EXKLUZIVNÍ AUTOKOSMETIKA
kvalitní produkt z rakouska
pro automobily
*
praktické příslušenství

B 2000 Autokosmetik A.Berger e.U.
Vienna AUSTRIA
E-mail: b2000@aon.at
www.b2000.at

OCHRANA a KONZERVACE LAKU
Die LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG

Vyvinuté pro potřeby ošetřování nové generace laků
B 2000 GARANTUJE:
Katalyzátory značky B 2000 obsahují
syntetický akryl a HSo53 podle nejnovějšího
stavu techniky a chemie. Použité HSo53 je
technicky nejnověji vyvinutá a nejtrvanlivější
metoda ošetřování laků nové generace pro
vysokou ochranu a dosud nedosažitelně
vysoký lesk.

B 2000 PŘEDNOSTI:
•je použitelný pro všechny hladké povrchy
•jednoduché, bezproblémové nanášení: i na přímém
slunci a na vlhké povrchy
•vniká hluboko do pórů laku
•šetrně odstraňuje nečistoty jako asfalt, hmyz, zbytky

B 2000 Ochrana laku je z toho důvodu •vosku a koroze
garantovaně neškodná a naprosto vhodná
•čistí, vyhlazuje, konzervuje a uzavírá póry jedním
pro:
pracovním úkonem
•všechny
laky
jako
nitritové,
umělo
•nahrazuje všechny běžné čistící prostředky, leštěnky
pryskyřicové a akrylové laky, jako i pro nové a
a vosky
metalizované laky, a laky na lodě
•vytváří trvanlivý, vodoodpudivý vysoký lesk
•chrom, nikl, mosaz, měď, slitiny hliníku,
•uzavřením pórů zabraňuje další korozi
•hladké plasty, polyester, plexisklo, gumy.
•chrání lak před agresivním působením posypových
solí, průmyslových exhalátů, prachu, písku, kamínků a
odřením v umývacích linkách.
B 2000 Návod na použití:
•po umytí auta flanelovou nebo tkanina z mikrovlákna
(ne houbou) v tenké vrstvě naneseme a rovnoměrně, s
lehkým tlakem rozetřeme
•po uschnutí, když vidíme transparentní prach, suchým
hadrem setřeme - hotovo - odpadá pracné leštění
•na velmi znečistěných místech (starý asfalt, hmyz,
skvrny koroze) roztíráme přípravek B 2000 houbou na
odstranění hmyzu, čímž docílíme hlubšího a
kvalitnějšího čištění
•při použití na zanedbaných, starých lacích bez lesku
roztíráme B 2000 Ochrana laku zvýšeným tlakem na
suchý povrch
•pro mimořádnou životnost ochranné vrstvy stačí použít
dva až třikrát do roka
•1000 ml balení vydrží na 6-8 kompletních ošetření
B 2000 DOPORUČUJE:
Obj. číslo: B 2000-3000
B 2000-1000
B 2000- 500
B 2000- 300

3000 ml
1000 ml
500 ml
300 ml

Box -06 ks.
Box -20 ks.
Box -24 ks.
Box -24 ks.

•B 2000 Ochrana laku čistí, ošetřuje a chrání i všechny
hladké povrchy v domácnosti jako smalt, chromované
armatury, obkladačky, zrcadla, mramor, plexisklo,
mosaz, lakované dřevěné povrchy.
•Na ošetření plastových dílů jako jsou nárazníky a
spoilery Vám doporučujeme B 2000 Čistič plastů a
gumy.

AUTOKOSMETIKA
osvědčená série na
ošetření a ochranu
B 2000 AUTOŠAMPON-VYSOKÝ LESK
B 2000 GLANZ SHAMPOO

Vysoce aktivní autošampon s ochranou laku, zanechávající svěží lesk. Lak a
chrom pokryje ochranným, vodoodpudivým filmem, čímž oddálí vznik koroze a
preventivně působí proti usazení mastnoty.
Obj. číslo: B 2003-1000 1000 ml Box 20 ks.

B 2000 AUTOŠAMPÓN superkoncentrát
B 2000 CAR WASH Superkonzentrat

Vysoce aktivní autošampon s ochranou kůže a laku, příznivý pro životní
prostředí. Ředí se v poměru 1:50.
S následným použitím B 2000 Lackschutz versiegelung vytváří ideální
kombinaci na dlouhodobou ochranu laku.
Obj. číslo: B 2003-01000

1000 ml Box 20 ks.

