
Kosmetyki samochodowe
Polska firma na rynku od 2011 roku

Spraw, aby twój samochód wyróżniał się
na drodze każdego dnia



Wnętrze samochodu

Lakier samochodowy

Felgi i opony pojazdu

Inne powierzchnie

Powierzchnie szklane

Pełen asortyment środków
Dzięki, którym zadbasz o swoje auto

Co wyróżnia nasze produkty? Odpowiedź jest bardzo prosta: skuteczność.

Wysoka koncentracja substancji aktywnych sprawia, że nasze środki są
wydajne i z łatwością usuwają także trudne zabrudzenia. Preparaty służące
do zabezpieczenia powierzchni są trwałe, a ich użycie nie wymaga
specjalistycznych szkoleń.

W swojej gamie produktowej posiadamy środki, z których korzystają na 

co dzień zarówno profesjonaliści jak i entuzjaści auto detailingu. Dzięki
nim wyczyścisz oraz zabezpieczysz:



W naszym asortymencie posiadamy pełen zakres produktów, które sprawią, że lakier twojego auta
będzie wyglądał jak tuż po wyjeździe z salonu, a nawet lepiej. Z naszymi produktami przygotujesz
go pod aplikację dowolnego zabezpieczenia, zwiększysz jego ochronę oraz kompleksowo zadbasz
o utrzymanie idealnego stanu karoserii przez długie lata.

Oprócz kosmetyków do czyszczenia i zabezpieczania lakieru oferujemy powłoki ceramiczne.  To
jedne z najważniejszych środków w naszej ofercie, dlatego z myślą o ceramice na lakier
stworzyliśmy osobny folder, w którym znajdziesz:

★ wszystkie nasze powłoki ceramiczne: certyfikowane oraz ogólnodostępne;

★ informacje o substancjach, które wchodzą w ich skład;

★ konkretne argumenty potwierdzające ich jakość i trwałość.

Jesteś ciekaw co wyróżnia nasze powłoki ceramiczne? 

Kliknij tutaj: Broszura o powłokach ceramicznych

Lakier samochodowy
Produkty do karoserii 

Powłoki ceramiczne
Dla entuzjastów i profesjonalistów

https://4nano.pl/wp-content/uploads/2021/04/Broszura_powloki_ceramiczne.pdf


Scrub Neutral i Alkaline
Przygotowanie lakieru pod zabezpieczenie

Profesjonalny środek czyszczący przeznaczony do usuwania
zanieczyszczeń i przygotowania powierzchni pod zabezpieczenie.

Dzięki innowacyjnej formule szamponu produkt znacznie skraca
czas pracy. Usuwa oksydację, woski, drobne rysy, a jednocześnie
przywraca lakierowi oryginalny blask i kolor.

Łatwość użycia

4nano Scrub pozwoli przygotować auto do
aplikacji dowolnego zabezpieczenia, dzięki
zwykłemu myciu. Punkt obowiązkowy przed
aplikacją powłoki ceramicznej lub wosku.

Pojemności: 100ml, 250ml

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Scrub Neutral
Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Scrub Alkaline

Final Wipe Off
Inspekcja po korekcie lakieru

Uniwesalny środek czyszczący, który znajduje zastosowanie jako
produkt eliminujący zabrudzenia nabyte lub substancje czynne
pozostawione po innych, mocniejszych środkach czyszczących.

Usuwa pozostałości tłuszczy, sadzy, nikotyny, enzymy, tensydy oraz
inne związki, pozostawiając powierzchnię idealnie czystą.

Pojemności: 500ml, 1L, 5L

4nano Final Wipe Off jest produktem bardzo
przyjaznym w zapachu, dzięki czemu praca z
nim jest komfortowa i przyjemna. Jednocześnie
jego zastosowanie jest niezwykle proste.

Wystarczy spryskać i przetrzeć powierzchnię.

