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APRAŠYMAS / DESCRIPTION

MATO VNT. /
UNIT

04_5001

Transparent spray which protects shoes and cloths against moisture and greasy stains. Suitable for suede, nubuck, genuine leather
and textiles. Do not use for patent and synthetic leather. Recommended for shoes and clothes with climatic membrane. Does not
change the color or block permeability to air.
PROTEKTOR 200 ml– bespalvis purškiklis, kuris apsaugo avalynę ir drabužius nuo drėgmės prasiskverbimo, bei nuo riebalinių dėmių.
Tinka taikyti zomšui, nubukui, glotniai, natūraliai ir sintetinei odai, taip pat tekstilei. Rekomenduojamas avalynei ir drabužiams su
klimatine membrana. Nekeičia natūralios spalvos ir neblokuoja odos pralaidumo orui. Naudojimo būdas: pašalinti dulkes bei
suteršimus šepetėliu ir apipurkšti preparatu iš maždaug 20 cm atstumo. Taikyti tik gerai ventiliuojamose patalpose. Flakonas su
slėgiu,saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių,bei nuo aukštesnės kaip 50° C temperatūros. Flakono, po preparato sunaudojimo
neperdurti ir neišmesti į ugnį. Laikyti atokiai nuo ugnies. Nedeginti. Vengti kontakto su akimis. Saugoti nuo vaikų

vnt.

04_5066*

State of the art colourless spray that protects footwear and clothes against water, grease and heavy dirt. It contains a novel
FLUTON® formula that is highly protective and absorptive thanks to active compounds and therefore prevents water and dirt from
penetrating into leather or fabric. The product is designed for smooth, natural leather, suede, nubuck and also textiles. Do not use
for varnished and synthetic leather. It doesn't change natural colour and doesn't impact breathability of leather or fabrics.
Multistop-naujos kartos bespalvis purškiklis apsaugo avalynę ir drabužius nuo vandens, riebalų ir purvo.Jame yra novatoriška
formulė FLUTON® kuri veikianti aktyvių cheminių junginių, turi aukštą vandens ir nešvarumų absorbciją,todėl blokuoja jų
skverbimąsi į odą ir audinius.Preparatas skirtas glotniai natūraliai odai,zamšai,nabukui ir tekstilei.Negalima naudoti lakuotai odai ir
sintetiniai.Nepakeičia spalvos ir neblokuoja odos ir audinių oro pralaidumo. Naudojimo būdas: Nuvalyti dulkes šepečiu.Gerai
suplakti purškiklį ir maždaug 20cm atstumu apipurkšti .Pakuotę laikyti vertikalioje padėtyje.Naudoti tik gerai vėdinamose
patalpose.

vnt.

04_5032

Transparent spray which protects shoes and cloths against moisture and greasy stains. Suitable for suede, nubuck, genuine leather
and textiles. Do not use for patent and synthetic leather. Recommended for shoes and clothes with climatic membrane. Does not
change the color or block permeability to ai.
PROTEKTOR 400 ml – bespalvis purškiklis, kuris apsaugo avalynę ir drabužius nuo dėmių. Tinka taikyti zomšui, nubukui, glotniai,
natūraliai ir sintetinei odai, o taip pat tekstilei. Rekomenduojamas avalynei ir drabužiams su klimatine membrana. Nekeičia
natūralios spalvos ir neblokuoja odos pralaidumo orui. Naudojimo būdas: pašalinti dulkes bei suteršimus šepetėliu ir apipurkšti iš
maždaug 20 cm atstumo. Taikyti tik gerai ventiliuojamose patalpose. Flakonas su slėgiu, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių,bei
nuo aukštesnės kaip 50°C temperatūros. Flakono, po preparato sunaudojimo neperdurti ir neišmesti į ugnį. Laikyti atokiai nuo
ugnies. Nedeginti. Naudoti lengvai vėdinamose patalpose. Vengti kontakto su akimis.

vnt.