B 2000 ČISTIČ RÁFKŮ s rozprašovačem
B 2000 FELGENREINIGER mit Sprühpistole

Čistí rychle a bez námahy všechny obruče ocelové a z lehkých kovů.
Spolehlivě odstraňuje i těžko odstranitelné nečistoty jako je brzdové
znečištění.
Obj. číslo: B 2006-500

500 ml Box 24 ks.

B 2000 ČISTIČ KOKPITU mléko
B 2000 COCKPIT LOTION

Je vhodný na čištění, ošetření a osvěžení všech vnitřních dílů vozidla z
plastických hmot jako je kokpit. Oživuje barvy, dodává jim pružnost a svěžest.
Zabraňuje jejich vyblednutí, vysušení a následnému popukaní. Obsahuje
ochranu před UV zářením.
Obj. číslo: B 2004-300 300 ml Box 24 ks.

B 2000 ČISTIČ PLASTŮ A GUMY mléko
B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION

Ošetřuje a osvěžuje všechny vybledlé povrchy z plastu a gumy, jako jsou
umělá kůže, pneumatiky, gumové těsnění, vinylové střechy, spoilery a
nárazníky z plastu. Na povrchu chráněné plochy vytváří vrstvu, která je
antistatická, vodoodpudivá a odolná proti usazování prachu.
Obj. číslo: B 2016-300
B 2016-500

300 ml Box 24 ks.
500 ml Box 24 ks.

AUTOKOSMETIKA
osvědčená série na
ošetření a ochranu
B 2000 SILIKONOVÁ TUŽKA s houbovým aplikátorem
B 2000 SILIKONSTIFT mit Schwammaplikator

Obsahuje speciální složení katalyzátorů na ošetření a ochranu
materiálu se silikonovým olejem, který byl speciálně vyvinutý
pro gumové těsnění automobilu. Zabraňuje jeho vysušení,
drobení, lámání a zmrznutí. Houbový aplikátor umožňuje
optimální a precizní nanášení
Obj. číslo: B 2009-100

100 ml Box 24 ks.

B 2000 ČISTIČ MOTORU BIO gel s rozprašovačem
B 2000 MOTORREINIGER BIO GEL

Důkladně čistí všechny nečistoty motoru, podvozku a kovových dílů
automobilu. Čistí rychle a efektivně i staré olejové znečištění. B 2000 Čistič
motoru Bio je biologicky primárně odbouratelný a neobsahuje minerální
oleje.
Obj. číslo: B 2023- 500
B 2023- 1000

500 ml
1000 ml

Box 24 ks.
Box 20 ks.

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

Vytváří na všech elektrických částech vodoodpudivý film.
Kovové části jako chrom, nikl, závity a matice chrání před vlhkem a korozí.
Uvolňuje zkorodované kovové spoje, odstraňuje skřípání a vrzání.
Obj. číslo: B 2005-300

300 ml Box 12 ks.

B 2000 POMOC PŘI STARTOVÁNÍ sprej
B 2000 STARTHILFESPRAY

Díky svému složení ulehčuje startování všech benzinových, dieselových a
dvojtaktových motorů až do teploty -35°C.

Obj. číslo: B 2009-280

300 ml Box 12 ks.

B 2000 STOP KUNÁM!
B 2000 MARDER STOP

B 2000 Stop kunám obsahuje speciální rostlinné pálivé látky, které
zabraňují, aby kuna hryzla a přehryzla kabely a hadičky. Také díky speciální
vůni působí na kuny odpudivě.
Tento sprej je pro kuny neškodný.
Obj. číslo: B 2005-500

500 ml Box 24 ks.

AUTOKOSMETIKA
osvědčená série na
ošetření a ochranu
B 2000 ČISTIČ SKLA DO OSTŘIKOVAČŮ koncentrát 1:200
B 2000 AUTO SCHEIBENKLAR Hochkonzentrat 1:200

B 2000 Čistič skel je vysoce účinný koncentrát do ostřikovačů skel.
Spolehlivě a bez tvoření šmouh čistí skla od hmyzu, oleje, silikonu, prachu
a mastnoty. Zabraňuje vápenatění, a tím i zanesení ostřikovacího zařízení.
Obj. číslo: B 2014-250

250 ml Box 24 ks.

B 2000 ČISTIČ SKLA s rozprašovačem
B 2000 FENSTERKLAR mit Sprühpistole

Důkladně a bez námahy čistí autoskla, zrcadla, okenné tabule, obkladačky
a smalty od silikonu, konzervovacích vosků, nikotinového povlaku, prachu,
mastnoty a hmyzu. Nepoškozuje lak, gumové ani plastové časti.
Obj. číslo: B 2019-500

B 2000 STOP ZAMLŽOVÁNÍ SKEL

500 ml Box 24 ks.

