
KROWN LÕPUMÜÜK 2019 KEVAD

T40-400 KROWN T40 RUST PROTECTION KORROSIOONIKAITSE 400ML/AE 9,00 €

Hästi nakkuv korrosiooni inhibiitor ja määrdeaine, annab pikaajalise kaitsekihi roostetamise ja oksüdeerumise vastu. T40 kaitsekiht on
isetaastuv ja pidevalt roniv, jäädes aktiivselt toimivaks ning niiskust tõrjuvaks igasugustes ilmastikuoludes, aine tungib ka kõige raskesti
ligipääsetavatesse kohtadesse. Keskkonnasõbralik, ei sisalda lahusteid ega muid toksilisi aineid.

Kasutusalad: metall- ja plastikdetailide kaitsmine. Sõidu- ja veoautod, haagised, kerepaneelid, sõidukite raamide sisepinnad, põhjad,
rattakoopad, veermikud, masinate, seadmete, tööriistade osad, liigendid jne; koduses majapidamises: jalgrattad, muruniidukid,
murutraktorid, grillid, uksehinged jne. Sobilik ka alumiiniumdetailidele.

MP27-5 KROWN TRIPLE CLEAN VESIPÕHINE PESUVAHENDI KONTSENTRAAT,
EELPESU 5L

28,33 €

Tugevatoimeline, vesipõhine universaalne puhastusvahendi kontsentraat sobib rasketehnikale, tööstusseadmetele ja lahjendatuna
sõiduautode eelpesuks. Eemaldab õliplekid, rasvad ja muu mustuse. Lahjendamine: rasketehnika 1:1-1:10, sõiduautod 1:60-1:200.
pH~12 (lahjendus 1:10).

MC89-1 KROWN SPRING FRESH ÕHUVÄRSKENDI 1L 9,75 €

Tõhus õhuvärskendi sobib ebameeldivate lõhnade neutraliseerimiseks. Sobilik sigareti-, kütuse- jt ebameeldivate lõhnade
eemaldamiseks, vaipade, tekstiili- ja polsterpindade puhastamiseks. Liitrikaupa lahjendada veega 1:10-1:20.

MC89-150 KROWN SPRING FRESH ÕHUVÄRSKENDI 150ML/AE 4,92 €

Tõhus õhuvärskendi sobib ebameeldivate lõhnade neutraliseerimiseks. Sobilik sigareti-, kütuse- jt ebameeldivate lõhnade
eemaldamiseks, vaipade, tekstiili- ja polsterpindade puhastamiseks. Liitrikaupa lahjendada veega 1:10-1:20.

MC88-150 KROWN BIO ODOR HALVA LÕHNA EEMALDI 150ML/AE 3,58 €

Halbade lõhnade eemaldi, eemaldab kõik looduslikud- ja orgaanilised lõhnad ning bakterid, jätab meeldiva värske lõhna. Sobib sõidukite
salongi, kangaspindade, vaipade, ruumide, tualettide, septikute, prügikonteinerite jne puhastamiseks. Väikepakendid on kasutusvalmis
puhastusvahendiga, liitrikaupa lahjendada veega 1:50.

MC86-1 KROWN PRO BON TEKSTIILPINDADE PESUVAHEND 1L 7,58 €

Tugevatoimeline vahutav pesuvahendi kontsentraat tekstiilpindadele, polstritele, autosalongile. Kuivab kiirelt, eemaldab ebameeldivad
lõhnad, jätab töötlemisjärgselt meeldiva värske aroomi.. Sisaldab värvitooni kirgastavaid lisaaineid. Sobib nii käsipesuks kui
kasutamiseks põrandapoonijates. Lahjendamine veega: 1:1-1:15.

T40-GUN KROWN KORROSIOONITÕRJE PÜSTOL 1L PUDELILE 29,33 €

Spetsiaalne püstol kivikaitse-, põhjamastiksi- või korrosioonikaitse 1 l pakendile.

EQUIP-1 KROWN EQUIPMENT WASH SEADMETE, MASINATE PESUVAHENDI
KONTSENTRAAT 1L

5,92 €

Spetsiaalne vahutav puhastusvahendi kontsentraat seadmete ja masinate pesuks. Sobib sõiduautode, veoautode, tentide pesuks.
Eemaldab tõhusalt mustuse ja saaste. Lahjendamine: rasketehnika 1:1-1:10, sõiduautod 1:60-1:200.

