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Disky

 Čistenie

Clean Wheels – 
Náš najpredávanejší čistič 
diskov Autoglym Clean 
Wheels je účinný a rýchlo 
pôsobiaci čistič, ktorý sa 
dostane cez korozívny 
brzdný prach a cestnú 
špinu.
Vhodný na bežné – 
lakované disky. Pokiaľ 
máte iný typ diskov, 
použite namiesto toho náš hydroxidový čistič 
Autoglym Custom Wheel Cleaner

Custom Wheel 
Cleaner – Čistič diskov 
bez obsahu kyselín, ktorý 
rýchlo rozpúšťa usadený 
brzdný prach a cestnú 
špinu.
Je bezpečný na všetky 
typy diskov vrátane 
zliatinových, lakovaných, 
oceľových, chrómových, 
striekaných, lakovaných 
a plastových povrchov. 
Pokiaľ máte delené 
disky použite Autoglym 
Bodywork Shampoo Conditioner.

Wheel Cleaning 
Mousse – Wheel 
Cleaning Mousse je 
bezpečný a efektívny 
čistič diskov, ktorý vďaka 
hustej pene obalí celých 
povrch disku a zabezpečí 
jeho kompletné pokrytie. 
Taktiež sa dostane do ťažko 
dostupných miest vášho 
disku a poriadne ich vyčistí. 

Akonáhle bude pena pripravená k narušeniu, 
Technológia Meniaca Farbu ju zmení do červena 
keď začne reagovať s brzdným prachom. Wheel 
Cleaning Mousse je pH neutrálny a bezpečný pre 
všetky typy diskov a povrchov. 

 „Dressing“  
na pneumatiky

High Performance Tyre 
Gel – Super odolný gél, ktorý 
zanecháva buď vysoko lesklý alebo 
prirodzený saténový povrch.
Perfektne ošetrené pneumatiky 
zlepšia celkový dojem pri pohľade 
na čisté vozidlo.Autoglym  High 
Performance Tyre Gel je trvácny 
gél s príjemnou vôňou. Obsahuje 
aktívne silikónové polyméry, ktoré prispievajú k 
celkovej hĺbke lesku a trvácnosti. 
Pre zjednodušenie aplikácie, použite aplikátor 
Autoglym Perfect Polish Applicator. Môžete si 
vybrať medzi vysoko lesklým povrchom alebo 
prirodzeným vzhľadom novej pneumatiky.

Instant Tyre Dressing – „Dressing“ s 
rýchlym použitím, ktorý je možné aplikovať ako 
na suché tak aj mokré pneumatiky. Zanecháva 
svetlý lesk alebo matný finiš.
Matné pneumatiky pokazia dojem z čistého 
vozidla. Autoglym Instant Tyre 
Dressing obsahuje silikónové 
polyméry, ktoré chránia 
pneumatiku a navrátia jej vzhľad 
novej gumy. 
Tip: Uistite sa že steny 
pneumatiky sú zbavené špiny 
aby mal „dressing“ maximálny 
kontakt s pneumatikou. 
Nepoužívajte na motocyklové 
pneumatiky.

Spoločnosť Autoglym bola založená v roku 1965 v Anglicku. Zo začiatku vyrábala produkty iba 
pre profesionálne použitie. O oživenie zničeného laku a kolies sa staralo 8 produktov. Autoglym sa 

rýchlo stal overeným menom, ktoré ste mohli nájsť na poličkách predajcov automobilov.

V roku 1986 sa spoločnosť rozhodla svoj predaj zamerať aj na obyčajných domácich užívateľov 
a priniesla tzv. hobby triedu. Skladala sa hlavne z overených produktov, ktoré boli v dispozícií v 

menších baleniach ale obsahovala aj zopár nových produktov.

Dnes je v hobby triede k dispozícii viac ako 40 produktov, ktoré sa vyznačujú jednoduchým 
použitím, kvalitou a dlhou trvácnosťou. Autoglym je zároveň jediným dodávateľom produktov pre 
starostlivosť o automobily Britského kráľovského dvoru. Dokazujú to dve pečate „Royal Warrants“ 
na každom našom produkte. Proces získania Royal Warrants nie je jednoduchý. Spoločnosť musí 

spĺňať veľmi prísne kritéria ako sú servis, podpora a čo je najdôležitejšie, jej produkty musia 
byť šetrné k životnému prostrediu. Každých päť rokov sa tento proces obnovuje a firma musí 

preukázať že stále spĺňa všetky kritéria.

Royal Warrants je zárukou kvality našich produktov, a jej ohľaduplnosti k životnému prostrediu.



4 5
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Wheel Protector – 
Vytvorí vysoko hydrofóbnu a 
odolnú bariéru, tým znižuje 
schopnosť brzdného prachu 
usádzať sa na diskoch. 
Zanechá ho čistý po dlhšiu 
dobu a uľahčí ďalšie čistenie 
disku.
Brzdný prach môže byť 
nebezpečný pokiaľ sa nečistí. 
Časom dokáže disk poškodiť 
tak že sa už nedá vyčistiť. Preto sme spojili sily s 
našimi partnermi z moto-športu a vyvinuli sme 
dokonalé riešenie, ktoré vám pomôže s týmto 
problémom. Odporúčaný najznámejším Britským 
magazínom Auto Express ako víťaz testov 2 
roky po sebe. Vyskúšajte ošetriť polovicu kolesa 
a uvidíte rozdiel. Pre najlepší účinok je treba 
Autoglym Wheel Protector nechať po aplikácií 
uschnúť aspoň hodinu.