Komfort pracy

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Final Wipe Off

https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Scrub-Neutral-przygotowanie-lakieru-do-aplikacji-powloki-100ml/57
https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Scrub-Alkaline-przygotowanie-lakieru-do-aplikacji-powloki-100ml/59
https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Final-Wipe-Off-inspekcja-po-korekcie-lakieru-500ml/102


Bogata w żywice silikonowe odżywka, dzięki której lakier twojego
pojazdu nabierze blasku, szklistości oraz hydrofobowości. Wodna
baza oraz odpowiednio dobrany skład umożliwia aplikację
zarówno na lakier zabezpieczony dowolną powłoką ceramiczną,

jak i bez żadnego zabezpieczenia.

Finishing Touch
Pasta polerska pod powłoki

Produkt pozwalający na ostateczne poprawki wykończeniowe
polerowanej powierzchni bez późniejszej potrzeby używania
środków odtłuszczających. Środek trwale usuwa drobne rysy i
hologramy nawet na najbardziej wymagających lakierach.

Ponadto wydobywa z lakieru niesamowity połysk i barwę koloru.

Pojemności: 100ml

4nano Finishing Touch dzięki specjalnej bazie
nośnej niezawierającej olejków i silikonów
zostawia powierzchnię idealnie przygotowaną
pod aplikację powłok zabezpieczających
4nano.

Gotowa powierzchnia

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Finishing touch

CCX Reload
Odżywka do powłok ceramicznych

Pojemności: 250ml

4nano CCX Reload może być wykorzystany do
ochrony  lakieru, szkła, reflektorów, lamp oraz
innych tworzyw sztucznych lub folii ochronnych
PPF. Aplikowany regularnie, co kilka miesięcy,

zapewni doskonałą ochronę powierzchni.

Zastosowanie

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano CCX Reload

https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Finishing-Touch-pasta-polerska-pod-powloki-100ml/124
https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-CCX-reload-do-wszystkich-powlok-ceramicznych-250ml/173


4nano Scrub występuje w dwóch wariantach. Wersja
4nano Alkaline idealnie sprawdzi się w przypadku
wszelkich mocniejszych zabrudzeń, a dzięki
silniejszemu odczynowi, skróci czas pracy. Wersja
4nano Neutral jest rozwiązaniem dla lakierów typu Uni.
Łagodniejszy odczyn pozwoli ci usunąć zabrudzenia
bez ryzyka zarysowania karoserii.

Przygotowanie powierzchni to jedno z najważniejszych
zadań przed aplikacją jakiegokolwiek zabezpieczenia.

W zależności od produktu, jaki będziesz chciał nałożyć,

proces ten będzie się różnił. Dzięki swej uniwersalności
4nano Scrub jest dobrym rozwiązaniem niezależnie od
aplikowanego produktu. 

Scrub Netrual i Alkaline
Najczęstszy wybór klientów
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MASKUJE 
DROBNE RYSY

POZBYWA SIE
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WSZYSTKO DZIĘKI
ZWYKŁEMU MYCIU

Przygotowanie lakieru
Klucz do sukcesu

Dwa warianty

Dlaczego warto?

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Scrub Neutral
Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Scrub Alkaline

https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Scrub-Neutral-przygotowanie-lakieru-do-aplikacji-powloki-100ml/57
https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Scrub-Alkaline-przygotowanie-lakieru-do-aplikacji-powloki-100ml/59


W naszym asortymencie posiadamy pełen zakres środków, które pozwolą ci doprowadzić
dowolną powierzchnię szklaną do idealnego stanu, dobrze ją zabezpieczyć, a następnie
odpowiednio pielęgnować. 

Co prawda produkty 4nano wykorzystywane są głównie w branży auto detailingu, jednak w
przypadku powierzchni szklanych znajdą także wiele innych zastosowań. Możesz je wykorzystać
m.in. podczas:

★ czyszczenia i ochrony kabiny prysznicowej;
★ bieżącej pielęgnacji luster;
★ zabezpieczenia szklanych stolików;

★ wielu innych prac przy powierzchniach szklanych.

