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Snehové reťaze

Nosiče, upínače

Antény

Poťahy sedadiel

Autokoberce

Exteriér

Puklice

Neelektrické doplnky interiéru

Clony, rolety, fólie

Poťahy volantu

Elektrické doplnky interiéru

Nabíjačky, trafá

Poistky

Osvetlenie

Žiarovky 12V + 24V

LED žiarovky

Náradie, merače

Stierače

Čistota, autokozmetika

Osviežovače vzduchu TOPCAR

Samolepky PLASTIC

Novinky

Kategórie



Výbava vozidiel - bezpečnosť, núdza

Tažné lano Lano je určené na vlečenie motorových 
vozidiel do okamžitej hmotnosti viď 
kódy. Zakončené hákmi z kovu, vybave-
né červenou zástavkou.

91 738 - 3T, 4m
91 745 - 5T, 4m

Štartovacie káble Extra silné a dlhé štartovacie káble. 
farebne označené so svorkami na aku-
mulátor. Praktické uzatvárateľné balenie 
na zips.

90 533 - 400A, 5.0mm², 2.5m

90 571 - 600A, 6.0mm², 4m

90 588 - 900A, 10.0mm², 6m

90 489 - 400A, 5.0mm², 4m

90 502 - 600A, 6.0mm², 6m

Štartovacie káble Štandardné farebne označené štartova-
cie káble, so svorkami na akumulátor. 
Uzatvárateľné balenie na zips pre ľahké 
uloženie.

01 120 - 120A 2,0m
01 121 - 200A 2,5m
01 122 - 300A 2,5m
01 123 - 500A 2,5m
01 124 - 700A 2,5m

Podsedák JUNIOR PLUS
(II, III) 15-36kg

Homologované podľa európskych no-
riem, homologácia E20 smernica 44R-
04, a je schválené pre prevádzku v celej 
Európe. Určené pre deti od 15 do 36kg 
(skupina II a III). Poťah autosedačky je 
možné ľahko zložiť a vyprať pri teplote 
do 30°C.

01 480 - sivá
01 481 - modrá
01 482 - červená

Štartovacie káble Zodpovedajú požiadavkám európskej 
normy DIN 72553-16 a sú oprávnené na 
napätie od 12V do 24V. Materiál: meďou 
potiahnutý hlinník.

01 130 - rierez 16mm2, dĺžka 3m
pre benzínové motory do 2500cm3

01 131 - prierez 25mm2, dĺžka 3,5m
pre benz. 5500cm3 / naft. 3000 cm3

01 132 - prierez 35mm2, dĺžka 4,5m
pre benz. 7000cm3 / naft. 4000 cm3

 Autosedačka MARS
(I, II, III) 9-36kg sivá

Homologácia E20 smernica 44R-04, a je 
schválené pre prevádzku v celej Európe.  
Skladá sa z podsedáku a chrbtovej časti, 
spojených zipsom. Autosedačka je urče-
ná pre deti o váhe 9-25kg (skupina I a II). 
Samotný podsedák bez chrbtovej časti je 
pre deti o váhe 15-36kg (skupina II a III).

01 485 - sivá
01 486 - modrá
01 487 - červená

 Zakladací klin - skladací Skladací klin k zabezpečeniu vozidla, 
alebo ťažného zariadenia proti pohybu, 
celokovový, čierny lak. Výrobok spĺňa 
všetky príslušné ustanovenia smernice 
č. 2006/48 / ES /. Max. zaťaženie v kol-
mom smere 12kN - cca 1200kg. Max. 
zaťaženie proti jazde 10kN - cca 1000kg.

01 529

Reflexná samolepiaca
páska - delená 1m x 5cm

Samolepiaci reflexný pruh šírky 5cm, 
delený na štvorce 5x5cm (cca 19štvor-
cov na 1metri). Vhodné napr. pre zvý-
raznenie obrysu nákladných vozidiel, 
dodávok, prívesných vozíkov. Vďaka 
deleniu vhodný na plachty, cisterny a 
pod. Teplota vzduchu a podkladu, musí 
byť min. 15°C.

01 544 - žltá
01 545 - biela
01 546 - červená

Poistné skrutky kolies
14x1,5x27C

Poistné skrutky kolies ochraňujú kole-
sá pred demontážou bežným náradím. 
Sada 4 kusy + unikátny kľúč, montuje 
sa vždy iba jeden poistný šrób na jedno 
koleso.

93 985

Reflexná samolepiaca
páska 90x2cm

Samolepiaci výstražný reflexný dopl-
nok, viditeľný na veľkú vzdialenosť. Ide-
álne na kočík, bicykel, detskú trojkolku, 
školský vak, prilbu a pod. Z pásky mož-
no jednoducho vytvoriť aj viac reflex-
ných pruhov, stačí len pásku nastrihať 
na jednotlivé kúsky.

01 584 - žltá
01 585 - strieborná
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Štartovací kábel 100% meď. Neobsahuje žiadne prísady 
iných kovov, ktoré znižujú účinnosť štar-
tovacích káblov. Farebne označené so 
svorkami na akumulátor. Uzatvárateľné 
balenie “zipper bag”.

01 112 - 200A, 2,5m
01 114 - 400A, 3m
01 116 - 600A, 4m

Ťažné lano Ťažné Autolano pre osobné automobily 
do celkovej hmotnosti 1600 kg - 91 216 
a 2200 kg - 91 222.

91 216 - 1600 kg
91 222 - 2200 kg

Vyprošťovacie lano Oceľové lano s hákmi, určené pre vy-
prostenie vozidiel. Dĺžka 4 metre (+ 
-5%), priemer 8mm, pevnosť v ťahu 
5000 kg.