04_5026

Transparent impregnator for smooth leather, suede, nubuck, textiles and tex-materials. Innovative nano-technologies provide
effective and long lasting protection against water, snow and dirt. The leather keeps breathing. Due to the use of nano-technologies
the product splits into microscopic balls during application and sticks firmly to the fibers and threads shielding the surface of leather
and textiles. Not suitable for lacquered and synthetic leathers.
NANO PROTECTOR 200 ml – bespalvis purškiklis, pažangaus lygio apsauga nuo vandens ir teršalų įsisunkimo naujausios nano
technologijos pagrindu. Skirtas glotniai, nubuko, zomšo odoms ir tekstilei. Preparatas ne tik užkerta kelią drėgmės absorbcijai, bet
taip pat apriboja medžiagų teršimąsi, tuo pat metu užtikrinant odos pralaidumo orui savybes. Nano technologijos dėka, preparatas
panaudojimo metu susismulkina iki mikroskopinių lašelių ir priglunda prie paskirų tekstilės ir odos pluoštelių. To dėka jie tampa
atsparūs drėgmei ir teršalams.

vnt.

04_5031

Transparent impregnator for smooth leather, suede, nubuck, textiles and tex-materials. Innovative nano-technologies provide
effective and long lasting protection against water, snow and dirt. The leather keeps breathing. Due to the use of nano-technologies
the product splits into microscopic balls during application and sticks firmly to the fibers and threads shielding the surface of leather
and textiles. Not suitable for lacquered and synthetic leathers.
NANO PROTECTOR 400 ml - bespalvis purškiklis, pažangaus lygio apsauga nuo vandens ir teršalų įsisunkimo naujausios nano
technologijos pagrindu. Skirta glotniai, nubuko, zomšo odoms ir tekstilei. Preparatas ne tik užkerta kelią drėgmės absorbcijai, bet
taip pat apriboja medžiagų teršimąsi, tuo pat metu išsaugojant odos pralaidumo orui savybes. Nano technologijos dėka, preparatas
panaudojimo metu susismulkina iki mikroskopinių lašelių ir priglunda prie paskirų tekstilės ir odos pluoštelių. To dėka jie tampa
atsparūs drėgmei ir teršalams.

vnt.

kodas * tik
pagal užsakymą
/ code* only by
order
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04_5014*

OIL PROTEKTOR impregnates for waxed and greased leather, rustical smooth leather, oil-nubuck, suede and nubuck leathers as well
as fabrics used in trekking shoes and boots. Rich in fluoride and oil, it protects from water, snow, dirt and stains, restoring special
rustical character of leathers. Does not inhibit the breathing properties of leathers and fabrics.
OIL PROTEKTOR 200 ml - bespalvis purškiklis, impregnuoja glotnią aliejinę odą, zomšą ir nubuką. Didelis fluoro bei aliejaus kiekis
apsaugo nuo vandens, sniego, teršalų ir dėmių. Skirtas odos priežiūrai ir sugrąžina įriebintos aliejinės odos išvaizdą. Preparatas
neblokuoja odos, bei audinių pralaidumo orui. Naudojimo būdas: pašalinti dulkes šepetėliu, o suteršimus ir dėmes pašalinti Foam
Cleaner preparatu, apipurkšti iš maždaug 20 cm atstumo. Taikyti tik gerai ventiliuojamose patalpose. Flakonas su slėgiu, saugoti nuo
tiesioginių saulės spindulių,bei nuo aukštesnės kaip 50°C temperatūros. Flakono, po preparato sunaudojimo neperdurti ir neišmesti
į ugnį. Laikyti atokiai nuo ugnies. Nedeginti. Naudoti lengvai vėdinamose patalpose. Vengti kontakto su akimis. Netaikyti lakuotai
odai.

vnt.

04_5049*

SYNTHETIC PROTEKTOR special waterproofing , which protects footwear and clothing against penetration of moisture and stains.
Suitable for synthetic leather, smooth ,suede, nubuck and textile. Do not use for patent leather. Recommended for shoes and
clothing with climate membrane. Does not change the natural color. The unique chemical composition ensures adequate air
permeability.
SYNTHETIC PROTEKTOR 200 ml - bespalvis purškiklis, speciali priemonė, kuri apsaugo avalynę ir drabužius nuo drėgmės, dėmių.
Nauduojama sintetiniai odai, glotniai, zamšo, nabuko ir tekstiliai. Nenauduoti lakuotai odai. Rekomendojama avalynei ir drabužiams
su klimatine membrana. Nepakeičia natūralios spalvos. Unikali cheminė sudetis aprūpina reikiamą oro pralaidumą. Naudojimo
būdas: nuvalyti šepetėliu nuo purvo, flakoną sukratyti, apipurkšti preparatu iš maždaug 20 cm atstumo. Flakoną laikyti vertikaliai.

vnt.