Powierzchnie szklane
Produkty do szyb

Gdzie stosować?
więcej niż Auto Detailing

Kliknij tutaj: Cały asortyment produktów do szkła

https://sklep4nano.pl/pl/c/Szyby/32


Glass Shine
Bieżąca pielęgnacja

Środek do czyszczenia szkła, który pozostawia je lśniące, bez
jakichkolwiek smug i plam. Jest niesamowicie wydajny oraz
skuteczny. Przyjemny i wygodny w użyciu, a dzięki dużej
koncentracji substancji aktywnych z 1 litra koncentratu
otrzymasz aż do 100 litrów gotowego produktu.

Rozcieńcz środek z wodą destylowaną w
dowolnie wybranej proporcji (zalecana 1:100).

Następnie spryskaj czyszczoną powierzchnię
i wypracuj do zniknięcia smug za pomocą
szmatki lub ręcznika papierowego.

Pojemności: 250ml, 1L

Prosta aplikacja

Glass & Metal Cleaner
Czyszczenie i przygotowanie do zabezpieczenia

Środek przeznaczony do czyszczenia i przygotowania powierzchni
szklanych i metalowych pod dalsze zabezpieczenie. Skutecznie
usuwa zabrudzenia oraz wcześniej nałożone produkty pozostawiając
powierzchnię krystalicznie czystą, oraz idealnie przygotowaną do
aplikacji zabezpieczenia.

Pojemności: 100ml, 250ml

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Glass Shine

Nie rozcieńczaj tego produktu. Nałóż go na
czyszczoną powierzchnię lub wilgotną ścierkę i
przetrzyj. W przypadku jednoczesnego czyszczenia
i przygotowania pod zabezpieczenie nie musisz
stosować dalszych czynności w celu odtłuszczenia.

Gotowy do użycia

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Glass & Metal Cleaner

https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Glass-Shine-czyszczenie-szyb-koncentrat-1100-250ml/74
https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Glass-Metal-Cleaner-czyszczenie-szyb-samochodowych-250ml/73


Clear Vision
Zabezpieczenie szyb

Powłoka do szyb samochodowych, która nadaje właściwości
hydrofobowych oraz ułatwia czyszczenie. Znacznie poprawia
widoczność w deszczu, w nocy, redukuje refleksy świetlne, zmniejsza
liczbę owadów przywierających do szyb, ułatwia czyszczenie oraz
usuwanie lodu i szronu.

Idealna do jazdy po mieście

Najczęstszy wybór klientów

Premium Vision
Zabezpieczenie powierzchni szklanych

Dedykowana powłoka do zabezpieczenia szyb o trwałości ponad
jednego roku. Dzięki niej na szybie twojego samochodu pojawi się
efekt „niewidzialnej wycieraczki”, który znacząco poprawi widoczność
oraz zwiększy twoje bezpieczeństwo na drodze.

Pojemności: 30ml, 100ml

Pojemności: 30ml, 100ml

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Clear Vision

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Premium Vision 

4nano Premium Vision to najczęściej wybierany
produkt przez naszych klientów, jeśli chodzi o
powierzchnie szklane. Długoterminowa trwałość,

prostota aplikacji oraz preferencyjna cena, to
największe zalety niewidzialnej wycieraczki.

4nano Clear Vision to produkt, który idealnie
sprawdzi się podczas jazdy po mieście. Powłoka
działa już przy prędkości 50km/h i utrzymuje się
na szybkie kilka miesięcy. Jeśli szukasz bardziej
długoterminowego rozwiązania polecamy PV. ⇣

https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Clear-Vision-niewidzialna-wycieraczka-30ml/69
https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Premium-Vision-niewidzialna-wycieraczka-30ml/68
https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Premium-Vision-niewidzialna-wycieraczka-30ml/68


Łatwość aplikacji, stosunkowo niska cena oraz
wyjątkowy efekt, który uzyskasz dzięki powłoce
hydrofobowej do szyb, to tylko niektóre z cech, które
trafiają do każdego entuzjasty car detailingu. 

