ks 

B 2000 AUTOŠPONGIA veľká 
 

Táto silne savá špongia,  vyrobená z hydrofilného polyesteru,  je 

určená špeciálne na ručné umývanie a trblietavé sušenie. 

 

140 x 90 x 45 mm 

 

Odolná voči kyselinám a olejovým znečisteniam 

Nepoškodzuje lak a možno ju vyčistiť vo vriacej vode. 

                                 fóliové balenie  

Objednávacie číslo: B 2000 Autoschwamm  1 ks   v kartóne 12 ks 

Osvedčená séria na čistenie a ochranu 

LODE a KARAVÀNY 

príslušenstvo 

                                fóliové balenie 

Objednávacie číslo: B 2017-029     1 ks   v kartóne 12 ks 

B 2000 MIKROVLÁKNOVÁ TKANINA  na sklo 
 

Vysoko hodnotná mikrovláknová tkanina určená na dôkladné 

čistenie  a leštenie sklenených plôch a zrkadiel.  