01 240 - 5000 kg

Zámok volantu
ROTARY LOCK 

Robustný zámok volantu, 2x krížový 
bezpečnostný kľúč, plastové vložky pre 
rôzne priečne prierezy volantu. Uza-
mknutie otočením o 90 °. Krátky model 
je vhodný pre vozidlá s kratším priesto-
rom medzi volantom a čelným sklom 
(napr. Škoda Felicia a pod).

 - dlhší
01 319 - kratší

Poistné skrutky kolies
A, C, B, D

Poistné skrutky kolies ochraňujú kole-
sá pred demontážou bežným náradím. 
Sada 4 kusy + unikátny kľúč, montuje 
sa vždy iba jeden poistný šrób na jedno 
koleso. Použiteľné pre zliatinové aj oce-
ľové disky. 

01 350 - (A)
01 351 - (C)
01 352 - (B)
01 353 - (D)

Poistné matice kolies
F, G

Poistné matice kolies ochraňujú kole-
sá pred demontážou bežným náradím. 
Sada 4 kusy + unikátny kľúč, montuje 
sa vždy iba jedna poistná matica na 
jedno koleso. Použiteľné pre zliatinové aj 
oceľové disky.

01 355 - M12x1,25
kužeľové sedlo (F)
01 356 - M12x1,50
kužeľové sedlo (G)

01 350 - M12x1,25x26mm kužeľové sedlo (A)
Vhodné napríklad pre vozidlá Favorit do rv 92, viac viď tabuľka použitie.

01 351 - M12x1,50x26mm guľové sedlo (C)
Vhodné napríklad pre vozidlá Favorit a Felicia od rv 93, viac viď tabuľka použitie.

01 352 - M12x1,50x26mm kužeľové sedlo (B)
Viď tabuľka použitie.

01 353 - M14x1,50x26mm guľové sedlo (D)
Vhodné napríklad pre vozidlá Fabia, Octavia a Superb, viac viď tabuľka použitie.

Výstražná vesta Zodpovedá norme STN EN 471. Dva 
reflexné pruhy po celom obvode, zapí-
nanie na suchý zips.

1 - univerzálna
01 510 - žltá XL
01 511 - oranžová XL
01 512 - oranžová XXL
01 513 - oranžová S detská

Ťažné lano s karabínami Lano je určené na vlečenie motorových 
vozidiel do okamžitej hmotnosti viď 
kódy. Zakončené hákmi z kovu, vybave-
né červenou zástavkou.

01 231 - 1800 kg, 3,2m
01 232 - 3000 kg, 3,4m
01 233 - 5000 kg, 3,4m

Výstražná reflexná vesta 
žltá detská SOR

Výstražná reflexná vesta, dobre viditeľná 
na veľkú vzdialenosť. Určené pre deti vo 
veku 4 - 15 rokov. Ide o ochranný odev 
s vysokou viditeľnosťou, trieda odevu je 
2 a úroveň retroreflexného materiálu je 
2. Materiál: 100% polyester. Zodpovedá 
norme STN EN 471. Dva reflexné pruhy 
po celom obvode.

01 550
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Reflexná samolepiaca
páska

Vhodná pre zvýraznenie obrysu náklad-
ných vozidiel, dodávok, prívesných vo-
zíkov (bočné a zadné strany), či všade 
tam, kde je nutné reflexné zvýraznenie.

01 538 - žltá 100x5cm
01 539 - biela 100x5cm
01 540 - červená 100x5cm

Reflexný svietiaci pásik
4 LED

Reflexný pásik s LED svetlom na ruku 
alebo na nohu. Upínanie pomocou su-
chého zipsu. 4x červené LED s nízkou 
spotrebou, napájanie batériou CR2032 
(priložená vo vnútri). Vybavené spína-
čom svetla, ktorý zároveň prepína reži-
my svietenia a blikania.

01 587

Reflexný magnetický klip 
SOR

Magnetický reflexný klip, jednoduché 
upevnenie na vrecko, na oblečenie a 
pod. Moderný, zábavný a predovšetkým 
dobre viditeľný na veľkú vzdialenosť, 
vhodné aj pre deti. Za zníženej viditeľ-
nosti niekoľkonásobne predlžuje vzdia-
lenosť, na ktorú vodič spozoruje chodca. 

01 563

Sada reflexných doplnkov 
SOR

Dobre viditeľné doplnky. Obsahuje: sa-
monavíjací reflexný pásik z pružného 
materiálu, dokonale obopne ruku, zá-
pästie alebo členok. Reflexný prívesok 
- ideálne na batoh, na vrecko, na zips 
a pod. Sada reflexných samolepiek - na 
nalepenie na vhodné miesto pre zvýše-
nie viditeľnosti.

01 580

Reflexná vesta žltá SOR Výstražná reflexná vesta vhodná pre 
rôzne účely. Reflexné pásy na prednej aj 
zadnej strane a na ramenách. Zapínanie 
na zips, zadná strana vesty z prieduš-
ného sieťového materiálu. Zodpovedá 
norme STN EN 471.

01 555 - veľkosť M
01 556 - veľkosť L
01 557 - veľkosť XL
01 558 - veľkosť XXL

Sada reflexných
samolepiek SOR

Reflexné samolepky so zábavným mo-
tívom ideálne pre deťi na tašky, vaky a 
pod. Reflexný povrch je dobre viditeľný 
na veľkú vzdialenosť, vďaka čomu nie-
koľkonásobne predĺžite svoju viditeľ-
nosť.

01 581

Reflexný poťah batohu, 
brašne žltý SOR

Poťah na batoh alebo školskú tašku, 
vhodné až do veľkosti 55 x 40 cm. 
Univerzálne upevnenie pomocou všitej 
gumy a gumových popruhov. Zodpove-
dá norme STN EN 471. Najmä za zníže-
nej viditeľnosti alebo v šere. Poťah na 
batoh niekoľkonásobne predlžuje vzdia-
lenosť, na ktorú vodič spozoruje chodca.