04_5050*

WET BLOCKER provides intense protection of shoes from moisture and dirt. Suitable for shoe leather, suede, nubuck, and
combinations of these materials with textiles. Does not block the respiratory properties of leather. It gives excellent results in the
impregnation of leather soles and heels. Do not use for the patent and synthetic leather.
WET BLOCKER 75 ml - bespalvis preparatas, suteikia intensyvią apsaugą batams nuo drėgmės ir purvo. Tinka odai, zomšui, nubukui
ir deriniams su tekstilės medžiaga. Neblokuojo oro pralaidumo. Todėl suteikia puikių rezultatų batų padų ir kulnų impregnavime.
Negalima naudoti lakuotai ir dirbtinei odai.

vnt.

04_5038

04_5022

WATER STOP CREAM perfect care cream with natural ingredients. Content of bee wax, enlivens color of the leather, giving it a
beautiful shine. Silicone oil and fluorine protects it against moisture and dirt. Other active ingredients in the cream effectively
renovate the leather. The advantage is the lack of solvent, so that the cream is suitable to cultivate any type of smooth leather.
WATER STOP CREAM 75 ml – kremas su aplikatorium tūbelėje, turintis sudėtyje fluoro ir naturalių ingridientų skirtas odinei
avalynei. Savo sudėtyje turi bičių vaško, kuris suteikia gyvingumo ir švytėjimo odai. Silikono aliejus ir floras blokuoja vandens ir
purvo skverbimasi į odą. Valo ir apsaugo avalynę nuo drėgmės. Naudojimo būdas: Išspauskite nedidelį kremo kiekį, paskleiskite jį
švelniai kempine avalynės paviršiuje. Palikite, kad išdžiūtų. Po to skudurėliu nušveiskite avalynės paviršių. Preparatą laikykite atokiai
nuo vaikų.

MINK OIL – cleans, protects, waterproofs and softens leather. It is also usable for oil tanned leather and smooth leather. Keep away
from children.
MINK OIL 100 ml – bespalvis impregnuojantis aliejinis tepalas. Prisunkia riebalais ir išlygina odą, saugo ją nuo įdrėkimo, užkerta
kelią įtrūkimų atsiradimui. Glotniai natūraliai ir įriebintai odai.
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vnt.

vnt.

04_5003

Leather grease for smooth leather, protects, waterproofs and keeps leather soft and flexible. Nurishes and protects from cracking.
Suitable for furniture, jackets, handbags. Keep away from children.
DUBBIN 45 ml – riebalai impregnuoja ir išlygina odą, apsaugo ją nuo įtrūkimų. Valo ir minkština glotnią odą, gali būti vartojamas
odiniams baldams ir odos galanterijos gaminiams.

vnt.

04_5057*

B-WAX shoe polish for leather shoes from smooth, full grain and synthetic leather. B-Wax nourishes and lubricates leather, giving it
a high gloss. Provides water resistance and protects against damage. Substance of all-natural origin, based on a beeswax
B-WAX 50 ml - bespalvis batų tepalas su kempinėle lygiai, dirbtinei ir visų pluoštų odai. B-Wax maitina ir drėkina odą, suteikdamas
jai blizgumo. Suteikia atsparumą vandeniui ir apsaugo nuo mechaninių pažeidimų. Medžiaga gamtinės kilmės, sudėtyje turi bičių
vaško.

vnt.

DELICATE CREAM with sponge based on natural wax. It cleans and rejuvenates leather plus it gives leather gloss and recovers its
colour. For natural and synthetic leathers. Remove the dirt. Apply a small portion on a rug or brush and polish.
DELICATE CREAM 50 ml – švelnus kreminis tepalas natūralaus vaško pagrindu su kempinėle. Valo, gaivina, priduoda blizgesio ir
atnaujina spalvą – skirtas odos priežiūrai. Natūraliai ir sintetiei odai. Užtepti nedidelį tepalo kiekį skudurėliu arba šepetėliu ir po to
papoliruoti odos paviršių.

04_5055*

04_5002

04_5023*

vnt.