Karoséria

 Čistenie 

Magma – Špeciálna 
technológia meniaca farbu, 
odstraňuje kontamináciu 
ako náletová hrdza z laku 
karosérie a diskov kolies 
pre dokonale hladký lak 
Vaše vozidlo je neustále 
vystavené kontaminácii, 
ktorá sa šíri vzduchom. 
Mnohé z týchto čiastočiek 
železa sa usádzajú na 
vašom laku a spolu s brzdným prachom kazia 
celkový vzhľad vozidla. Aktívne látky v produkte 
Magma zmenia farbu do červena, akonáhle 
zreagujú s čiastočkami hrdze. Tú uvoľnia a 
zabezpečia ich jednoduché spláchnutie pomocou 
prúdu vody. Produkt Magma je skvelou voľbou 
pred samotným pastovaním a voskovaním 

vozidla. Môže sa použiť na automobiloch s fóliou 
ale aj matným lakom. Magma vďaka svojmu 
zloženiu neodstráni vrstvu vosku.

 RADA 
POLAR

Polar Blast – Polar Blast 
je snehová pena, ktorá sa 
aplikuje pomocou tlakového 
čističa alebo napeňovacej 
pištole. Používa sa vpred-
umývacej fáze čistenia. Povrch 
vozidla pokryje bohatou vrstvou peny, ktorá sa 
uchytí na špine a zabezpečí, že žiadna časť vozidla 
neostane neošetrená. Pena sa udrží na laku dlhšie 
ako obyčajný šampón a uvoľní špinu. To zníži 
riziko poškriabania laku, ktoré môže vzniknúť 
pri prenášaní hrubej špiny po karosérii. Jeho pH 
neutrálne zloženie nenaruší aplikovanú vrstvu 
vosku alebo sealantu.

Polar Wash – Je bezpečný 
a efektívny čistič, ktorý by 
sa mal aplikovať cez tlakový 
čistič po tom, čo sme povrch 
pred-umyli pomocou Polar 
Blast. Tento ohromujúci čistič 
pokryje celé vozidlo bohatou 
penou, ktorá odstráni cestnú 
špinu.

Polar Seal – ochranný coating, ktorý 
bol špeciálne navrhnutý pre aplikovanie cez 
tlakový čistič. Zabezpečí super 
hydrofóbnu vrstvu, ktorá 
odpudzuje vodu, urýchľuje 
sušiaci proces a zabezpečí 
ochranu vašej karosérie aj pri 
ďalších umytiach. Pre lesklý 
povrch ako po použití vosku, 
jednoducho nastriekajte na 
čisté, mokré vozidlo, spláchnite 
a vysušte.

Ultra 
High 
Definiton 
Shampoo 
– Exluzívny, 
vysoko penivý 
šampón s 
neodolateľnou 
vôňou. Čistí 
karosériu a 
zanecháva 
hladký povrch 
s dokonalým leskom.
Nádherný výsledok, hladký povrch a krásna vôňa, 
vyrážajúce dych. Ultra High Definiton Shampoo, 
premení umývanie auta na zážitok. 
Ultra High Definiton Shampoo je exluzívny 
šampón so silnou penou, vďaka ktorej bude 
šampón bez námahy kĺzať po karosérii. Nové pH 
neutrálne zloženie šetrne odstráni kontamináciu, 
cestnú špinu a zanechá vysoko lesklý povrch, 
ktorý bude hladký na dotyk.

Bodywork 
shampoo 
conditioner – Nízko 
penivý a silno čistiaci 
šampón s vode odpudivou 
schopnosťou pre 
jednoduché spláchnutie a 
následnú ochranu.
Po čistom krásnom čistom 
automobile túži každý 
z nás. Teraz to ľahko 
dosiahne so šampónom 
Autoglym Bodywork 
Shampoo Conditioner a jeho silnou čistiacou 
schopnosťou, ktorá zostáva pH neutrálna. Nízko 
penivá technológia obsahuje vodu odpudzujúci 
film, ktorý zjednodušuje spláchnutie vody a tým 
aj následne sušenie karosérie. Aktívne zložky 
umyjú vozidlo bez toho aby narušili v minulosti 
aplikovanú vrstvu vosku alebo „sealantu“.

 Leštenie

Super Resin 
Polish – Legenda vo 
svete starostlivosti o auto, 
používaná na odstránenie 
jemných škrabancov a 
navrátenie lesku karosérii. 
Vhodný na všetky typy lakov.
Našu famóznu fľašku môžete 
nájsť v garážach po celom 
svete. Je totiž s láskou 
používaná na všetky automobily od super 
športov cez veteránov až po rodinné automobily. 
Nielenže obnovuje lesk zašlým povrchom ale je 
ideálny pre odstránenie jemných škrabancov na 
novom alebo starom laku karosérie. Používajte 
ho pravidelne pár mesiacov a dosiahnete 
unikátny lesk. 