01 554

Reflexná plachta
50x40cm

Slúži na označovanie prečnievajúceho 
nákladu (v predu alebo vzadu viac ako 
40cm). Za prečnievajúci náklad sa na-
príklad považuje aj bicykel alebo iný 
predmet prepravovaný na nosiči na-
montovanom vzadu na vozidle.

vm0001

Reflexná samolepka
obmedzená rýchlosť

Slúži na označovanie prečnievajúceho 
nákladu (v predu alebo vzadu viac ako 
40cm). Za prečnievajúci náklad sa na-
príklad považuje aj bicykel alebo iný 
predmet prepravovaný na nosiči na-
montovanom vzadu na vozidle.

Reflexná bunda žltá SOR Výstražná reflexná bunda vhodná pre 
rôzne účely. Reflexné prvky na prednej 
i zadnej strane. Zapínanie na zips, zadná 
strana bundy z priedušného sieťového 
materiálu. Vhodná aj pre športové účely.

01 559 - veľkosť M
01 560 - veľkosť L
01 561 - veľkosť XL
01 562 - veľkosť XXL

vm 0002 - 25km
vm 0003 - 60km
vm 0004 - 80km
vm 0005 - 40km

vm 0006 - 100km
vm 0007 - 90km
vm 0008 - 110km
vm 0009 - 130km
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Detská reflexná vesta „V“ 
SOR

Výstražný reflexný doplnok odevu v 
tvare V, dobre viditeľný na veľkú vzdiale-
nosť. Určené pre deti vo veku 4 - 15 ro-
kov. Za zníženej viditeľnosti alebo v šere 
niekoľkonásobne predlžuje vzdialenosť, 
na ktorú je dieťa viditeľné.

01 551

Reflexná vesta pre psa 
SOR

Výstražný reflexný doplnok pre psa, 
dobre viditeľný na veľkú vzdialenosť. 
Zapínanie na suchý zips okolo krku psa. 
Vhodné pre psov: 01597 do cca 15kg a 
s obvodom krku do cca 53cm. 01 598 
do cca 20kg a s obvodom krku do cca 
58cm.

01 597 - do 15kg
01 598 - do 20kg

Reflexný pásik na ruku
4LED

Reflexný pásik so svetlom a s pási-
kom na ruku. 4x červené LED s nízkou 
spotrebou. Napájané batériou CR2032 
(priložená vo vnútri). Upevniť ho možno 
pomocou suchého zipsu, alebo pomo-
cou priloženého pásu na ruku. Pomocou 
spínača sa svetlo rozsvieti a zároveň 
prepína režim svietenia a blikania.

01 588

Prívesok s reflexnou
karabínou SOR

Reflexný prívesok (pásik) s karabínou - 
viditeľný za každého počasia. Vďaka veľ-
kej karabíne ho možno ľahko pripevniť 
na pútko, zips, batoh a pod.

01 573 - žltý
01 574 - strieborný

Reflexný pásik
ROLLER SOR

Reflexný pásik - viditeľný za 
každého počasia. Vyrobený z 
pružného materiálu, dokonale 
obopne ruku, zápästie alebo čle-
nok. Dĺžka 28 cm, šírka 3 cm.

Bulk - balené voľne, bez pre-
dajného závesu a bez loga na 
výrobku.

Reflexný prívesok

Zábavný a predovšetkým na 
veľkú vzdialenosť viditeľný dopl-
nok, vhodný aj pre deti. Najmä 
za zníženej viditeľnosti alebo v 
šere niekoľkonásobne predlžuje 
vzdialenosť, na ktorú vodič spo-
zoruje chodca. Ideálny na batoh, 
vrecko, zips a pod.

01 516 - žltý SOR
01 517 - žltý bulk
01 518 - strieborný SOR

01 720 - srdce ružový
01 721 - srdce modrý
01 722 - srdce strieborný
01 723 - Bear (medveď) žltý
01 724 - Bear (medveď) oranžový

01 519 - strieborný bulk
01 700 - oranžový
01 708 - 2ks ružový+modrý
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01 725 - Bear (medveď) fialový
01 726 - štvorlístok zelený
01 727 - štvorlístok ružový
01 728 - štvorlístok žltý
01 729 - Ghost (duch) modrý

01 730 - Ghost (duch) červený
01 599 - Ghost (duch) žltý
01 567 - Foot (noha) žltý

01 709 - 2ks žltý+červený

Reflexný magnetický pás Textilný pás s reflexnými pruhmi, upev-
nenie pomocou vstavaných magnetov. 
Ideálny doplnok k výstražnému troju-
holníku. Uchytí sa pomocou magnetov.
Vhodný za zníženej viditeľnosti alebo 
v šere. Reflexný pás niekoľkonásobne 
predlžuje vzdialenosť, na ktorú ho vodič 
spozoruje.

01 762 - žltý 2ks

Reflexný penový nárazník Ochranná lišta, ideálna do garáže - na 
stenu, na roh, alebo stĺp. Absorbuje 
ľahké nárazy a chráni tak vozidlo pred 
poškodením. Penový nárazník je reflex-
ný, na zadnej strane je vybavený samo-
lepiacou fóliou, vďaka ktorej ho ľahko 
pripevníte na požadované miesto.

05 220 - 40x12x1,5cm rohový

05 221 - 20x33x1cm plochý

05 222 - 18x38x1cm okrúhly
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Protišmykové návleky
na obuv 2ks veľ. 38-45

Pre chôdzu po klzkom povrchu ako sneh, 
ľad či blato. Ľahko sa nasadzujú na to-
pánky bez nutnosti vyzúvania. Návleky 
sú vhodné pre bežnú obuv veľkosti 38 
- 45.

01 458

Reflexný batoh Batoh výstražnej farby opatrený reflex-
ným pruhom s vysokou odrazivosťou. 
Tento batoh je vhodný na výlet, bežné 
cesty do práce, za športom či za zába-
vou. Batoh možno nosiť ako klasicky cez 
obe ramená, alebo ako jednoduchý vak 
cez rameno.