RENOVATOR restores the color of shoes and other suede, nubuk and textile articles. Protects against moisture and stains. Nourishes
and improves leather condition without blocking its permeability to air. Not suitable for smooth, lacquered and synthetic leather.
Changes color permanently. Prior to use test the shade on unexposed leather piece.
RENOVATOR 200 ml- purškiklis su spalvą,atnaujina zomšo ir nubuko avalynės, bei kitų iš šių odų pagamintų gaminių spalvą.
Apsaugo nuo drėgmės ir dėmių. Atgaivina odą ir pagerina jos būklę. Neblokuoja odos pralaidumo orui. Netaikyti eko, glotniai ir
lakuotai odai. Patvariai pakeičia spalvą. Prieš naudojant išbandyti spalvą nematomoje odos vietoje. Naudojimo būdas: pašalinti
dulkes, flakoną gerai pakratyti ir purkšti iš maždaug 20 cm atstumo. Išdžiuvus trinti šepetėliu. Taikyti gerai ventiliuojamoje
patalpoje.

CARE & SHINE spray with lanoline. Spray nourishes and provides proper care to the smooth, soft and, reptile type leather. Lanoline
is perfectly absorbed by leather and gives the sensation of smoothness and softness. Lanoline provides also the protection from
soaking water and gives leather shine. Spray revitalizes the colour and provides optimal protection during first wearing of leather
accessories and allows them look new for longer time.
CARE & SHINE 200 ml – bespalvis purškiklis, sudėtyje turi lanolino, gaivina odą, puikiai ją apsaugo, tinka glotniai, švelniai, lakuotai,
puoštai, įspaustai odai. Lanolinas puikiai įsigeria į odą, ko dėka saugo ją nuo įtrūkimų ir priduoda jai minkštumo. Be to lanolinas
apsaugo odą nuo vandens prasisunkimo. Preparatas suteikia odai blizgesio. Užtikrina optimalią apsaugą duotajam odiniam gaminiui,
jo pradinio nešiojimo metu.
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vnt.

vnt.

SHOE CREAM. Treats and lubricates, making the leather elastic and shiny. Contains genuine bee wax and natural oils. Protects shoes
from wet and freshens its colour. Ideal for plain, lacquered, genuine and synthetic leather.
SHOES CREAM 75 ml – klreminis tepalas avalynei su aplikatoriumi, skirtas odos priežiūrai: riebina, priduoda blizgesio. Sudėtyje turi
bičių vaško, bei eterinių aliejų. Apsaugo avalynę nuo drėgmės ir atnaujina spalvą. Tinka glotniai, lakuotai, natūraliai bei sintetinei
odai.

04_5006

vnt.

Wax cream covering and self shine. Protects the leather makes bright immediately without polishing. Nourishes and improves
leather condition. For smooth and grained leather as well as synthetics. Not suitable for suede and nubuck.
SELF SHINE 75 ml – skystas blizginantis tepalas odai su aplikatoriumi, natūralaus bičių vaško pagrindu. Skirtas odos priežiūrai:
blizgina, gaivina, palaiko odos elastingumą. Tepalas pasižymi geromis dengimo savybėmis, ko dėka gali padengti nedidelius spalvos
trūkumus ir įdrėskimus. Tinka glotnios, natūralios ir sintetinės odos priežiūrai.

04_5011*

04_5008

vnt.

Suede and nubuck fluid. Freshens the colour of both genuine and artificial suede and nubuck. Treats the leather and improves its
watertight properties with no negative effect on air permeability. Recommended for shoes with climatic membrane. It is suitable
for textiles. Before application, test color resistance.
NUBUCK&SUEDE 75 ml – skystis zomšui ir nubukui su aplikatoriumi. Atgaivina natūraliaus ir dirbtio zomšo bei nubuko spalvą. Taip
pat tinka tekstilės gaminiams. Skirtas odos priežiūrai, padidina jos atsparumą vandeniui. Nekeičia odos pralaidumo orui savybių.
Rekomenduojamas avalynei su klimatine membrana. Pašalinti nuo paviršiaus dulkes, pakratyti flakoną, tepti odos paviršių skysčiu,
švelniai spaudžiant kempinę. Po išdžiūvimo nušveisti specialiu šepetėliu. Įspėjimas: saugoti nuo vaikų.

vnt.

Balsam based on natural waxes and oils. Cleans and nourishes all kinds of smooth leather. Keeps leather soft and flexible. Suitable
for furniture, jackets, handbags.
BALZAMAS SU SIURBLIUKU 125 ml – balzamas bičių vaško ir eterinių aliejų pagrindu. Glotniai, lakuotai ir kokybiškiausiai odai. Valo
ir gaivina odą. Rekomenduojamas baldų dangoms ir odinei galanterijai. Netinka zomšui ir nubukui. Saugoti nuo vaikų.