MC88-400 KROWN BIO ODOR HALVA LÕHNA EEMALDI 400ML/AE 5,17 €

Halbade lõhnade eemaldi, eemaldab kõik looduslikud- ja orgaanilised lõhnad ning bakterid, jätab meeldiva värske lõhna. Sobib sõidukite
salongi, kangaspindade, vaipade, ruumide, tualettide, septikute, prügikonteinerite jne puhastamiseks. Väikepakendid on kasutusvalmis
puhastusvahendiga, liitrikaupa lahjendada veega 1:50.

Jaehinnad ilma käibemaksuta 1 Küsi eripakkumine Küsi outlet hind
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MC85-1 KROWN EXTRACT PLUS PUHASTUSVAHEND, PLEKIEEMALDI 1L 6,83 €

Mitmeotstarbeline puhastusvahendi kontsentraat. Sobib vaipade eelpuhastamiseks, plekkide eemaldamiseks. Lahustab ja eemaldab
mustuse kiirelt ja efektiivselt jääke jätmata. Sisaldab spetsiaalseid vähevahutavaid pindaktiivseid aineid ning unikaalset kapseldatud
polümeeri, mis aitab eemaldada halbasid lõhnasid, jätab töötlemisjärgselt meeldiva värske aroomi. Lahjendamine veega: 1:20-1:40.

MC88-1 KROWN BIO ODOR HALVA LÕHNA EEMALDI 1L 9,75 €

Halbade lõhnade eemaldi, eemaldab kõik looduslikud- ja orgaanilised lõhnad ning bakterid, jätab meeldiva värske lõhna. Sobib sõidukite
salongi, kangaspindade, vaipade, ruumide, tualettide, septikute, prügikonteinerite jne puhastamiseks. Väikepakendid on kasutusvalmis
puhastusvahendiga, liitrikaupa lahjendada veega 1:50.

MD79-400 KROWN LEATHER&VINYL VITALIZER HOOLDUSVAHEND 400ML/AE 9,33 €

Niisutab ja taastab kõik nahk-, kummi- ja vinüülpinnad. Ei jäta rasvaseid jälgi, annab poolmati viimistluse, tolmuvaba, vett tõrjuva
ja antistaatilise kaitsekihi. Kasutusalad: sobib kõikidele nahk-, kunstnahk-, vinüül-, plastik- ja kummipindadele sõidukites ja koduses
majapidamises. Sobib kasutamiseks ka rehvipindadel, kaitseb uue mustuse nakkumise eest.

MP25-400 KROWN BUGS AWAY PUTUKATE EEMALDI 400ML/AE 6,58 €

Kiiretoimeline, keskkonnasõbralik ja biolagunev vahend putukajääkide eemaldamiseks sõidukite keredetailidelt, klaaspindadelt jne.
Sobilik ka mootorrataste ja kiivriklaaside puhastamiseks. Ei sisalda happeid ega lahusteid. Sobib nii manuaal- kui automaat
süsteemidesse. Toimeaeg 2-3 minutit, seejärel pesta veega maha või pühkida puhta lapiga.

MC87-400 KROWN SPOT&STAIN REMOVER PLEKIEEMALDI 400ML/AE 7,00 €

Aktiivtoimega kangaspindade puhastusvahend, kuivab kiirelt, ei jäta plekke peale kuivamist. Sobib kõikidele kangatüüpidele, vaipadele,
riietele jne. Eemaldab efektiivselt kõik plekid.
Kasutusalad:
Sõidukite tekstiilpinnad, ukse- ja laepolstrid, istmekatted, tekstiil põrandamatid. Koduses majapidamises vaibad, tekstiil- ja kangaspinnad,
rõivad, pehme mööbel jne.

Kasutusjuhend:
Pihustada pinnale 15-20 cm kauguselt ning laste ainel mõjuda kuni see muutub aktiivseks vahuks. Ca 1 minuti järel pinnad puhastada
puhta ja niiske lapiga.

T20-150 KROWN T20 KETIMÄÄRE KLFSM 150ML/AE 5,33 €

Vahutav, veekindel, hea läbitungimisvõimega ketimääre. Suure dielektrilise tugevusega, tagab pikaajalise korrosioonikaitse, pikendab
kettide eluiga, vähendab müra, vibratsiooni, hõõrdumist ja kulumist. Vastupidav ka kõrgetel temperatuuridel (kuni +250°C). Toode on
keskkonnasõbralik, lahustivaba ja ei ole tuleohtlik. Kasutusalad: kettmehhanismid, kiiresti liikuvad ketid suletud ja avatud süsteemides.