01 746 - žltý
01 747 - zelený
01 748 - oranžový

Klin pod kolesá automobilu Zakladací klin pod koleso, plastový. 
Určené na zabezpečenie vozidla proti 
pohybu. Pre vozidlá s max. hmotnosťou 
do 1 800 kg.

am 42 560

Štartovací kábel Štandardné farebne označené štartova-
cie káble, so svorkami na akumulátor. 
Uzatvárateľné balenie na zips pre ľahké 
uloženie.

am 61 108 - 400A, 2,5m
am 42 399 - 1200A  6m

Reflexný prívesok Reflexný prívesok v tvare plyšáka s re-
flexným povrchom. Jedná sa o rovnaký 
materiál, z akého sú pruhy u reflexných 
viest. Aj pri malom množstve svetla je 
prívesok viditeľný na veľkú vzdialenosť. 
Vhodné na školskú tašku, ruksak a pod.

01 755 - slon
01 756 - myš
01 757 - los

Alkohol tester SILVER, 
digitálny

Digitálny dychový alkohol tester s 
pútkom na ruku. Prístroj pre orientač-
né stanovenie obsahu alkoholu v krvi 
dychovou skúškou, s rýchlou reakciou 
a opakovateľným skúšaním. Skúškou 
možno, za pomoci polovodičového 
kyslíkového čidla, zistiť obsah alkoholu 
v krvi s rozsahom merania 0 - 0,19 ‰. 
Napájanie je riešené pomocou 2x AAA 
batérií (nie sú súčasťou balenia).

01 900

Alkohol tester BLACK / 
WHITE, digitálny

Prístroj pre orientačné stanovenie ob-
sahu alkoholu v krvi dychovou skúškou, 
s rýchlou reakciou a opakovateľným 
skúšaním. Skúškou možno, za pomoci 
polovodičového kyslíkového čidla, zistiť 
obsah alkoholu v krvi s rozsahom mera-
nia 0 - 0,19 ‰. Disponuje sekundárnym 
displejom s hodinami, ktorý možno pou-
žívať aj ako budík, a teplomer. Napájanie 
2x AAA (nie sú súčasťou balenia).

01 901

Alkohol tester BLACK, 
digitálny

Prístroj pre orientačné stanovenie ob-
sahu alkoholu v krvi dychovou skúškou, 
s rýchlou reakciou a opakovateľným 
skúšaním. Skúškou možno, za pomoci 
polovodičového kyslíkového čidla, zistiť 
obsah alkoholu v krvi s rozsahom me-
rania 0 - 0,19 ‰. Disponuje hodinami, 
pre sledovanie aktuálneho času. Tester 
na meranie používa náustky, v balení 5 
kusov. Napájanie 2x AAA.

01 902

Alkohol tester
- detekčná trubička
 

Jednorázový orientačný test na zistenie 
alkoholu v dychu. Intenzita zafarbenia 
náplne v trubičke je závislá na množstve 
alkoholu vo vydychovanom vzduchu. 
Balenie: 1 ks detekčnej trubičky. K dis-
pozícii je aj box s 10 ks v balení.

01 525

Reflexná bunda s ka-
pucňou SAFETY XL

Zateplená reflexná bunda s vysokou 
viditeľnosťou, odolná proti vode a 
vetru. Bunda je vybavená priestrannou 
kapucňou, postrannými vreckami a za-
pínaním na zips prekrytým klopou na 
patentky. Bunda je príjemne zateplená a 
dá sa tak použiť aj za chladného,   veter-
ného,   či daždivého počasia.

01 771
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Popisovač PNEU (biely) Na tmavé neporézne materiály, ako sú 
röntgenové snímky, gumy, káble, kovy, 
CD a DVD, keramika, sklo, fólie, plasty 
a pod. Stopa písma je svetlostála, odo-
láva vode aj pri bode varu , teplote do 
100°C, oteru i poveternostným vply-
vom. Šírka stopy 1-3 mm.

91 500

Lekár- ničky
Obsah zodpovedá vyhláške MZ SR č. 143/2009 Z.z.

Lievik so sitkom

Plastový lievik so zabudo-
vaným sitkom a ohybným 
lievikom. Farba čierna.

01 501

Zátka nádrže UNI

Univerzálna plastová 
zátka nádrže slúžiaca k 
núdzovému uzavretiu 
palivovej nádrže auto-
mobilov. Možno použiť u 
väčšiny typov osobných 
automobilov.

01 611

Ručné čerpadlo paliva Určené pre ručné prečerpávanie paliva.
Dĺžka cca 180 cm. Jeden koniec hadi-
ce ponorte do prečerpávanej kvapaliny, 
prstom utesnite druhú časť hadice a 
3-5x zapumpujte gumovým balónikom. 
Uvoľnite prst a nechajte kvapalinu sa-
mospádom vytekať do cieľovej nádoby. 
Cieľová nádoba musí byť umiestnená 
nižšie, než nádoba zdrojová!

01 621

Plastový kanister
5, 10 a 20 l

Plastový kanister s ohybným nalievacím 
hrdlom určený pre pohonné hmoty. Ob-
jem 5, 10 a 20 litrov.

91 503 - 5 litrov
91 504 - 10 litrov
91 505 - 20 litrov

Výstražný trojuholník Skladací výstražný trojuholník v sklad-
nom plastovom púzdre. Kovová kon-
štrukcia stojanu. Homologizácia E.

01 520 - 440g
01 521 - 380g

91519-1 - Lekárnička I.
Pastová krabička 255x165x79mm.

91519-2 - Lekárnička I.
Textilná brašna 250x160x50mm.

91 521 - Motolekárnička
Textilná brašna pre motocykle.

Príslušenstvo ku kanistru Plastový náhradný lievik pre kanister na 
pohonné hmoty.