04_5005

vnt.

Self shine cream for quick footwear glazing. It protects, rejuvenates and grooms leather. It gives leather flexibility. Suitable for
smooth, varnished, natural and synthetic leather.
CREAM BRILLANCE 50 ml – priduoda blizgesio be poliravimo. Skirtas odos priežiūrai, valo ir atnaujina odą. Tinka visų tipų glotniai
bei sintetinei odai valyti. Naudojimo būdas: patepkite nedidelį tepalo kiekį ant užsukamame dangtelyje esančios kempinės. Saugoti
nuo vaikų.

04_5007

vnt.
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DELICATE CREAM based on natural wax. It cleans and rejuvenates leather plus it gives leather gloss and recovers its colour. For
natural and synthetic leathers. Remove the dirt. Apply a small portion on a rug or brush and polish.
DELICATE CREAM 50 ml – švelnus kreminis tepalas natūraliu vaško pagrindu. Valo, gaivina, priduoda blizgesio ir atnaujina spalvą –
skirtas odos priežiūrai. Natūraliai ir sintetiei odai. Užtepti nedidelį tepalo kiekį skudurėliu arba šepetėliu ir po to papoliruoti odos
paviršių.

04_5013

vnt.

Cleans, nourishes, protects and shines.
SHOE POLISH 50 ml – batų tepalas natūralaus vaško pagrindu. Valo, gaivina, apsaugo ir blizgina odą. Palaiko elastingumą.

04_5004*

vnt.

04_5025*

High quality shoe polish. Cleans, nourishes, protect and shines.
EXCELLENT SHOE POLISH 50ml – aukštos kokybės tepalas batams natūralaus vaško pagrindu. Valo, gaivina, apsaugo ir blizgina odą.
Palaiko elastingumą.

vnt.

04_5019*

Gel for all kinds of smooth, delicate and varnished leather. It cleans, rejuvenates, makes leather flexible and glossy.
GEL CREAM 50 ml – bespalvis gelis visų rūšių glotniai, švelniai ir lakuotai odai. Valo bei gaivina odą, priduoda jai elastingumo ir
blizgesio.

vnt.

COLOR STOP helps fixing colour inside shoes and prevents stains on feet and socks.
COLOR STOP 150 ml – užtvirtina spalvą iš vidinės apavo pusės ir tuo būdu apsaugo pėdas ir puskojines nuo dėmių susidarymo.
Preparatą taikyti avalynės vidinėje pusėje ir palikti, kad išdžiūtų. Jeigu būtina – operaciją galima pakartoti. Flakonas su slėgiu,
saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių,bei nuo aukštesnės kaip 50°C temperatūros. Flakono, po preparato sunaudojimo neperdurti
ir neišmesti į ugnį. Laikyti atokiai nuo ugnies. Nedeginti. Naudoti lengvai vėdinamose patalpose. Aerozolio neįkvėpti. Vengti
kontakto su akimis.

vnt.

04_5021
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Liquid product suitable for all types of painted leather, leather from reptiles and synthetic materials. Gives shine, nourishes,
cleanses, protects and makes leather soft and smooth. Prevents cracks of the outer material.
LACK CARE 75 ml – Skystas preparatas, tinka visiems lakuotos odos tipams, roplių ir gyvačių odai, bei sintetinei odai. Skirtas odos
priežiūrai, priduoda blizgesio, apsaugo, lygina ir minkština. Išorinį odos paviršių apsaugo nuo įtrūkimų. Tolygiai paskleisti avalynės
paviršiumi ir palikti, kad išdžiūtų. Po to papoliruoti avalynę vilnoniu arba šilkiniu skudurėliu. Taikyti reguliariai.

04_5037

vnt.

04_5015

SHOE DEO spray helps fights bacteria causing unpleasant smell inside of any kind of footwear. It gives a sensation of cleanliness and
freshness and brings relief to overheated feet increasing comfort when walking.
SHOE DEO 150 ml – dezodorantas avalynei panaikina bakterijas ir pašalina nemalonų padų kvapą. Švelniai vėsina padus, gaivina ir
sukelia jų nuovargio išnykimo pojūtį. Įspėjimas: flakonas su slėgiu, jame – degios dujos. Nenaudoti arti ugnies, saugoti nuo saulės
spindulių. Neperdurti, nedeginti flakono net preparatą sunaudojus. Saugoti odą ir akis. Saugoti nuo vaikų.

vnt.