Ultra Deep Shine 
– Leštiaca pasta určená 
špeciálne pre tmavé 
farby, odstraňuje jemné 
škrabance, hologramy a 
oxidáciu aby zanechala vašu 
karosériu jemnú a lesklú 
vďaka zvýrazneniu hĺbky 
lesku.
Ultra Deep Shine je 
„leštenka“ pre použitie na 
čiernych a tmavých farbách 
postihnutých škrabancami 
alebo hologramami. Ide o zloženie “všetko 
v jednom“, ktoré leští a zároveň chráni. Pre 
toto nie je nutné použiť Autoglym Extra Gloss 
Protection alebo Autoglym High Definition Wax
Tip: Nenechajte Autoglym Ultra Deep Shine 
uschnúť príliš dlho. Aplikujte panel po panely, 
nechajte uschnúť a ihneď zaleštite. Pokiaľ bol na 
mieste použitý Autoglym Super Resin Polish, nie 
je nutné použiť Autoglym Ultra Deep Shine.



6 7

 Ochrana

Extra Gloss 
Protection – Odolný 
„sealant“ s jednoduchou 
aplikáciou, ktorý vytvorí 
ochrannú vrstvu na karosérií. 
Zároveň zvýrazní lesk a zníži 
usádzanie špiny na karosérií. 
Povrchy ochránené 
„sealantom“ sa ľahšie 
udržujú čisté pretože špina 
sa na hladkom povrchu 
ťažšie udrží. Autoglym Extra Gloss Protection 
nie je „leštenka“ a neodstraňuje škrabance. 
Ak potrebujete odstrániť škrabance, treba 
použiť Autoglym Super Resin Polish a následne 
Autoglym Extra Gloss Protection. Aplikujte iba 
na čistú, vyleštenú karosériu aby ste ju udržali 
dlhšie žiariacu. Pokiaľ použijete Autoglym Extra 
Gloss Protection, nemusíte použiť vosk.

Ultra High 
Definition 
Wax – Náš 
najlepší vosk je 
teraz ešte lepší. 
Pre dokonalý 
zrkadlový 
lesk, viac 
detailov, hĺbku 
a trvácnosť.
Dych berúci lesk, dokonale hladký lak a príjemná 
vôňa. Ultra High Definiton Wax premení 
voskovanie auta na príjemný zážitok. 
Ultra High Definiton Wax je výsledkom 
nespočetného množstva hodín strávených v 
laboratóriu, kedy sme sa snažili priniesť ten 
najlepší vosk. Vieme že pohľad na automobil s 
krásnym leskom je to po čom túžite a preto 
náš Ultra High Definiton Wax obsahuje iba tie 
najlepšie zložky, vrátane Carnauby. Vďaka nemu 
dostane slovné spojenie “výstavný vzhľad” úplne 
nový význam!

Rapid Aqua Wax 
Complete Kit – 
najrýchlejšia cesta ku krásnemu 
lesku
Autoglym Rapid Aqua Wax je 
tekutý vosk založený na báze 
carnauby a aplikuje sa na mokré 
vozidlo hneď po umytí. Môže 
sa používať na všetky typy 
exteriérových povrchov. Zanechá 
vozidlo krásne lesklé a zároveň 
ochránené. Použitie Autoglym 
Rapid Aqua Wax predlžuje 
interval ďalšieho voskovania.

 Rýchli pomocníci

Acitve Insect Remover 
– odstraňovač hmyzu pre všetky 
typy exteriérových povrchov.
Hmyz, ktorý ostane na karosérií 
nielen zle vyzerá ale môže zničiť 
lak karosérie automobilu. Bohatá 
pena produktu Autoglym Active 
Insect Remover umožní odstrániť 
hmyz jednoduchým zotretím 
mikrovláknovou utierkou.

Instant Show Shine – 
Rýchly detailér, ktorý sa môže 
používať v interiéri aj exteriéri. 
Je známy medzi profesionálmi ale aj domácimi 
čističmi. Táto lesklá plechovka je 
perfektná na odstránenie malých 
nedostatkov ako sú odtlačky 
prstov, ktoré môžu pokaziť 
celkový dojem z čistého vozidla. 
Môže sa používať na gumu, 
plasty, okno, interiérové povrchy, 
obrazovky, disky, skrátka všade. 
Pokiaľ svoje auto ukazujete na 
výstave, tento produkt vám s 
kvalitným mikrovláknom nemôže 
chýbať. 

Rapid Detailer – 
Používaný na celosvetovo 
známych motoristických 
podujatiach ako šikovný 
pomocník, s ktorým 
jednoducho odstránite 
prach, jemnú špinu a 
odtlačky prstov.
Odstraňuje jemnú špinu, 
obnovuje lesk a zanechá 
odolnú vrstvu chrániacu 
lak. Skvelý produkt 
na všetky exteriérové 
povrchy ako lak, guma, 
plasty, chróm a sklo. Tiež sa využíva ako lubrikant 
pri „Clay-ovaní“. Najlepšie riešenie keď vaše 
auto nie je ani špinavé ale ani úplne čisté. S našou 
mikrovláknovou utierkou Autoglym Hi-Tech 
Finishin Cloth tvorí perfektné duo, ktoré nesmie 
chýbať na žiadnej výstave automobilov.