Plastové náhradné veko pre kanister na 
pohonné hmoty.

91 501 - lievik
91 502 - veko

Univerzálny palivový
filter

Univerzálny palivový filter, pri-
pája sa na palivovú sústavu s 
hadičkou o priemere 6-8mm.

01 623
91 943

Kanister plastový 5l Plastový kanister určený pre pohonné 
hmoty.

am 42 829 - 5 litrov
am 61 599 - 10 litrov
am 61 600 - 20 litrov



Výbava vozidiel - bezpečnosť, núdza

Podložka pod ŠPZ strip Plastová metalická podložka pod re-
gistračnú značku, alebo ŠPZ bežných 
rozmerov. Podložka je vybavená spod-
nou lištou so zaisťovacími zarážkami a 
celou radou univerzálnych montážnych 
otvorov.

91 567 - karbón
91 568 - červená
91 569 - modrá

Práškový hasiaci prístroj
1, 2 a 6 kg

Hasiaci prístroj práškový s držiakom a 
manometrom, pre osobné alebo náklad-
né automobily.

01531 - 1 kg
01532 - 2 kg
01536 - 6 kg

Hasiaci spray 500ml Ideálne pre hasenie požiaru v automo-
biloch, kanceláriách, domácnostiach 
a pod. Typ hasivá AFFF, pohonná látka 
N2. Nejedná sa o hasiaci prístroj podľa 
EN3.

91 529

Podložka pod ŠPZ 

91 533 - čierna

Plastová podložka pod štátnu poznáva-
ciu značku, alebo tabuľku registračnej 
značky, otvory pre univerzálnu montáž.

Podložka pod ŠPZ metallic Plastová metalická podložka pod re-
gistračnú značku, alebo ŠPZ bežných 
rozmerov. Podložka je vybavená spod-
nou lištou so zaisťovacími zarážkami a 
celou radou univerzálnych montážnych 
otvorov.

91 560 - chróm
91 562 - červená
91 563 - modrá

Podložka pod ŠPZ

Plastová podložka pod ŠPZ,
alebo registračnú značku,
s univerzálnymi otvormi.

Podsedák Junior
22 až 36 kg 

Určené pre deti od 22 do 36kg, skupi-
na EHK III. Podsedák sa položí na zadné 
sedadlo automobilu, dieťa sa posadí do 
sedačky a pripúta sa 3-bodovými bez-
pečnostnými pásmi. Rôzne farebné pre-
vedenia. Homologizácia E20 44R.

91 701 / am 27 101

91 538 - čierna (lesklá)
Na motocykel; rozmer: 148x135 mm

91 539 - čierna (matná)
Na traktor; rozmer: 247x175 mm

91 540 - čierna (matná)
Na traktor; rozmer: 360x226 mm

Podložka pod ŠPZ Plastová podložka pod štátnu poznáva-
ciu značku, alebo tabuľku registračnej 
značky, otvory pre univerzálnu montáž.
Podložka je vybavená spodnou lištou so 
zaisťovacími zarážkami a celou radou 
univerzálnych montážnych otvorov.

91 561 - čierna metalická
91 566 - chróm

Podložka pod ŠPZ Plastová podložka pod štátnu poznáva-
ciu značku, alebo tabuľku registračnej 
značky, otvory pre univerzálnu montáž.

am 47 500 - chróm
am 61 517 - chróm-čierna



Snehové reťaze
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Snehové reťaze
do 2000 kg

Rýchloupínacie snehové reťaze, krížová 
stopa, sada 2kusy. Určené pre autá do 
hmotnosti 2000kg. Homologizácia GS 
TÜV, očko reťaze 3mm, 9mm. Balené v 
praktickej uzatvárateľnej textilnej taške 
zo silného materiálu. Výrobok je zhod-
ný s typom schváleným MD ČR, č.osv. 
2693.

Snehové reťaze SUV-VAN 
do 7500 kg

Zosilnené snehové reťaze určené pre 
ťažšie vozidlá (4x4, SUV, dodávky aj ľah-
ké nákladné autá do 7,5 t). Krížová stopa 
reťaze, klasický spôsob montáže, sada 
2 ks. Balené v praktickej uzatvárateľnej 
textilnej taške zo silného materiálu. Vý-
robok je zhodný s typom schváleným 
MD ČR, č.osv. 2693.

Snehové reťaze do 2000 kg
Kat. č. Veľkosť Popis

01 413 X30 Sneh. reťaze 3,0 mm 9mm NYLON BAG

01 414 X40 Sneh. reťaze 3,0 mm 9mm NYLON BAG

01 415 X50 Sneh. reťaze 3,0 mm 9mm NYLON BAG

01 416 X60 Sneh. reťaze 3,0 mm 9mm NYLON BAG

01 417 X70 Sneh. reťaze 3,0 mm 9mm NYLON BAG

Snehové reťaze do 2000 kg
Kat. č. Veľkosť Popis

01 418 X80 Sneh. reťaze 3,0 mm 9mm NYLON BAG

01 419 X90 Sneh. reťaze 3,0 mm 9mm NYLON BAG

01 420 X100 Sneh. reťaze 3,0 mm 9mm NYLON BAG

01 421 X110 Sneh. reťaze 3,0 mm 9mm NYLON BAG

Snehové reťaze do 7500 kg
Kat. č. Veľkosť Popis

01 432 210 Snehové reťaze SUV - VAN

01 433 220 Snehové reťaze SUV - VAN

01 434 225 Snehové reťaze SUV - VAN

01 435 230 Snehové reťaze SUV - VAN

01 436 240 Snehové reťaze SUV - VAN

01 437 245 Snehové reťaze SUV - VAN

Snehové reťaze do 7500 kg
Kat. č. Veľkosť Popis

01 438 247 Snehové reťaze SUV - VAN

01 440 250 Snehové reťaze SUV - VAN

01 441 255 Snehové reťaze SUV - VAN

01 442 260 Snehové reťaze SUV - VAN

01443 265 Snehové reťaze SUV - VAN

ATEST
8SD
2693

ATEST
8SD
2693

Univerzálne vyslobodzova-
cie pásy

Pre núdzové vyprostenie vozidla pri 
snehu, poľadovice alebo na blate. Sú 
vhodné pre všetky bežné rozmery pne-
umatík, a možno ich použiť na oceľové, 
alebo ALU disky.