MP27-1 KROWN TRIPLE CLEAN VESIPÕHINE PESUVAHENDI KONTSENTRAAT,
EELPESU 1L

6,83 €

Tugevatoimeline, vesipõhine universaalne puhastusvahendi kontsentraat sobib rasketehnikale, tööstusseadmetele ja lahjendatuna
sõiduautode eelpesuks. Eemaldab õliplekid, rasvad ja muu mustuse. Lahjendamine: rasketehnika 1:1-1:10, sõiduautod 1:60-1:200.
pH~12 (lahjendus 1:10).

MO18-500 KROWN WASH&WAX VAHASHAMPOONI KONTSENTRAAT 500ML 5,83 €

Loodussõbralik ja hästi vahutav vahašampooni kontsentraat sõidukite pesuks. Jätab läikiva kaitsekihi. Kuivab kiirelt, ei jäta plekke ega
triipe. Kergesti maha pestav. Mullinätsu lõhnaline. Sobib kasutamiseks ka külma ja kareda veega. 20 ml vahašampooni 8-10 l vee kohta.

EQP-5 KROWN EQUIPMENT WASH SEADMETE, MASINATE PESUVAHENDI
KONTSENTRAAT 5L

22,50 €

Spetsiaalne vahutav puhastusvahendi kontsentraat seadmete ja masinate pesuks. Sobib sõiduautode, veoautode, tentide pesuks.
Eemaldab tõhusalt mustuse ja saaste. Lahjendamine: rasketehnika 1:1-1:10, sõiduautod 1:60-1:200.

Jaehinnad ilma käibemaksuta 2 Küsi eripakkumine Küsi outlet hind
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MC87-100 KROWN SPOT&STAIN REMOVER PLEKIEEMALDI 100ML/PIHUSTI 3,17 €

Aktiivtoimega kangaspindade puhastusvahend, kuivab kiirelt, ei jäta plekke peale kuivamist. Sobib kõikidele kangatüüpidele, vaipadele,
riietele jne. Eemaldab efektiivselt kõik plekid. Kasutusalad: sõidukite tekstiilpinnad, ukse- ja laepolstrid, istmekatted, tekstiil põrandamatid.
Koduses majapidamises vaibad, tekstiil- ja kangaspinnad, rõivad, pehme mööbel jne.

KE93-20 KROWN PARTS & BRAKE CLEANER MÄÄRDE-EEMALDI 20L 82,00 €

Tugevatoimeline, kloorivaba, heptaani baasil valmistatud kiirelt kuivav määrde#eemaldi igat tüüpi pidurite ja mehaaniliste detailide
puhastamiseks. Eemaldab kergelt mustuse, piduritolmu, bituumeni, rasva, tõrva, õli jne. Ei jäta jääke. Kasutusalad: käigukastide
korpused ja selle detailid, siduri-, piduri- ja karburaatori detailid. Sobilik ka elektrikontaktide puhastamiseks. Tundlike pindade puhul
(plastik, kumm, värvipinnad) eelnevalt sobivust testida.

T40-1 KROWN T40 RUST PROTECTION KORROSIOONIKAITSE 1L 36,67 €

Hästi nakkuv korrosiooniinhibiitor ja määrdeaine, annab pikaajalise kaitsekihi roostetamise ja oksüdeerumise vastu. T40 kaitsekiht on
isetaastuv ja pidevalt roniv, jäädes aktiivselt toimivaks ning niiskust tõrjuvaks igasugustes ilmastikuoludes, aine tungib ka kõige raskesti
ligipääsetavatesse kohtadesse. Kasutusalad: metall- ja plastikdetailide kaitsmine, sõidu- ja veoautod, haagised, kerepaneelid, sõidukite
raamide sisepinnad, põhjad, rattakoopad, veermikud, masinate, seadmete, tööriistade osad, liigendid jne; koduses majapidamises:
jalgrattad, muruniidukid, murutraktorid, grillid, uksehinged jne. Sobilik ka alumiiniumdetailidele. Ainet võib kanda ka niisketele ja roostes
pindadele.

KRSTEND KROWN PAPIST MÜÜGISTEND 45X45X185 140,83 €

Mõõdud: kõrgus: 185 cm; laius: 45 cm, sügavus: 45 cm. Värvus: must. Materjal: papp. Mahutab tooteartikleid ca 20-26, 2-3 tk kaupa.