B 2000 ANTIBESCHLAG

Zabraňuje zarosení skel automobilu, brýlí a pod. Odstraňuje
mastnotu, silikon a zaručuje dobrou a jasnou viditelnost.

Obj. číslo: B 2015-100

B 2000 ODPUZOVAČ DEŠTĚ

100 ml Box 24 ks.

B 2000 REGENABWEISER

Vytváří na povrchu skla super hladký povlak, po kterém se
kapky vody při rychlosti od 40 km/h aerodynamicky pohybují
ze skla, čímž je zaručena vždy dobrá viditelnost. Hmyz a
nečistoty se na skle neusazují. Tento produkt je ideální pro
čelní, boční a zadní skla, jako i pro reflektory.
Obj. číslo: B 2010-100

100 ml Box 24 ks.

B 2000 ČISTIČ ZBYTKŮ HMYZU s rozprašovačem
B 2000 INSEKTENENTFERNER mit Sprühpistole

Odstraňuje šetrně, rychle a bez námahy zbytky hmyzu z laku, skel a
chromu.

Obj. číslo: B 2021-500

500 ml Box 24 ks.

AUTOKOSMETIKA
osvědčená série na
ošetření a ochranu
B 2000 UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ

B 2000 UNIVERSALREINIGER

Je díky své účinné čistící síle vhodný na odstranění všech druhů nečistot v
automobilu. Je možné ho použít na plastové díly, čalounění dveří, textilní
sedadla, potah střechy. Prostředek je ekologicky nezávadný s neutrálním
pH, a proto je vhodný i pro použití v domácnosti.
Obj. číslo:

B 2020-1000

1000 ml Box 20 ks.

B 2000 ČISTIČ ČALOUNĚNÍ pěnový, s rozprašovačem
B 2000 POLSTERSCHAUMREINIGER mit Sprühpistole

Pro důkladné čištění všech textilií v autě, jako jsou čalounění a koberce.
Je vhodný i pro použití v domácnosti.

Obj. číslo: B 2007-500

500 ml Box 24 ks.

B 2000 ČISTIČ KŮŽE mléko
B 2000 LEDERPFLEGE LOTION

Pro čištění a ošetřování kůže. Působí vodoodpudivě, po aplikaci je kůže
vyčištěna, opět příjemně měkká s jasnou barvou.

Obj. číslo: B 2011-300

300 ml Box 24 ks.

B 2000 STOP CIGARETOVÉMU PACHU
B 2000 RAUCH EX

Je složený ze 100% éterických olejů. Díky jejich vyvážené kombinaci je
velmi vydatný a dlouhotrvající. Působí na neutralizaci především
studeného cigaretového pachu, jako i jiných nepříjemných zápachů ve
vozidle.
Obj. číslo: B 2014-020

15 ml Box 24 ks.

B 2000 ČISTIČ STŘECH KABRIOLETŮ
B 2000 CABRIO VERDECKREINIGER

Důkladně čistí všechny druhy střech kabrioletů.
Pro lepší konzervaci po vyčištění doporučujeme použít mléko B 2000
Čistič plastů a gumy.
Obj. číslo: B 2030-300

300 ml Box 24 ks.

AUTOKOSMETIKA
praktické příslušenství
pro
hospodárné využití

B 2000 MIKROVLÁKNOVÁ TKANINA na sklo
B 2000 MICROFASERTUCH für Scheiben

Vysoce hodnotná tkanina z mikrovlákna, je určená na důkladné
čistění, ošetřovaní a leštění skleněných ploch a zrcadel.

Obj. číslo: B 2017-029

fóliově balená
1 ks. Box 12 ks.

B 2000 MIKROVLÁKNOVÁ TKANINA na lak
B 2000 MICROFASERTUCH für alle Lacke

Vysoce hodnotná tkanina z mikrovlákna, je ideální na ošetření
lakovaných ploch a odstranění prachu. Vhodná pro všechny laky.

Obj. číslo: B 2017-028

fóliově balená
1 Stk. Box 12 ks.

B 2000 TKANINA NA LEŠTĚNÍ
B 2000 POLIERTUCH

Vysoce kvalitní, vysoce savá flanelová tkanina je vyrobená
speciálně na leštění automobilů.
sada 2 ks fóliově balená
Obj. číslo: B 2017- 024
1 ks. Box 24 ks.
B 2017- 030 2 ks. Box 24 ks.