01 455 - 2ks K2
01 456 - 4ks jednorázové

Protišmykové návleky
na obuv 2ks veľ. 38-45

Gumové návleky na obuv s oceľovými 
hrotmi. Balenie obsahuje 2ks (1 pár) 
návlekov. Ideálny pomocník pre chôdzu 
po klzkom povrchu. Ľahko sa nasadí na 
topánky bez nutnosti vyzúvania. Návle-
ky sú vhodné pre bežnú obuv veľkosti 
38 - 45.

01 458 - 2ks čierne



Nosiče, upínače

Nosič bicykla zamykací
Uzamykateľný strešný nosič bicykla pre 
rôzne typy a veľkosti bicyklov.

Pružný upínač Pružný upínač zakončený kovovými hák-
mi. Homologizácia TÜV/ GS.

02 201 - 2x 80cm
02 202 - 2x 100cm
02 204 - 2x 150cm
02 205 - 2x 200cm
02 209 - 8 prameňov

Popruh s račňou,
s hákmi 8m, 4t

Upínací popruh s kovovou račňou a dvo-
ma kovovými hákmi, dĺžka 8 m, šírka 50 
mm, ťažná sila 4000kg.

02 250

Pružný upínač Pružný upínač zakončený kovovými hák-
mi. Balenie obsahuje 2ks. Homologizá-
cia TÜV/ GS.

02 200 - 2x60cm

Pružný upínač GREEN Klasické pružné upínače zakončené ko-
vovými hákmi. Balenie obsahuje 2 ks

02 186 - 2x 80cm
02 187 - 2x 100cm
02 188 - 2x 150cm
02 189 - 2x 200cm
02 190 - 4x 80cm pavúk
8 prameňov

Pružný upínač 10mm
KARABINA 1x100cm 

Pružný upínač vysokej kvality, zosilnený, 
homologizácia TÜV/ GS. Zakončené ka-
rabínami pre dokonalé upevnenie. Dĺžka 
100cm, priemer 10mm.

02 221 - 1x 100 mm

Pružný upínač 8mm
HOOK 1x100cm 

Pružný upínač vysokej kvality, homo-
logizácia TÜV/ GS. Zakončené hákmi 
s držiakmi pre lepšie napnutie. Dĺžka 
100cm, priemer 8mm.

02 217 - 1x 100 mm 

Pružná upevňovacia sieť Pružná upevňovacia sieť s háčikmi. Veľ-
kosť 40 x 40 cm je ideálna na pripev-
nenie ľahších predmetov na motocykel 
alebo bicykel (napr. prilba). Veľkosť 80 x 
100 cm sa hodí na pripevnenie predme-
tov v batožinovom priestore osobného 
automobilu.

02 224 - 40 x 40 cm
02 225 - 80 x 100 cm

Popruh s račňou 5 m
Upínací popruh s kovovou račňou, dĺžka 
5 m, šírka 25 mm.

Pružný upínač FLAT 1ks Pružný upínač plochého prierezu za-
končený dvoma kovovými hákmi. Háky 
vďaka svojej konštrukcii umožňujú 
upnutie zaháknutím, alebo vytvorením 
slučky prevlečením.

02 210 - 75cm
02 211 - 120cm

02 231 - 5 m 02 232 - s hákmi, 5 m

02 105 - kovový Black 02 107 - hlinníkový platinum



Nosiče, upínače
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Upínací popruh na zadné 
dvere

Pre zabezpečenie piatych dverí vozidla, 
v prípade že ich nie je možné zatvoriť, 
napr. presahujúci náklad. Popruh je vy-
bavený okom pre upnutie do jednej a 
karabínou do druhej časti zámku dverí 
a sponou pre dotiahnutie.

02 229

Popruh s račňou TÜV/ GS
5 m a hákmi 

Upínací popruh vysokej kvality, s kovo-
vou račňou, homologizácia TÜV/ GS.
Dĺžka 5 m, šírka 25 mm

02 237 - s hákmi, 5 m
TÜV/ GS

Popruh s račňou a hákmi 
2ks, 125 daN, TÜV/ GS 

Upínací popruh vysokej kvality, homolo-
gizácia TÜV/ GS. Kovové račne, úchyty 
potiahnuté tvrdeným plastom pre ľahšiu 
manipuláciu. Dĺžka 4,5 m, šírka 24 mm, 
ťažná sila 125 daN.

02 239 - 125 daN

Upínací popruh TÜV/ GS 
2x 2,5 m 

Upínacie popruhy vysokej kvality, s ko-
vovou sponou, homologizácia TÜV/ GS. 
Dĺžka 2,5 m, šírka 25mm, sada 2 kusy.

02 238 - 2x 2,5 m

Popruh s račňou a hákmi 
2ks, 400 daN, TÜV/ GS 

Upínací popruh vysokej kvality, homolo-
gizácia TÜV/ GS. Kovové račne, úchyty 
potiahnuté tvrdeným plastom pre ľahšiu 
manipuláciu. Dĺžka: 4,9 m, šírka: 32 
mm, ťažná sila 400 daN.

02 240 - 400 daN

Priečny nosník zamykací
hliníkový ALU-PRO 

Uzamykateľný priečnik nosník hliníkovej 
konštrukcie, určené pre vozidlá s pozdĺž-
nymi nosičmi (hagusy), sada 2 kusy. 
Ľahké upevnenie - nevyžaduje žiadne 
náradie, stačí len odomknúť koncovku 
nosiča, mierne ju vysunúť a jej otáčaním 
priečnik upnúť či povoliť.