MR35-400 KROWN SALT ELIMINATOR SOOLA EEMALDI 400ML/AE 8,58 €

Soola eemaldi on ainulaadne toode, mis eemaldab soolad ja soola sadestised sõiduki kerelt, rattakoobastest, veermiku detailidelt,
velgedelt, mootori osadelt ja muudelt pindadelt, jättes pindadele kaitsekihi soolade ladestumise ennetamiseks. Magneesium-, kaltsium-,
naatriumkloriidi soolade ladestumine pindadele soodustab ja kiirendab korrosiooni teket sadades kordades, need tekitavad korrosiooni
ka pindadele, mis tavatingimustes ei korrodeeruks. Soola eemaldi lõhub soola struktuuri, mille järel on lihtne pindu puhastada. Sobib
ka jalamattide, vaipade, tekstiil- ja kummipindade puhastamiseks, koduses majapidamises talvemantlite, nahkkinnaste, -saabaste jt
jalanõude puhastamiseks.

MC87-500 KROWN SPOT&STAIN REMOVER PLEKIEEMALDI 500ML/PIHUSTI 7,00 €

Aktiivtoimega kangaspindade puhastusvahend, kuivab kiirelt, ei jäta plekke peale kuivamist. Sobib kõikidele kangatüüpidele, vaipadele,
riietele jne. Eemaldab efektiivselt kõik plekid. Kasutusalad: sõidukite tekstiilpinnad, ukse- ja laepolstrid, istmekatted, tekstiil põrandamatid.
Koduses majapidamises vaibad, tekstiil- ja kangaspinnad, rõivad, pehme mööbel jne.

T20-400 KROWN T20 KETIMÄÄRE KLFSM 400ML/AE 10,17 €

Vahutav, veekindel, hea läbitungimisvõimega ketimääre. Suure dielektrilise tugevusega, tagab pikaajalise korrosioonikaitse, pikendab
kettide eluiga, vähendab müra, vibratsiooni, hõõrdumist ja kulumist. Vastupidav ka kõrgetel temperatuuridel (kuni +250°C). Toode on
keskkonnasõbralik, lahustivaba ja ei ole tuleohtlik. Kasutusalad: kettmehhanismid, kiiresti liikuvad ketid suletud ja avatud süsteemides.

T40-GUN01 KROWN WALMEC KORROSIOONITÕRJE PÜSTOL 415,83 €

Professionaalne suruõhu korrosioonikaitseprits 1 l mahutiga, maksimaalne rõhk kuni 3 bar. Komplekti kuulub 4 erinevat otsikut. Sobilik
enamikele roostetõrjevahenditele.

MR32-5 KROWN ENVIRO SOL PIGI, LIIMI, ÕLI EEMALDI 5L 107,50 €

Tugevatoimeline, kuid keskkonnasõbralik puhastuslahusti valmislahus loodusliku sidrunikoore baasil. Sobib tõrva-, asfaldi- ja pigiplekkide
eemaldamiseks sõidukite pinnalt, metallpindade, vaipade puhastamiseks, sobilik rasvade, kleebiste ja liimijääkide eemaldamiseks.

Jaehinnad ilma käibemaksuta 3 Küsi eripakkumine Küsi outlet hind
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MO70-5 KROWN BIO BAC ASFALDI- JA BETOONI PUHASTUSAINE 5L 85,83 €

Eriti võimas laiaotstarbeline puhastusaine. Puhastusaine on mõeldud kivi, asfaldi ja tööstuslike sise- ning välisruumide pesuks. Eemaldab
mustuse ja õliplekid nii põrandatelt kui kiviseintelt ning tapab ka bakterid. Lahjendada kuni 1:15, eriti mustade pindade puhul lahjendada
1:1.

PO-400 KROWN PARTS CLEANER PIDURIPUHASTUS 400ML/AE 3,25 €

Heptaani baasil valmistatud kiirelt kuivav määrde-eemaldi kõikide mehaaniliste detailide, käigukastide korpuste ja selle detailide, siduri-,
piduri- ja karburaatori detailide jne puhastamiseks. Eemaldab kergelt mustuse, piduritolmu, bituumeni, rasva, tõrva, õli. Ei jäta jääke.
Sobilik ka elektrikontaktide puhastamiseks. Mitte kasutada tundlikel plastik-, kummi- või värvitud pindadel, sobivust eelnevalt testida.