04_5016

SHOE STRETCH helps stretch out tight shoes made from all types of leather. Shoe Stretch spray softens leather.
SHOE STRETCH 100 ml – avalynės modeliavimo putos. Suminkština odą, daro ją labiau elastinga, ko dėka avalynė prisitaiko prie
pėdos formos. Šalina skausmą sukeliantį avalynės ankštumą. Tinka visiems odos tipams. Naudojimo būdas: gerai pakratyti.
Apipurkšti ankštumo pojūtį sukeliančią vietą avalynės viduje. Preparato efektyvumui padidinti reikia dar drėgną avalynę apauti ir
joje vaikščioti. Ketinant putas panaudoti, rekomenduojama papurkšti jas mažai matomoje avalynės vietoje ir patikrinti ar preparatas
nenublukina odos. Flakonas su slėgiu, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių,bei nuo aukštesnės kaip 50°C temperatūros. Flakono,
po preparato sunaudojimo neperdurti ir neišmesti į ugnį. Laikyti atokiai nuo ugnies. Nedeginti. Naudoti lengvai vėdinamose
patalpose. Aerozolio neįkvėpti. Vengti kontakto su akimis.

vnt.

04_5012

Restores whiteness to leather, synthetic leather, vinyl and canvas, sport and active footwear. Product with a high contents in white
pigment. Nourishes and improves leather condition. Not suitable for suede and nubuck.
WHITE SPORT 75 ml – baltas skystas tepalas, baltai sportinei avalynei pagamintai iš odos, tekstilės, sintetinių ir plastmasinių
medžiagų. Preparato sudėtyje yra labai intensyvus baltas pigmentas, ko dėka tepalas sudėvėtai avalynei sugrąžina baltą spalvą.
Priduoda jai taip pat blizgesio, regeneruoja ir sustiprina apsaugą nuo drėgmės.

vnt.

02_0105

Shoe sponge MINI NEUTRAL PERFECT SHINE helps keep shoes clean and glossy. May be used for shoes made from genuine and
synthetic leather. A high gloss effect is obtained by rubbing the shoe surface with the sponge.
Batų kempinė MINI NEUTRAL PERFECT SHINE padeda išlaikyti batus švarius ir blizgius. Bespalve. Gali būti naudojama avalynei
pagamintai iš natūralios ir sintetinės odos.Blizgus efektas gaunamas patrynus batų paviršių su kempinėle.

vnt.
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02_0100

Shoe sponge NEUTRAL PERFECT SHINE helps keep shoes clean and glossy. May be used for shoes made from genuine and synthetic
leather. A high gloss effect is obtained by rubbing the shoe surface with the sponge.
Batų kempinė NEUTRAL PERFECT SHINE padeda išlaikyti batai švarus ir blizgus. Bespalve. Gali būti naudojami batų, pagamintų iš
tikros ir sintetinių odos.Blizgančios efektas gaunamas trina batų paviršių su kempinėle.

vnt.

02_0102

Shoe sponge BLACK PERFECT SHINE helps keep shoes clean and glossy. May be used for shoes made from genuine and synthetic
leather. A high gloss effect is obtained by rubbing the shoe surface with the sponge.
Batų kempinė BLACK PERFECT SHINE padeda išlaikyti batus švarius ir blizgius. Juodos spalvos.Gali būti naudojama avalynei
pagamintai iš natūralios ir sintetinės odos.Blizgus efektas gaunamas patrynus batų paviršių su kempinėle.

vnt.

02_0103*

Shoe sponge Perfect Shine helps keep shoes clean and glossy. May be used for shoes made from genuine and synthetic leather. A
high gloss effect is obtained by rubbing the shoe surface with the sponge.
Batų kempinė BROWN PERFECT SHINE padeda išlaikyti batus švarius ir blizgius. Rudos spalvos. Gali būti naudojami avalynei iš
natūralios ir sintetinės odos.Blizgus efektas gaunamas patrynus batų paviršių su kempinėle.

vnt.

02_0104*

EXTRA VELOUR ponge gives shoes and suede and nubuck garments always a fresh look. It rebuilds theirs proper structure and helps
keeping flawless.
Batų kempinė EXTRA VELOUR padeda išlaikyti zomšinius ir veliurinius batus švariais. Padeda atstatyti odos įprastą struktūrą ir
išlaikyti gražią išvaizdą.

vnt.