02 305 - 120 cm
02 306 - 135 cm

Technické údaje 02 305 02 306
Max. nosnosť 50kg 50kg
Dĺžka 120cm 135cm
Pre rozteč nosičov 81-112cm 96-127cm
Pre max.prierez (š x v) 38x48mm 38x48mm

Podložka pre zvýšenie
nosičov 02 140, 02 141

Kit k nosičom lyží, určené pre zvýšenie 
priestoru medzi nosičom lyží a strechou 
vozidla. Kompletná sada 4 ks vrátane 
spojovacieho materiálu (dlhé skrutky). 
Vhodné najmä pre moderné carvingové 
lyže so zvýšeným viazaním.

02 142

Nosič lyží so zámkom ALU
Sada 2ks strešných nosičov lyží na strešné priečniky automobilu vhodný aj pre 
carvingové lyže. Uzamknutie lyží či snowboardu priamo v nosiči. 

02 140 - kapacita 4 páry lyží; šírka nosiča 54 
cm; výška nosiča 10 cm; šírka priestoru pre 
lyže 37 cm; pre streš. nosiče max. 32 x 60 
mm; materiál hliník, propylén; homologácia 
GS / TUV

02 141 - kapacita 6 párov lyží; šírka nosiča 
73 cm; výška nosiča 10 cm; šírka priestoru 
pre lyže 55,5 cm; pre streš. nosiče max. 32 
x 60 mm; materiál hliník, propylén; homolo-
gácia GS / TUV

Popruhy sada 5 dielov 
GREEN

Praktická sada upínacích popruhov, 
ktorá nájde široké uplatnenie pri upev-
ňovaní predmetov. Obsahuje popruhy s 
hákmi a slučky so sponou. Obsah bale-
nia: 1x popruh s račňou a háky, dĺžka 
4,5 metra, 2x popruh so štipcom a háky, 
dĺžka 2,5 metra, 2x popruh so štipcom, 
dĺžka 2,5 metra.

02 241

Upínací popruh GREEN Praktický upínací popruh s kovovou 
sponou, ktorý nájde široké uplatnenie 
pri upevňovaní predmetov.

02 243 - 2x2,5m
02 244 - 1x5m



Nosiče, upínače

Sieťka do kufra na suchý 
zips 50x35cm

Univerzálna upínacia sieť 50x35cm na 
uchytenie predmetov v automobile. Po-
mocou suchého zipsu sa pripevní pria-
mo na čalúnenie kufra.

am 42 429

POPRUH S RAČŇOU
6M, 500KG

Upínací popruh s kovovou račňou a há-
kom, šírka: 2,5cm, dĺžka: 6m, zaťaženie 
do 500kg

93 831

Nosič bicykla hliníkový 
ALU-FIX TÜV

Upevnenie kolesá do nosiča sa vykoná-
va pomocou držiaka na rám a jednodu-
chých objímok s fixačnou sponou, ktorú 
možno upevniť aj jednou rukou. Mecha-
nizmus je uzamykací. Je vhodný pre 
bicykle, do 15 kg. Zhotovený z hliníka 
striebornej farby, umožňuje uchytenie 
ako na klasický strešný nosič pomocou 
U strmeňov, tak aj na nosiče s T drážkou 
20 mm.

02 108

Nosič na 3 bicykle
- na ťažné DOLPHIN TÜV

Nosič je vhodný pre tri bicykle, nepre-
sahujúce dohromady hmotnosť 45kg 
s jednoduchým systémom upevnenia, 
sklápaním pre prístup do kufra, s kom-
pletne osvetleným panelom a miestom 
pre ŠPZ. Upevnenie kolesa do nosiča  
bez náradia. Mechanizmus je uzamyka-
cí. Nosič sa pripevňuje na guľu ťažného 
zariadenia, a zaisťuje sa pomocou ró-
bustnej páky a zámku.

02 125

Priečny nosník zamykací 
hliníkový 135cm ALU-TOP 
TÜV

Uzamykateľný priečnik, nosník hliníkovej 
konštrukcie, určený pre vozidlá s pozdĺž-
nymi nosičmi (hagusy). Vyznačuje sa 
ľahkým upevnením. Stačí len odomknúť 
a pomocou priloženého imbusového 
kľúča priečnik upnúť či povoliť. Priečnik 
má dĺžku 135 cm a je určený pre vozidlá 
s rozstupom pozdĺžnych nosičov až 129 
cm a max. Prierezom 45x74mm a je vy-
bavený drážkou pre T-skrutku.

02 310

Priečny nosník zamykací 
hliníkový 135cm ALU-FLEX 
TÜV

Uzamykateľný priečnik, nosník hliníkové 
konštrukcie, určený pre vozidlá s po-
zdĺžnymi nosičmi (hagusy). Vyznačuje 
sa ľahkým upevnením, nevyžadujúcim 
žiadne náradie. Priečnik má dĺžku 135 
cm a je určený pre vozidlá s rozstupom 
pozdĺžnych nosičov 94 - 127 cm. Profil 
má rozmery 78 x 26 mm a je vybavený 
drážkou pre T-skrutku.

02 312

Nosič na 3 bicykle
- na zadné dvere TRIPLE

Upevnenie kolesa do nosiča pomocou 
jednoduchých objímok s fixačnou spo-
nou, ktorú možno upevniť aj jednou 
rukou. Opatrený chráničmi, vyrobený z 
ocele s antikoróznou úpravou. Na vo-
zidlo sa upevňuje systémom textilných 
upínacích pásov. Určený len pre vozidlá, 
na ktorých nezakrýva ŠPZ a svetlá v 
opačnom prípade je nutné použiť dopln-
kové zadné svetlá s držiakom ŠPZ (nie 
sú súčasťou nosiča).