Interiér

 Čistič

Interior Shampoo 
– Rýchlo a jednoducho 
odstraňuje škvrny 
zo všetkých typov 
interiérových povrchov.
Dokonale čistý interiér 
je dôležitý tak isto ako 
lak vozidla. Nastúpiť do 
čistého auta je skvelý 
pocit vďaka, ktorému sa 
môžete sústrediť na jazdu 
pred vami. Autoglym 
Interior Shampoo je vhodný na interiérové plasty 
a tvrdé povrchy. Pokiaľ máte kožený interiér, 
použite čistič kože Autoglym Leather Cleaner. 
Vaše koberčeky, dvere, palubná doska, volant, 
pedále a tlačítka môžu byť jednoducho vyčistené 
pomocou Autoglym Interior Shampoo. Rýchlo 
odstraňuje špinu a zanechá osviežujúcu vôňu.

 Plasty

Vinyl and Rubber 
Care
Obnovuje farbu a zanechá 
ochrannú vrstvu na palubovke 
a ďalších interiérových 
povrchov vrátane gumených 
komponentov. 
Ako váš lak potrebuje 
ochranu, na interiér sa nesmie 
zabudnúť tiež. Slnko môže 
časom vytiahnuť farbu, vysušiť 
a poškodiť tieto povrchy. 
Autoglym Vinyl and Rubber Care zabezpečí 
dokonalú ochranu. Podľa vás si môžete vybrať, 
či bude interiér lesklý alebo matný. Jednoduché 
riešenie na vyčistenie a prinavrátenie farby 
zašlým plastom a gumeným povrchom. 
Zanecháva príjemnú citrónovú vôňu. Autoglym 
Vinyl and Rubber Care môžete použiť aj na 
zdokonalenie vzhľadu motora. Po vyčistení 
s produktom Autoglym Engine and Machine 
Cleaner, jednoducho nastriekajte produkt na 
vlhký motor a nechajte voľne uschnúť. 
Tip: Použite Vinyl and Rubber Care na tesnenia 
dverí. V zime sa vám nestane že by primrzli.

 Čistenie a 
impregnácia 
kože

Leather Cleaner – pH 
neutrálny čistič kože, ktorý 
rýchlo a bezpečne vyčistí všetky 
druhy kože a kožené povrchy.
Koža si vyžaduje mimoriadnu 
starostlivosť a špeciálne 
produkty čo udržia tento 
chemicky citlivý materiál v 
perfektnej kondícií. Autoglym 
Leather Cleaner vám neprinesie 
lesk ale naopak zanechá kožu prirodzene matnú. 
Neobsahuje silikóny ani iné látky, ktoré by 
mohli poškodiť materiál. Starostlivosť o kožu je 
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jednoduchá, 1. krok je kožu vyčistiť a 2. krok 
je kožu ochrániť. Autoglym Leather Cleaner 
vyčistí povrch a pripraví ho na ochranu pomocou 
Autoglym Leather Care Balm.

Leather Care 
Balm – Bezpečne 
namiešaná pH neutrálna 
emulzia obsahujúca, 
kondicionéry a prírodné 
oleje, ktoré chránia a 
vyživujú kožu automobilu.
Extrémne horúce a 
studené počasie spolu 
s klimatizáciou môžu 
zanechať stopy na vašom 
koženom interiéri. Aj keď 
sú kožené interiéri navhrnuté aby dlho vydržali, 
môžu sa časom vysušiť a popraskať. Autoglym 
Leather Care Balm vďaka svojmu zloženiu 
zanechá kožu ochránenú a prirodzene matnú. 
Aplikujte Autoglym Leather Care Balm spolu 
s Autoglym Leather Cleaner dvakrát ročne. V 
teplejších klimatických podmienkach by ste mali 
Autoglym Leather Care Balm aplikovať častejšie. 
Tip: Vždy použite najprv čistič kože Autoglym 
Leather Cleaner aby sa Autoglym Leather Care 
Balm absorboval iba do čistého a suchého 
povrchu. Nie je vhodný na domáci kožený 
nábytok.

 Okná a zrkadlá

Fast Glass – je účinný 
čistič určený pre sklá, 
zrkadlá, plexisklá, akrylové 
a plastové sklá.
Fast Glass je vysoko 
efektívny čistič bez obsahu 
abrazív, voskov a silikónov, 
ktorý odstráni mastnotu a 
šmuhy a zanechá kryštálovo 
čistý povrch. Tento čistič 
môžete používať v interiéri 
aj exteriéri na odstránenie 

špiny, zvyškov hmyzu, živice, oleju, mastnoty a 
vtáčieho trusu zo všetkých skiel.
Tip: Fast Glass odstráni vosk, leštiacu pastu a 
„sealant“ z nelakovaných povrchov ako sú guma 
a plasty.

Car Glass Polish – 
hĺbkovo čistiaca pasta pre 
dokonale čistý výhľad pre 
použitie zvnútra aj zvonku.
Autoglym Car Glass Polish má 
špeciálne zloženie zvyšujúce 
viditeľnosť cez vaše čelné 
sklo pre bezpečnejšiu jazdu. 
Jednoducho a efektívne 
odstráni cestnú špinu, 
mastnotu, vosk, nikotín, hmyz 
a škvrny spôsobené vodou z 
ostrekovača. Použiť ho môžete 
v interiéri aj exteriéri. Pokiaľ 
máte vaše okná z plexiskla alebo plastu, použite 
Autoglym Fast Glass.