B 2000 TKANINA NA ČISTĚNÍ A OSUŠENÍ
B 2000 AUTOPFLEGETUCH

Vysoce savá, netvrdnoucí tkanina je určená na čištění a osušovaní
skla, laku, spoilerů a nárazníků po umytí vozidla v mycí lince. Je
použitelná i v domácnosti.
Obj. číslo: B 2017-027

fóliově balená
1 ks. Box 24 ks.

AUTOKOSMETIKA
praktické příslušenství
pro
hospodárné využití

B 2000 KŮŽE NA SKLO 1A kvalita
B 2000 FENSTERLEDER

Pravá kůže na čistění skel, vyrobená z ovčí kůže.
Po dlouhodobějším užívaní je třeba ji vyčistit v mýdlové vodě.

Obj. číslo: B 2017-026

fóliově balená
1 Stk. Box 12 ks.

B 2000 AUTOHOUBA velká
B 2000 AUTOSCHWAMM

Tato houba je speciálně vyrobená na ruční mytí vozidel.

Obj. číslo: B 2000 Autoschwamm

foliově balená
Box 12 ks.

B 2000 HOUBA NA ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ HMYZU
oboustranná
B 2000 INSEKTENSCHWAMM 2 seitig

Účinně odstraňuje zbytky hmyzu ze skel. Při nanášení B 2000
Ochrana Laku se šetrně, ale spolehlivě odstraní asfalt, hmyz,
zbytky vosku a koroze z laku.
Obj. číslo: B 2018-024

foliově balená
1 ks. Box 24 ks.

B 2000 KOŽENÁ HOUBA
B 2000 LEDERSCHWAMM

Pravá kůže v kombinaci s houbou zaručuje optimální přiléhavost
na čištěný povrch, a tím jemně, ale důkladně čistí a leští všechny
skleněné a zrcadlové plochy.
Obj. číslo: B 2018-025

fóliově balená
1 ks. Box 24 ks.

pro MOTOCYKLY
osvědčená série na čištění
a ochranu
B 2000 OCHRANA LAKU PRO MOTOCYKLY
B 2000 ZWEIRADPFLEGE

Vyrobená podle nejnovějšího stavu chemie pro dvoukolová vozidla.
Nahrazuje čištění a voskování. Je ideální na ošetřování a leštění všech
druhů laků včetně nové generace laků, metalizovaných laků,
chrómových a laminátových dílů a polyesteru.
Obj. číslo: B 2002-300 300 ml Box 24 ks.

B 2000 INTENZIVNÍ ČISTIČ PRO MOTOCYKLY
s rozprašovačem

B 2000 ZWEIRADINTENSIVREINIGER mit Sprühpistole

Speciálně určený na čistění ráfků a motorů. Odstraňuje rychle a
důkladně agresivní oděry z brzdového obložení a olejové usazeniny.
Obj. číslo: B 2002-0300

300 ml Box 24 ks.

B 2000 ČISTIČ KŮŽE mléko
B 2000 LEDERPFLEGE LOTION

Na čištění a ošetřování všech druhů kůže. Působí vodoodpudivě. Po
aplikaci je kůže vyčištěna, opět příjemně měkká, s jasnou barvou.
Obj. číslo: B 2011-300

300 ml Box 24 ks.

B 2000 ČISTIČ HMYZU s rozprašovačem

B 2000 INSEKTENENREINIGER mit Sprühpistole

B 2000 Čistič hmyzu odstraňuje šetrně, rychle a bez námahy
zbytky hmyzu z laku, skel a chromu.
Obj. číslo: B 2021-500

B 2000 ČISTIČ PLASTŮ A GUMY mléko

500 ml Box 24 ks.

B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION

Čistí, ošetřuje a osvěžuje všechny díly z plastických hmot jedním
pracovním postupem. Na povrchu chráněné plochy vytváří vrstvu,
která je antistatická a vodoodpudivá.
Obj. číslo: B 2016-300
B 2016-500

300 ml Box 24 ks.
500 ml Box 24 ks.

pro MOTOCYKLY
osvědčená série na čištění
a ochranu

B 2000 AUTOŠAMPÓN-VYSOKÝ LESK
B 2000 GLANZ SHAMPOO

Vysoce aktivní šampon s ochranou laku, zanechávající svěží lesk.
Lak a chróm pokryje ochranným, vodoodpudivým filmem, čímž oddálí
vznik koroze.
Obj. číslo: B 2003-1000 1000 ml Box 20 ks.