Premium Vision
Największe zalety produktu

Dla kogo?

Dlaczego warto?

03

ŁATWIEJSZE MYCIE

01

HYDROFOBOWOŚĆ
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BEZPIECZEŃSTWO
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ZIMOWY KOMFORT
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BRAK REFLEKSÓWWięcej informacji o zaletach 4nano Premium Vision:
Niewidzialna wycieraczka – czy warto?

Niewidzialna wycieraczka to jeden z najczęstszych
wyborów nie tylko wśród profesjonalnych studiów auto
detailingu, ale również klientów indywidualnych. Tak
jak wspominaliśmy, aplikacja produktu jest niezwykle
prosta, a specjalnie dla ciebie stworzyliśmy artykuł,
który podpowie ci jak zrobić to samemu.

Więcej informacji o aplikacji niewidzialnej wycieraczki:
Jak zrobić to samemu - Instrukcja krok po kroku

Niewidzialna wycieraczka PV
Najczęstszy wybór klientów
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MNIEJ OWADÓW

https://4nano.pl/niewidzialna-wycieraczka-czy-warto/
https://4nano.pl/nakladanie-niewidzialnej-wycieraczki-instrukcja-krok-po-kroku/


Felgi i opony to wizytówka każdego pojazdu, a dla wielu fanów motoryzacji, najważniejsza część
auta. I nie ma znaczenia, czy są to felgi nowoczesne, czy klasyczne - mają prezentować się pięknie.

Jak utrzymać ten efekt na co dzień, gdy nieustannie narażone są na zabrudzenia, smary i pyły z
klocków hamulcowych? Sprawdź nasze kosmetyki samochodowe dedykowane tym elementom.  

Z myślą o kołach twojego pojazdu chcemy zaprezentować ci listę środków dzięki którym:

★ wyczyścisz opony i nadasz im wyjątkowego efektu wizualnego;

★ umyjesz felgi i przygotujesz je pod zabezpieczenie;

★ zabezpieczysz felgi samochodowe na sezon lub kilka lat;
★ zadbasz o bieżącą pielęgnację wizytówki twojego samochodu.

Felgi i opony
Produkty do felg i opon

Co oferujemy?
Kompleksowy pakiet

Kliknij tutaj: Cały asortyment produktów do felg i opon

https://sklep4nano.pl/pl/c/Felgi-i-Opony/33


Tire shine
Czyszczenie opon i gumy

Unikalny środek do pielęgnacji opon i gumy. Dzięki dużej zawartości
olejku silikonowego produkt jest trwały i zapewnia świetne efekty
wizualne. Zabezpieczana opona zostanie lekko nabłyszczona i pojawi
się na niej efekt hydrofobowy.

Łatwość aplikacji

Pojemności: 100ml, 250ml

4nano Tire Shine, dzięki swej płynnej formule jest
bardzo wydajny, a jednocześnie łatwy i szybki w
aplikacji. Wystarczy nałożyć go na oponę, po czym
produkt sam rozprowadzi się po zabezpieczanej
powierzchni.

Bieżąca pielęgnacja felg

Środek o neutralnym zapachu przeznaczony do dogłębnego
oczyszczania felg i lakieru, w szczególności z nalotów metalicznych.

Produkt posiada neutralne pH, nadaje się idealnie zarówno do
ciężkich zabrudzeń, jak i do codziennej pielęgnacji. Rim Cleaner+ nie
usuwa zabezpieczenia.

Pojemności: 500ml, 1L, 5L

Rim Cleaner+

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Tire Shine

Przyjemność pracy

4nano Rim Cleaner+ dzięki żelowej konsystencji
zapewnia świetną wydajność i ułatwia pracę,

preparat nie spływa z czyszczonej powierzchni.
Idealny wybór dla entuzjastów i profesjonalistów.