Ultimate Screenwash 
– vysoko koncentrované 
zloženie, ktoré je pri neriedení 
odolné až do -45°C.  
Kvalitná kvapalina do 
ostrekovačov zabezpečí 
dokonalý výhľad za akýchkoľvek 
poveternostných podmienok. 
Autoglym Ultimate Screenwash 
je skvelá voľba pre všetky 
vozidlá a trysky vrátane 
ostrekovačov svetlometov. 
Nemrznúci do -45°C.  
Fľaška sa zdá možno malá ale z 500ml nariedite 
8 litrov ostrekovaču, ktorý jednoducho odstráni 
cestnú špinu, zvyšky hmyzu a všetko ostatné čo 
vám ostane na čelnom skle. V zimných mesiacoch 
treba pomer riedenia prispôsobiť nízkym 
teplotám. 

Autoglym De Icer je super 
koncentrovaný rozmrazovač námrazy, ľadu alebo 

snehu. Keďže neobsahuje 
vodu nehrozí znovu 
namŕzanie okna,
Keď sme vyvíjali náš 
Autoglym De-Icer chceli 
sme aby splnil všetky 
očakávania. Autoglym 
De-Icer je neškodný pri 
kontakte s lakom vozidla, 
gumou, plastami a sklom 
ale aj napriek tomu je 
účinný až do -50°C!
Môže byť použitý na okná, 
zrkadlá, svetlomety a 
zámky dverí tak aby ste čo najrýchlejšie mohli 
vyraziť na svoju cestu.

 Osviežovače

Air-Con Cleaner 
– Čistič klimatizácie s 
trvácnym účinkom pre 
čistú klimatizáciu bez 
nepríjemného zápachu. 
Jednoducho spustíte a 
necháte v interiéri. Vyčistí 
systém za menej ako 
20 minút. Tip: Opakujte 
každých 6 mesiacov alebo 
pokiaľ sa systém dlho nepoužíval.

Autofresh – Každý z 
nás miluje dobrú vôňu v 
aute. S vôňou Autoglym 
Autofresh budete tento 
pocit zažívať, vždy keď 
otvoríte dvere. 
Pre dlhšie trvajúcu vôňu, 
nastriekajte Autoglym 
Autofresh na podlahu, 
prípadne látkové 
koberčeky.

Odour 
Eliminator – Aktívna formula, ktorá pachy 

nielen prekrýva ale ich aj 
efektívne odstráni. Odstráni 
zápach z nikotínu, zvierat, 
jedla alebo len jednoducho 
osvieži interiér.
Autoglym Odour Eliminator 
je komplex chemických látok, 
ktorý vyhľadá a eliminuje 
zápachy. Nastriekajte ho 
na koberčeky, sedadlá 
alebo podlahu a zbavte sa 
nepríjemného zápachu. Vždy 
sa snažte zdroj zápachu 
najprv odstrániť pomocou 
Autoglym Interior Shampoo. Pokiaľ to nejde, 
Autoglym Odour Eliminator je skvelé riešenie. 
Je mimoriadne účinný na odstránenie pachu z 
cigariet, zvierat, jedla alebo rozliateho nápoja. 

Detailingové 
špeciality

Metal polish – rýchlo 
fungujúca zlúčenina odstráni 
špinu z mosadze, medi, 
nehrdzavejúcej oceli, chrómu, 
hliníku, nelakovaného hliníku a 
zanechá ich nádherne žiariace.
Vyrobený aby si poradil s vysoko 
zanesenými kovmi, Autoglym 
Metal Polish obnovuje povrchy 
do ich pôvodného stavu a chráni 
ich vrstvou vosku. Nepoužívajte 
Autoglym Metal Polish na 
lakované disky, zrkadlové 
povrchy alebo chrómové 
povrchy, ktoré sú nové. Použite 
radšej Autoglym Super Resin 
Polish. 

Bumper and Trim 
Gel – oživuje farbu a chráni 
exteriérové plasty, vinyl a gumu
Ak váš lak vyzerá skvelo, 
nenechajte dojem pokaziť 
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fádnymi exteriérovými plastmi a gumou. Náš gél 
okamžite oživí a ochráni všetky nelakované plasty 
a gumené povrchy navrátením im originálnej 
hĺbky farby.

 Príprava

Clay Detailing 
Complete Kit – 
všetko čo potrebujete na 
odstránenie kontaminácie 
z karosérie.
Pokiaľ váš lak beriete 
vážne, pravdepodobne ste 
už o „Clay Bare“ počuli. 
„Clay Bar“ odstraňuje 
kontamináciu, náletovú hrdzu a špinu, ktorú 
neodstránite obyčajným umytím. Zanechá povrch 
dokonale hladký a pripravený na pastovanie 
alebo voskovanie. Náš Autoglym Clay Detailing 
Complete Kit vám pomôže dosiahnuť dokonalý 
povrch.