B 2000 ČISTIČ DISKOV s rozprašovačem

B 2000 FELGENREINIGER mit Sprühpistole

Čistí rychle a bez námahy všechny obruče ocelové a z lehkých kovů.
Spolehlivě odstraňuje i těžko odstranitelné nečistoty jako je brzdové
znečištění.
Obj. číslo: B 2006-500

500 ml Box 24 ks.

B 2000 HOUBA NA HMYZ oboustranná
B 2000 INSEKTENSCHWAMM 2 seitig

Účinně odstraňuje hmyz ze skel. Při nanášení B 2000 Ochrana
laku se šetrně, ale spolehlivě odstraní asfalt, hmyz, zbytky vosků a
koroze z laku.

Obj. číslo: B 2018-024

B 2000 TKANINA NA LEŠTĚNÍ

fóliově balená
1 ks. Box 24 ks.

B 2000 POLIERTUCH

Vysoce kvalitní, vysoce savá, flanelová tkanina je ideální pro
ošetření a leštění skoro všech materiálů a laku motocyklů a jízdních
kol.
sada 2 ks fóliově balená
Obj. číslo: B 2017- 024
1 ks. Box 24 ks.
B 2017-030
2 ks. Box 24 ks.

AUTOKOSMETIKA

zimní program
B 2000 ODMRAZOVAČ SKEL koncentrát, s rozprašovačem

B 2000 ENTEISER KONZENTRAT mit Sprühpistole

B 2000 Odmrazovač odstraňuje rychle a spolehlivě námrazu z oken
vozidla. Svým speciálním složením zajišťuje účinek do -35 °C. Je
ekologicky nezávadný.
Obj. číslo: B 2008-500

500 ml Box 24 ks.

B 2000 STOP NÁMRAZE! s rozprašovačem

B 2000 EIS STOP mit Sprühpistole

Účinně zabraňuje tvoření námrazy na skle vozidla.
Seškrabávání ledu brzy ráno, po práci nebo po víkendu už není
potřeba.
Je ekologicky nezávadný.
Obj. číslo: B 2009-500

500 ml Box 24 ks.

B 2000 NEMRZNOUCÍ SMĚS koncentrát do -70°C

B 2000 SCHEIBENREINIGER MIT FROSTSCHUTZ -70°C

Tento vysoce koncentrovaný dodatek do ostřikovačů je neředěný, účinný
proti zamrzání trysek do teploty -70°C.
Čistí spolehlivě, bez tvoření šmouh a v ostřikovacím zařízení zabraňuje
zamrznutí vody. Neobsahuje VbF.
Obj. číslo: B 2012-1000
B 2012-3000

ve výstavním stojanu

1000 ml Box 20 ks.
3000ml Box 06 ks.
118 ks.

AUTOKOSMETIKA

zimní program
B 2000 NEMRZNOUCÍ KAPALINA namíchaná do -25 °C
B 2000 ANTIFROST FERTIGGEMISCH -25°C

Namíchaná nemrznoucí kapalina do ostřikovačů je účinná proti
zamrzání trysek do teploty 25 °C . Neobsahuje VbF.

Obj. číslo: B 2012- 3000

3000 ml Box 06 ks.
36 ks.

ve výstavním stojanu

B 2000 ROZMRAZOVAČ ZÁMKŮ

B 2000 TÜRSCHLOB ENTEISER

Přípravek na rozmrazování zámků dveří, který působí
i preventivně.
Obj. číslo: B 2010-050

50 ml Box 48 ks.

B 2000 OCHRANA CHLADÍCÍHO SYSTÉMU se STOP korozi
B 2000 KÜHLERFROSTSCHUTZ mit Rostschutz

Tento koncentrát bez obsahu vody zajišťuje v zimě chladící systém a
chrání ho svým složením před korozí.
Zabraňuje tvoření vápence a pěny.
Ideální pro chladící systémy vozidel, ústřední topení v rodinném domě,
klimatizace, agregáty.
Obj. číslo: B 2014-1000

B 2000 STOP ZAMLŽOVÁNÍ SKEL

1000 ml Box 20 ks.

B 2000 ANTIBESCHLAG

B 2000 Stop zamlžování skel zabraňuje zarosení skel
automobilu, brýlí a pod. Odstraňuje mastnotu, silikon a
zaručuje dobrou a jasnou viditelnost.

Obj. číslo: B 2015-100

100 ml.