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Rim Cleaner+

https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Tire-Shine-dressing-do-opon-nablyszczenie-100ml/79
https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Rim-Cleaner-zel-do-czyszczenia-felg-500ml/81


Rim Protect
Zabezpieczenie felg

Środek przeznaczony do zabezpieczenia i utrzymania w czystości
felg samochodowych. Zapobiega trwałemu przywieraniu brudu do
zabezpieczonej powierzchni, dzięki czemu znacząco ułatwia
regularną pielęgnację. Dodatkowo podbija szklistość felg, nadając
im wyjątkowy wygląd.

Pojemności: 100ml

Powłoka ceramiczna do felg

Środek przeznaczony do zabezpieczenia i utrzymania w czystości
felg samochodowych. Duża zawartość składników aktywnych tworzy
twardą i niezwykle połyskliwą warstwę ochronną, która jest odporna
na wszelkie czynniki zewnętrzne środowiska, a także na pył z
klocków hamulcowych i podwyższoną temperaturę.

Pojemności: 50ml, 100ml

Ice 

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Rim Protect

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Ice

Wszechstronne zastosowanie

4nano ICE można aplikować na felgi lakierowane,

polerowane lub gołe aluminium, a także na felgi
stalowe oraz kołpaki. Wyjątkowo duża zawartość
substancji aktywnych zapewnia powłoce trwałość
aż do 3 lat!

Sezonowa ochrona

4nano Rim Protect to dobry wybór dla hobbystów,

którzy lubią w wolnej chwili zadbać o felgi w swoim
aucie. Za pomocą aplikatora nanieś cienką warstwę
produktu na powierzchnię i pozostaw do związania
na kilka minut. Ewentualny nadmiar zbierz szmatką.

https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Rim-Protect-zabezpieczenie-felg-powloka-kwarcowa-100ml/77
https://b2b4nano.pl/pl/p/4nano-Ice-3-letnia-powloka-ceramiczna-do-felg-50ml-Certyfikowane-Studio/160


90% - właśnie tyle środka aktywnego otrzymujesz
wybierając powłokę ceramiczną do felg 4nano Ice.

Dzięki temu zapewnisz skuteczne zabezpieczenie,

które utrzymuje się na powierzchni nawet do 3 lat.
Interesuje cię efekt końcowy?

Zabezpieczenie felg
Zadbaj o wizytówkę twojego auta

Dla kogo?

Dlaczego warto?

Kliknij tutaj: Zobacz jak działa 4nano Ice

4nano Ice to powłoka stosowana głównie przez

profesjonalne studia auto detailingu. Możesz aplikować
ją samodzielnie, jednak pamiętaj, aby spełnione zostały
warunki w zakresie odpowiedniej temperatury i
wilgotności. Ważna jest także czystość w miejscu
nakładania powłoki ceramicznej.

ICE - Powłoka ceramiczna
Najczęstszy wybór klientów

03

01 02

05

04

UŁATWIA BIEŻĄCĄ
PIELĘGNACJĘ

NADAJE FELGĄ
SZKLISTOŚCI

CHRONI PRZED
MIKRORYSAMI

CHRONI PRZED
PROMIENIAMI UV

NADAJE EFEKTU
HYDROFOBOWEGO

06

WYJĄTKOWA
TRWAŁOŚĆ

Kliknij tutaj: Jak nakładać powłokę ceramiczną

https://www.facebook.com/184734891580619/videos/405505550184428
https://4nano.pl/jak-nakladac-powloke-ceramiczna-aplikacja-ceramiki-na-samochod/


Wnętrze, podobnie jak reszta samochodu, narażone jest na uszkodzenia spowodowane bieżącą
eksploatacją. Brud, pył, kawałki jedzenia czy rozlany napój to tylko niektóre z zagrożeń. Dzięki
naszym produktom trudne do zmycia plamy przestaną być problemem. Posiadamy całą gamę
środków, które ci w tym pomogą:

★ kosmetyki samochodowe do skóry;

★ kosmetyki samochodowe do plastiku
★ kosmetyki samochodowe do tapicerki materiałowej
★ uniwersalne kosmetyki samochodowe.