Headlight 
Restoration 
Complete 
Kit – Všetko 
čo potrebujete 
na obnovenie 
priezračnosti vašich 
svetlometov. 
Zažltnuté a matné svetlomety kazia celkový 
vzhľad vozidla a znižujú celkový výkon žiariviek. 
Autoglym Headlight Restoration Complete Kit 
je efektívne riešenie na obnovenie pôvodného 
stavu svetlometov. Navrhnutý aby sa s ním dalo 
pracovať po pripojení na elektrickú vŕtačku, 
tento set rýchlo a bezpečne zrenovuje plasty do 
ich pôvodného stavu. Produkt nie je určený pre 
sklenené svetlomety. Pred použitím sa ubezpečte 
že je lak karosérie zamaskovaný. 

Intensive Tar Remover – bezpečný a 
rýchlo pôsobiaci odstraňovač asfaltových škvŕn, 
lepidla, oleja a palivových zvyškov. 

V teplých mesiacoch je 
povrch vozovky rozpálený, 
čo môže spôsobiť že sa 
časti roztaveného asfaltu 
dostanú na vašu karosériu. 
Ich odstránenie iba s 
použitím šampónu môže byť 
ťažké. Tieto miesta je vidno 
prevažne na bledých farbách 
a môžu narušiť vzhľad čistého 
vozidla. Autoglym Intense Tar 
Remover sa môže používať 
na exteriéry aby odstránil asfalt, olej, maziva a 
živice. V interiéry sa môže použiť na odstránenie 
farby, žuvačiek, zvyškov lepidla a olejových fľakov 
zo sedadiel, kobercov a drsných povrchov. 

Paint Renovator 
– používa sa na ťažko 
zoxidovaný alebo zašlý lak 
vozidla a pripravuje povrch na 
pastovanie.
Aj najopatrnejšiemu majiteľovi 
auta sa stane že sa mu na 
karosérii objaví škrabanec. 
Pokiaľ máte na laku škrabanec, 
vozidlo umyte a použite 
leštiacu pastu Autoglym Super 
Resin Polish na poškodenú 
oblasť. Pokiaľ škrabanec neodstráni, použite 
Autoglym Paint Renovator, ktorý obsahuje 
brúsne častice. Autoglym Paint Renovator, nie 
je leštiaca pasta, použite ho iba na poškodených 
častiach karosérie. Odporúčame ho nanášať 
ručne a nie strojovo. Vyhnite sa nelakovaným 
častiam vozidla. 
Tip: Pokiaľ je váš škrabanec tak hlboký že je 
vidieť kov alebo základnú farbu, budete musieť 
oblasť prelakovať aby sa tam nezačala tvoriť 
hrdza. 

Scratch Removal Complete 
Kit – všetko čo potrebujete na odstránenie 
škrabancov z vášho laku. 
Nezáleží na tom ako ste opatrní, škrabance a 

„slniečka“ sa objavia vždy. Pokiaľ sú príliš hlboké 
na odstránenie s Autoglym Super Resin Polish, 
vtedy siahnite po Autoglym Scratch Removal 
Complete Kit. Jeho zloženie je navrhnuté pre 
optimálny pomer medzi hĺbkou rezu a vysokým 
leskom. 
Bohužiaľ nie všetky škrabance sa dajú úplne 
odstrániť. Pokiaľ sú veľmi hlboké budete 
potrebovať kompletnú opravu profesionálom, 
prípadne prelakovanie daného dielu. 

 Prípravky pre 
špecifické povrchy

Cabriolet Fabric 
Hood Cleaning 
Kit – Všetko čo 
potrebujete k vyčisteniu 
a ochráneniu plátenej 
strechy.
Pravidelné čistenie vašej 
plátenej strechy ju udrží 
jemnú, vrátane zachovania 
pôvodnej farby. Náš 
set obsahuje všetko čo 
potrebujete k vyčisteniu a ochráneniu vašej 
strechy. Pokiaľ máte VINYLOVÚ strechu, umyte 
ju šampónom Autoglym Bodywork Shampoo 
Conditioner

Engine and Machine Cleaner –  
Efektívne čistí motory, súčiastky, náradie a stroje
Motor je tlčúcim srdcom a centrom vášho 
automobilu. Aj napriek tomu ostáva často 
zanedbávaný. Vyčistenie vášho motoru je 
oveľa jednoduchšie ako si myslíte, obzvlášť 
s produktom Autoglym Engine and Machine 

Cleaner. Jeho zloženie je 
založené na vode a okamžite 
rozpúšťa olej, špinu a usadeniny 
a tým zanecháva váš motor 
dokonale čistý. 
Tip: Po umytí nastriekajte 
do priestoru Autoglym Vinyl 
and Rubber Care, váš motor 
dostane krásny lesk.

Motorcycle Cleaner – 
rýchle a jednoduché vyčistenie 
každého motocyklu.
Vieme ako milujete váš 
motocykel a ako mu chcete 
dopriať len to najlepšie. 
Motocyklové materiáli sú 
jemnejšie a preto vyžadujú 
špeciálny produkt. Motorcycle 
Cleaner je nekorozívny 
produkt, ktorý vyčistí povrch, 
bez rizika poškodenia. 
Odstraňuje cestnú špinu, 
zvyšky hmyzu, brzdný prach, 
mastnotu a oleje. 