MR35-150 KROWN SALT ELIMINATOR SOOLA EEMALDI 150ML/AE 4,08 €

Soola eemaldi on ainulaadne toode, mis eemaldab soolad ja soola sadestised sõiduki kerelt, rattakoobastest, veermiku detailidelt,
velgedelt, mootori osadelt ja muudelt pindadelt, jättes pindadele kaitsekihi soolade ladestumise ennetamiseks. Magneesium-, kaltsium-,
naatriumkloriidi soolade ladestumine pindadele soodustab ja kiirendab korrosiooni teket sadades kordades, need tekitavad korrosiooni
ka pindadele, mis tavatingimustes ei korrodeeruks. Soola eemaldi lõhub soola struktuuri, mille järel on lihtne pindu puhastada. Sobib
ka jalamattide, vaipade, tekstiil- ja kummipindade puhastamiseks, koduses majapidamises talvemantlite, nahkkinnaste, -saabaste jt
jalanõude puhastamiseks.

MC89-5 KROWN SPRING FRESH ÕHUVÄRSKENDI 5L 44,17 €

Tõhus õhuvärskendi sobib ebameeldivate lõhnade neutraliseerimiseks. Sobilik sigareti-, kütuse- jt ebameeldivate lõhnade
eemaldamiseks, vaipade, tekstiili- ja polsterpindade puhastamiseks. Liitrikaupa lahjendada veega 1:10-1:20.

MP27-20 KROWN TRIPLE CLEAN VESIPÕHINE PESUVAHENDI KONTSENTRAAT,
EELPESU 20L

113,33 €

Tugevatoimeline, vesipõhine universaalne puhastusvahendi kontsentraat sobib rasketehnikale, tööstusseadmetele ja lahjendatuna
sõiduautode eelpesuks. Eemaldab õliplekid, rasvad ja muu mustuse. Lahjendamine: rasketehnika 1:1-1:10, sõiduautod 1:60-1:200.
pH~12 (lahjendus 1:10).

MD74-400 KROWN GLASS CLEANER KLAASIPUHASTUSVAHT 400ML/AE 4,83 €

Klaasipuhastusvaht, hoiab klaaspinnad kaua puhtad. Uduvastase toimega. Sobib kõikidele klaas- ja peegelpindadele, ka toonitud
ja kiletatud klaasidele. Kasutusalad: sõidukid, mootorrattad, kiivriklaasid, kaatrid, lumesaanid, peeglid jne, kasutamiseks ka koduses
majapidamises. Toimeaeg u 10 sek.

MC88-5 KROWN BIO ODOR HALVA LÕHNA EEMALDI 5L 40,83 €

Halbade lõhnade eemaldi, eemaldab kõik looduslikud- ja orgaanilised lõhnad ning bakterid, jätab meeldiva värske lõhna. Sobib sõidukite
salongi, kangaspindade, vaipade, ruumide, tualettide, septikute, prügikonteinerite jne puhastamiseks. Väikepakendid on kasutusvalmis
puhastusvahendiga, liitrikaupa lahjendada veega 1:50.

MC86-5 KROWN PRO BON TEKSTIILPINDADE PESUVAHEND 5L 29,00 €

Tugevatoimeline vahutav pesuvahendi kontsentraat tekstiilpindadele, polstritele, autosalongile. Kuivab kiirelt, eemaldab ebameeldivad
lõhnad, jätab töötlemisjärgselt meeldiva värske aroomi.. Sisaldab värvitooni kirgastavaid lisaaineid. Sobib nii käsipesuks kui
kasutamiseks põrandapoonijates. Lahjendamine veega: 1:1-1:15.

MB94-5 KROWN FAST WAX KIIRVAHA 5L 82,08 €

Kõrgklassi kiirvaha, mille kaitsekiht kestab ca 3 nädalat. Pealekandmise järgselt loputada vaha maha ja pinnad kuivatada seemisnahkse
lapiga. Sobib kõikidele pindadele - värvitud, klaas, plastik, metall. Sobib hästi nii käsi- kui ka masinpesuks. Väikepakend on kasutusvalmis
vahaga, liitrikauba lahjendamine veega 1:150-1:250.

Jaehinnad ilma käibemaksuta 4 Küsi eripakkumine Küsi outlet hind
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SILIC-150 KROWN HD SILICONE SILIKOONÕLI 150ML/AE 3,33 €

Veekindel silikoonõli, vähendab hõõrdumist kõikide detailide ja pindade vahel. Eemaldab plastikute nagisemise, peatab rooste ning sobib
erinevate detailide määrimiseks (laagrid, piduritrossid, rullikud, hinged, lukud, elektriseadmed, tööriistad jne). Kaitseb metall-, plast-, puit-
ja kummipindu, imbub kiirelt, tõrjub, isoleerib vett ja niiskust.

Jaehinnad ilma käibemaksuta 5 Küsi eripakkumine Küsi outlet hind