Wnętrze samochodu
Produkty do wnętrza

Kosmetyki samochodowe do wnętrz
Kompleksowa oferta

Samochód jest już z zewnątrz czysty? Nadeszła pora, aby zerknąć do środka. Zazwyczaj tutaj
czeka cię najwięcej pracy, o ile na myjnię bezdotykową wielu kierowców często zagląda, o tyle z
czyszczeniem wnętrza jest zupełnie inaczej. Mamy sposoby, które ci to ułatwią.

Kliknij tutaj: Cały asortyment produktów do wnętrza

https://sklep4nano.pl/pl/c/Wnetrze/38


Gotowy do użycia środek, który usuwa z lakieru zabite insekty,

dokładnie czyści deskę rozdzielczą, podsufitki, gumowe
powierzchnie, płytki ceramiczne, tekstylia, a także wywabia trudne
plamy i precyzyjnie usuwa ciężkie zabrudzenia.

Środek przeznaczony do walki z pleśnią i grzybem. Oczyszcza
powierzchnie z pleśni i jednocześnie zapobiega jej ponownemu
powstawaniu. Produkt, poprzez kanaliki pleśni, wnika do ich
zarodków, niszcząc je od środka. 

4nano Anty Grzyb wypełnia zarodek środkiem
grzybobójczym, zapobiegając jej dalszemu
powstawaniu na okres do 3 lat. Środek penetruje
pleśń do 3 metrów w głąb powierzchni.

4nano Predator APC to najczęściej wybierany
produkt przez naszych klientów, jeśli chodzi o
wnętrze samochodu. Jest skuteczny i uniwersalny,

o czym możesz przekonać się sam. 

Predator APC
Do każdej powierzchni

Pojemności: 500ml, 1L, 5L

Oczyszcza i zabezpiecza

Pojemności: 500ml, 1L

Anty Grzyb

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Predator

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Anty Grzyb

Długookresowy efekt

Najczęstszy wybór klientów

https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Predator-APC-do-czyszczenia-wszelkiego-rodzaju-powierzchni-500ml/90
https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Anty-Grzyb-500ml/107


Zabezpieczenie elementów plastikowych

Środek do zabezpieczenia i pielęgnacji tworzyw sztucznych
wewnątrz samochodu oraz nielakierowanych elementów
plastikowych na zewnątrz, 4nano Ex & Interior Care pozwala
przywrócić używanym częściom ich blask, a nowe elementy
odpowiednio zabezpieczyć.

Leather Cleaner
Czyszczenie powierzchni skórzanych

Środek przeznaczony do bieżącego czyszczenia skór gładkich
lakierowanych. Odpowiednio dobrany skład tego kosmetyku
samochodowego powoduje, że skutecznie usuwa nawet ciężkie
zabrudzenia, a neutralne pH zapewnia bezpieczeństwo pracy bez
obaw o uszkodzenie powierzchni. 4nano Leather Cleaner to produkt,
który może być stosowany regularnie.  

Pojemności: 250ml, 500ml

Ex & Interior Care

Pojemności: 250ml

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Ex & Interior Care

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Leather Cleaner

Powłoka hydrofobowa

4nano Ex & Interior Care znacznie ułatwi czyszczenie
zabezpieczonej powierzchni, nada jej właściwości
antystatycznych, odżywi oraz zabezpieczy przed
promieniami UV. Dodatkowo na powierzchni pojawi
się efekt hydrofobowy. 