 Darčekové balenia

Bodywork & Accessories Kit – 
Ručne vyrobené a ošetrované. Bodywork & 
Accesories je kolekcia dvoch legiend vo svete 
starostlivosti o aute, sprevádzaná najvyššou 
kvalitou. Produkty pracujú spolu aby vás čo 
najlepšie očarili a karosérii dodali dokonalý 
lesk. Tvoria dokonalý pár vhodný pre každého 
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detailistu.
Balenie obsahuje:
 • 325ml Super Resin Polish
 • 325ml Bodywork Shampoo Conditioner
 • 1x Perfect Polish Applicator
 • 1x Hi-TechFinnishing Cloth

Interior Collection – Balíček Autoglym 
Interior obsahuje naše najpredávanejšie produkty 
navrhnuté pre udržanie vášho interiéru v 
najlepšej kondícií.
Váš automobil bol vyrobený s vášňou a zaslúži 
si láskyplnú starostlivosť. Autoglym produkty sú 
vedecky preukázané, že obnovujú prirodzený 
vzhľad interiéru, tak ako ho navrhli dizajnéri. 
Ideálny darček pre každého, kto si užíva jazdu 
autom. 
Balenie obsahuje: 
 • 500ml Autoglym Interior Shampoo
 • 500ml Autoglym Fast Glass
 • 500ml Autoglym  Vinyl & Rubber  
  Care

Bodywork & Wheels Collection 
– Umenie dokonalosti, ktoré trvá. Autoglym 
Bodywork and Wheels Collection je balíček 
našich najpredávanejších produktov vytvorených 

pre dokonale žiariaci automobil. 
Balenie obsahuje:
• 325ml Autoglym  Bodywork Shampoo 
Conditioner
 • 325ml Autoglym  Super Resin Polish 
 • 325ml Extra Gloss Protection
 • 500ml Autoglym  Clean Wheels
 • 500ml Autoglym  Instant Tyre  
  Dressing
 • 300ml Autoglym  Wheel Protector

Bodywork, Wheels & Interior 
Collection – Náš najväčší balík, ktorý 
obsahuje všetko čo potrebujete pre vaše auto. 
Ideálny darček pre ozajstných fanúšikov značky. 
Obsah je uložený v praktickej a reprezentatívnej 
taške.
Balenie obsahuje: 
 
Karoséria
 • 325ml Autoglym  Bodywork  
  Shampoo Conditioner
 • 325ml Autoglym  Super Resin Polish  
 • 325ml Autoglym  Extra Gloss  
  Protection

Disky
 • 500ml Autoglym  Clean Wheels
 • 500ml Autoglym  Instant Tyre 

Dressing
 • 300ml Autoglym  Wheel Protector 

Interiér
 • 500ml Autoglym  Interior Shampoo
 • 500ml Autoglym  Fast Glass
 • 500ml Autoglym  Vinyl & Rubber  
  Care

Doplnky
 • Špongia
 • Autoglym  Hi-Tech Finishing Cloth –  
  mikrovláknová utierka na z 
  alešťovanie
 • Autoglym  Hi-Tech Microfibre  
  Drying Towel – sušiaci uterák

Doplnky

 Sušenie karosérie

Instadry – Vysoko absorpčná, 
špeciálne tkaná mikrovláknová 
utierka pre rýchle utretie 
laku a skiel bez kvapiek vody. 
Spojili sme sa firmou Vileda a 
prinášame vám špeciálne tkané 
mikrovlákno, ktoré prináša 
unikátnu sušiacu schopnosť. 
INSTADRY je vysoko absorpčná. 
Nielen, že zabezpečí perfektný povrch bez 
kvapiek vody, ale rapidne zrýchľuje sušiaci 
proces. Vďaka tomu, ako je tkaná pomáha pri 
žmýkaní uvoľniť väčšie množstvo vody ako pri 
bežných utierkach. Väčšina jeleníc potrebuje 
byť používaná aby ste s ňou dosiahli najlepšie 
výsledky. INSTADRY je pripravená na použitie od 
prvej chvíle

HI-Tech Aqua-Dry – 
Syntetická jelenica s vysokou 
sacou schopnosťou. Plne 
nahrádza koženú jelenicu a 
môže sa použiť v interiéri aj 
exteriéri.
Kvalitné produkty by sa mali 
používať s kvalitnými doplnkami. 
Pracujú spoločne aby vytvorili 
dokonalý výsledok. Autoglym Hi-Tech Aqua Dry 
sa používa po umytí vozidla, aby ste predišli 
vodným škvrnám a stekancom. Môže sa použiť 
aj v interiéri vozidla. Je výborná pri utieraní 
povrchov aby odstránila vlhkosť a špinu z plastov 
keď sa používa Autoglym čistič interiéru. Jej 

trvácnosť a sacie schopnosti sa vlastne zlepšujú 
každým ďalším použitím. Čím častejšie ju 
používate tým lepšie.