04_5040

DE SALTER. Eliminates the white marks caused by water, snow or saltpeter without changing the colour of the shoe.
DE SALTER 75 ml – labai efektyvi priemonė baltų dėmių ir sunkimosi pėdsakų kilusių nuo druskos tirpstant sniegui arba susipurvinus
sniego purvu, šalinimui. Nesukelia avalynės spalvos išblukimo arba pakitimo. Naudojimo būdas: prieš vartojimą pakratyti. Tolygiai
paskleisti preparatą dėmių susidarymo vietose. Palaukti, o po to skudurėliu pašalinti susidariusias putas. Palikti, kad išdžiūtų.
Nedžiovinti tiesiogiai padedant ant šildytuvo arba taikant karšto oro srautą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

vnt.
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04_5010

CLEANING FOAM for leather, suede, nubuck and all textile materials. Suitable for footwear with climate membranes. Cleans,
removes salt and water marks, water-soluble stains and dirt. Restores colours and cares leather.
CLEANING FOAM 150 ml – valomosios putos zomšui, nubukui, tekstilei, normaliai ir riebaluotai odai. Tinka sportiniams drabužiams
ir aprangai su klimatine membrana. Išsaugo odos minkštumą ir jos pralaidumo orui savybes. Šalina purvą, druskos dėmes bei
suteršimus galimus išvalyti be tirpiklių panaudojimo. Preparatas atgaivina spalvas, rekomenduojamas odos priežiūrai.

vnt.

04_5009

Liquid soap solution for suede and nubuck cleaning. Can be used for all leather colours. A special shape of a sponge enables
thorough cleaning.
NUBUCK CLEANER 75 ml – skystas muilo tirpalas zomšui ir nubukui valyti. Galima taikyti visų spalvų odai. Speciali kempinės
konstrukcija leidžia valomą paviršių tiksliai išvalyti. Pakratyti flakoną. Patepti valomą paviršių skysčiu švelniai spaudžiant kempinę.
Po išdžiūvimo valyti specialiu zomšui ir nubukui skirtu šepetėliu. Įspėjimas: saugoti nuo vaikų.

vnt.

04_5048*

AVOCADO LOTION - cares and cleans inside and outside parts of shoes. Especially recommended for the inner parts of sandals,
slippers, clogs and summer shoes made of smooth and synthetic leather. Also is suitable for plastic shoes. The unique formula
contains avocado oil and other safety components. Avocado lotion cares shoes, giving the surface a very delicate shine and silky
softness. Avocado Lotion removes stains such as natural dust, dirt and sand beach. Regular use help to keep shoes in a good
condition for a long time. The product is suitable for every colour of leather and is dermatologically tested.
AVOCADO LOTION 75 ml - rūpinasi ir valo išorines ir vidines batų dalis. Ypač rekomenduojama vidinei daliai basutėse, šlepetėse,
klumpėse ir vasaros avalynei, pagamintai iš lygios ir sintetinės odos. Taip pat tinka guminiams batams.Unikali formulė yra avokado
aliejus ir kiti saugantys batus komponentai. Avokadų kremas rūpinasi batais, suteikiant paviršiui labai subtilų blizgesį ir šilkinį
švelnumą. Avocado Lotion pašalina dėmes, tokias kaip gamtinių dulkių, purvo ir paplūdimio smėlio. Reguliarus vartojimas padeda
išlaikyti batus geros būklės ilgesnį laiką. Produktas tinka kiekvienai odos spalvai ir yra dermatologiškai patikrintas. Naudojimo
būdas: energingai trinkite skystį purvinose vietose. Leiskite išdžiūti. Jei reikia, pakartokite procedūrą, kad gauti norimą efektą.

vnt.

04_5060*

CSC RUBBER 75 ml - liquid for cleaning and care of shoes or boots made of rubber. Cleans and cares shoes, making them shiny.
Contains a UV filter so your favorite boots secured the preventer.
CSC RUBBER 75 ml - skystas muilo tirpalas, skirtas guminių batų priežiūrai. Valo ir priduoda blizgesio. Savo sudėtyje turi UV filtrą,
kurio dėka Jūsų guminiai batai neišbluks. Naudojimas : patepti valomajį pavyršių tirpalu, palaukti 5 minutes ir nupoliruoti
skudurėliu.
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