Przygotowanie powierzchni

4nano Leather Cleaner pozwoli przygotować skórę
pod zabezpieczenie. Wyczyszczoną powierzchnię
można następnie odżywić za pomocą 4nano Leather
Conditioner i/lub zabezpieczyć 4nano Leather
Protect.

https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Ex-Interior-Care-powloka-kwarcowa-do-plastikow-500ml/85
https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Leather-Cleaner-srodek-do-czyszczenia-skory-250ml/114


Odżywka do skór z naturalnymi olejkami

Specjalnie dobrana mieszanka olejków naturalnych oraz kolagenu
zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry. Produkt naturalnie ożywia
kolor tapicerki, przy czym jednocześnie nie nadaje jej śliskości.
Skutecznie zapobiega twardnieniu skóry, utrzymując jej oryginalną
miękkość, elastyczność i doskonały wygląd. 

Leather Protect
Zabezpieczenie skóry samochodowej

Profesjonalny środek do ochrony skór gładkich lakierowanych,

alcantary oraz nubuku. Produkt ogranicza przywieranie brudu,

transport koloru w głąb powierzchni oraz zapewnia bardzo łatwe
utrzymanie materiału w czystości. Dodatkowo sprawi, że
zabezpieczona tapicerka będzie mniej podatna na odkształcenia.

Pojemności: 100ml, 250ml

Leather Conditioner

Pojemności: 100ml, 250ml

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Leather Conditioner

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Leather Protect

Warto wiedzieć

4nano Leather Conditioner to preparat, który szybko
się wchłania, nie zapycha porów i pozwala skórze
oddychać. Świetnie sprawdzi się jako odżywka przed
zabezpieczeniem produktem Leather Protect.

Skóra może oddychać

4nano Leather Protect nie zamyka porów
powierzchni i pozwala jej oddychać. Produkt
nie nabłyszcza oraz nie nadaje śliskości
zabezpieczanym powierzchniom.

https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Leather-Conditioner-odzywka-do-skory-z-naturalnymi-olejkami-100ml/115
https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Leather-Protect-zabezpieczenie-skory-samochodowej-250ml/89


Predator - Uniwersalny APC
Najczęstszy wybór klientów

4nano Predator to środek dla każdego. Niezależnie
od tego, czy prowadzisz studio auto detailingu, czy
chcesz zadbać o porządek w domu lub w swojej
firmie, będzie to rozwiązanie właśnie dla ciebie.

Część przykładowych zastosowań znajdziesz na
grafice.

Sami moglibyśmy napisać wiele o tym produkcie,

jednak najlepszą recenzją, są opinie naszych klientów.

Najbardziej w pamięci utkwiły nam słowa naszego
partnera Mariusza Tucholskiego ze studia CarGlow w
Szczecinie: "Jeżeli myślisz, że już żaden środek typu
APC swoim działaniem cię nie zaskoczy (ja też tak
myślałem)., to wypróbuj Predator. Polecam."

All-In-One
Do wszystkich powierzchni

Dla kogo?

Dlaczego warto?

01 02

05

USUWA Z LAKIERU
ZABITE INSEKTY

CZYŚCI 
PODSUFITKI

SPRAWDZI SIĘ PRZY
PRANIU TAPICERKI

06

USUNIE BRUD Z
MEBLI KUCHENNYCH

03 04

WYBAWIA TRUDNE
PLAMY

CZYŚCI DESKĘ
ROZDZIELCZĄ

Produkt znajdziesz tutaj: 4nano Predator

https://sklep4nano.pl/pl/p/4nano-Predator-APC-do-czyszczenia-wszelkiego-rodzaju-powierzchni-500ml/90


4nano official

Masz pytania?
Z chęcią na nie odpowiemy

4nano polska www.4nano.pl

biuro@4nano.pl500-265-930

Wszystkie nasze kosmetyki znajdziesz pod adresem:

Gdzie szukać?
Zainteresowała cię ta broszura?

Prowadzisz własne studio auto detiaingu, sklep internetowy lub
salon samochodowy? Zapraszamy do współpracy:
Współpraca z marką 4nano

skelp4nano.pl

https://4nano.pl/wspolpraca/
https://sklep4nano.pl/