HI-Tech Microfibre 
Drying Towel – Sušiaci 
uterák
Výborný spoločník pri sušení 
vozidla. Tento veľký uterák vám 
pomôže zanechať každý povrch 
dokonale suchý a to vďaka 
svojej schopnosti absorbovať 
veľké množstvo vody. Je super 
flexibilný. Preložte ho na štvrtiny 
a získate 8 čistých povrchov, s ktorými môžete 
pracovať. Používajte po umytí na dokonalé 
sušenie a zamedzíte tak tvorbe škvŕn a vodného 
kameňa.

HI-Tech Flexi Water 
Blade – stierka na vodu. 
Najrýchlejší spôsob pre 
odstránenie veľkého množstva 
vody obzvlášť z veľkých vozidiel s 
množstvom plochých povrchov. 
Silikónový materiál je vysoko 
odolný ale aj napriek tomu 
flexibilný, čím jednoducho 
prispôsobí tvar karosérii. Keďže 
sa na ňom nenachádza tvrdý 
povrch je bezpečný a nepoškriabe 
karosériu. Nesmie sa používať na 
odstránenie dažďovej vody alebo snehu, nakoľko 
môžu obsahovať špinu. 
Tip: Silikónové stierky sa môžu pri nesprávnom 
použití po pár rokoch poškodiť. Jediná možnosť 
ako poškriabu lak je vtedy ak nie je povrch 
dostatočne umytí a ostanú na ňom zvyšky 
špiny, ktorá je následne “ťahaná“ po karosérii. 
Udržujte karosériu a stierku Autoglym  Hi-Tech 
Flexi Water Blade čistú a nebudete mať žiadny 
problém. 
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 Interiér

Hi-Tech Interior 
Microfibre - Handrička na 
čistenie interiéru
Kvalitná utierka, ktorá 
vám pomôže udržiavať váš 
interiér bez prachu a špiny. 
Tkanina je navrhnutá tak, 
aby sa používala za sucha, 
takže nepotrebujete mať so sebou produkty 
alebo vlhké utierky, ktoré potom budete 
musieť vyhodiť. Výsledkom jeho obdivuhodnej 
absorpčnej schopnosti je, že iba jeden pohyb 
handrou Hi-Tech Interior Microbfibre okamžite 
odstráni prach. Taktiež iba jedno pretretie 
vnútornej strany predného skla odstráni 
akýkoľvek povlak bez toho, aby boli potrebné 
ďalšie chemikálie alebo spreje. Pravidelným 
používaním Hi-Tech Interior Microfibre udržíte 
vzhľad interiéru vášho auta bez jedinej škvrny. 

 Leštenie

Perfect Polish 
Applicator – 
Maximálny komfort 
a kontrola pre ešte 
lepšiu aplikáciu vašich 
obľúbených produktov 
ako leštiaca pasta a 
„dressing“. 
Špeciálny dizajn so 
špicom a rovnými rohmi 
zlepšuje presnosť aplikácie a zabraňuje naneseniu 
na nechcené miesta. Ideálny pre použite s 
produktmi ako Autoglym Super Resin Polish, 
Autoglym  Ultra Deep Shine, Autoglym Bumper 
and Trim Gel, Autoglym  Car Glass Polish, 
Autoglym  Leather Care Balm, Autoglym  Instant 
Tyre Dressing a Autoglym  High Performance 
Tyre Gel.

HI-Tech Finnishing 
Cloth – Mikrovlákno určené 
pre zalešťovanie pasty alebo 
vosku pre dokonalý povrch.
Kvalitný produkt by sa mal 
používať iba s kvalitnými 
doplnkami. Pracujú spolu 
v harmónii aby vytvorili 
dokonalý výsledok. Autoglym  
Hi-Tech Finishing Cloth 
obsahuje starostlivo vyberané 
mikrovlákna, ktoré zvyšujú účinok mnohých 
Autoglym produktov. 40x40cm utierka je 
výborná k zalešťovaniu povrchov do vysokého 
lesku. Preložte si ho na štvrtiny a získate 4 
čisté povrchy vhodné na “buffovanie“, teda 
zalešťovanie. Autoglym Hi-Tech Finnishing Cloth 
nie je vhodné na aplikáciu týchto produktov. 
Môže sa ním aplikovať a zaleštiť Autoglym  Car 
Glass Polish

Disky
Hi-Tech Wheel Brush – 
kefa na čistenie diskov. 
Táto chemicky odolná kefa 
je ideálna pre čistenie diskov, 
dostane sa s ňou na miesta ako 
sú rohy, priestor matíc kolies 
a tým pádom jednoduchšie 
odstránite brzdný prach, ktorý sa 
tam nazbieral. 
Pre dokonalé vyčistenie diskov 
potrebujete vysoko kvalitný čistič 
a kefu. Táto kefa vám vďaka svojej 
odolnosti bude slúžiť niekoľko 
rokov. Autoglym  Hi-Tech Wheel Brush môžete 
použiť aj pri čistení motorového priestoru. Kefa 
nie je vhodná pre tmavo lakované disky. 

PREDSTAVUJEME NOVÚ SÉRIU POLAR.
VAŠA KOMPLETNÁ STAROSTLIVOSŤ O EXTERIÉR

POMOCOU VÁŠHO TLAKOVÉHO ČISTIČA.

PRED-UMY s Polar Blast
UMY s Polar Wash

OCHRÁŇ s Polar Seal
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