02 112

Priečny nosník zamykací 
hliníkový 120cm ALU-TOP 
TÜV

Uzamykateľný priečnik, nosník hliníko-
vej konštrukcie, určený pre vozidlá s 
pozdĺžnymi nosičmi (hagusy). Vyzna-
čuje sa ľahkým upevnením. Stačí len 
odomknúť a pomocou priloženého imbu-
sového kľúča priečnik upnúť či povoliť. 
Priečnik má dĺžku 120cm a je určený pre 
vozidlá s rozstupom pozdĺžnych nosičov 
až 115cm a max. Prierezom 45x74mm a 
je vybavený drážkou pre T-skrutku.

02 309

Priečny nosník zamykací 
hliníkový 120cm ALU-FLEX 
TÜV

Uzamykateľný priečnik, nosník hliníko-
vej konštrukcie, určený pre vozidlá s 
pozdĺžnymi nosičmi (hagusy). Vyzna-
čuje sa ľahkým upevnením, nevyžadu-
júcim žiadne náradie. Priečnik má dĺžku 
120cm a je určený pre vozidlá s roz-
stupom pozdĺžnych nosičov 79-113cm. 
Profil má rozmery 78x26mm a je vyba-
vený drážkou pre T-skrutku.

02 311
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Elektronická anténa
nalepovacia, 12V 

Elektronická anténa určená na montáž 
nalepením na sklo automobilu. Napája-
nie 12 V, šírka 34 cm, dĺžka kábla 200 
cm.

03 140

Strešná anténa, 27 cm
prút 

Strešná anténa určená pre príjem roz-
hlasového signálu v automobile, zložená 
zo skrutkovacieho prútu, upevňovacej 
pätice a prívodného kábla. Dĺžka prútu 
27 cm, dĺžka kábla 200 cm, sklon anté-
ny: 0 - 25 °.

03 142

Strešná anténa GOLF
40 cm

Prútová strešná laminátová anténa ur-
čená pre príjem rozhlasového signálu v 
automobile, zložená zo skrutkovacieho 
prútu, upevňovacej pätice a prívodného 
kábla. Dĺžka prútu 40 cm, dĺžka kábla 
330cm, sklon antény 52 °.

03 148

Elektronická anténa,
gumová, 12V

Strešná elektronická anténa určená pre 
príjem rozhlasového signálu v automo-
bile, zložená z gumového skrutkovacie-
ho prútu, upevňovacej pätice a prívod-
ného kábla. Dĺžka prútu 17,5 cm, uhol 
sklonu 62°, napájanie 12 V, dĺžka antén-
neho kábla cca 35cm, dĺžka napájacieho 
kábla cca 35cm.

03 151

Anténny prút, dĺžka 
40cm, vnútorný i von-
kajší závit M5, balené 
v sáčku.

Gumený anténny prút, 
dĺžka 18cm, vonkajší zá-
vit M5, balené voľne.

Alumíniový anténny prút, 
dĺžka 17,5cm. Vnútorný 
závit M5, redukcia na 
vonkajší závit M5 a M6.

Dĺžka 21cm s adaptérmi 
pre rôzne závity. Vnú-
torný závit M6, vonkajší 
závit adaptér M6, M5, 
M4,5.

Prút 40cm. Súčasťou ba-
lenia je rad adaptérov pre 
rôzne závity. Vnútorný 
závit M6, vonkajší závit 
adaptér M5, M6.

Anténny prút 41cm so 
štyrmi adaptérmi.

Elektronická anténa,
40 cm, 12V 

Strešná elektronická anténa určená pre 
príjem rozhlasového signálu v automo-
bile, zložená zo skrutkovacieho prútu, 
upevňovacej pätice a prívodného kábla. 
Vhodná najmä pre vozidlá Škoda. Dĺžka 
prútu: 40 cm, dĺžka kábla: 30 cm, an-
ténny prút: skrutka M5, anténna pätica: 
matice M5.

03 141

Strešná anténa, 52 cm Strešná anténa určená pre príjem roz-
hlasového signálu v automobile, zložená 
zo skrutkovacieho prútu, upevňovacej 
pätice a prívodného kábla. Dĺžka prútu: 
45 cm; dĺžka kábla: 200 cm; anténny 
prút: matica M6; anténna pätica: skrut-
ka M6.

03 143

Anténny prút 

Strešná autoanténa so 
zosiľňovačom 40cm, 5mm

Autoanténa so zabudovaným zosilňo-
vačom a anténnym zvodom/káblom, 
určená pre príjem rozhlasového signálu 
v automobiloch. 

93 220

Anténny zosilňovač
AM / FM 12V DIN

Káblový zosilňovač k autorádiu, vhodný 
pre všetky typy autorádií na zosilnenie 
signálu voči šumu a na minimalizáciu 
kolísania signálu pri jazde. Jednoduchá 
a rýchla montáž vďaka štandardným 
DIN konektorom. Napájanie 12V=, prí-
kon 10mA, kmitočty FM 88-106MHz; 
AM 600-1600kHz, konštrukcia: DIN zá-
suvka; DIN zástrčka.

03 161

03 174 - F
elic

ia

03 175 - g
umený

32 611 - A
LU

 st
rie

borný

03 177
03 176

am 42 905



Poťahy sedadiel

Poťahy sedadiel, set 9ks 
POLY, AIRBAG
Sada na celý automobil. Na väčšinu au-
tosedadiel. Ideálne pre sedadlá s bočným 
airbagom priamo v operadle predných se-
dadiel. Balenie: poťah na predné sedadlo 
2x, zadný sedák (celý), zadné operadlo 
(pomocou zipsu deliteľné na 3 diely), 
opierku hlavy (5x). Vďaka zipsom na 
zadnej operadlovej časti je možné poťahy 
použiť aj na vozidlá s delenými zadnými 
sedadlami.

Vyhrievaný poťah 12V,
COMFORT 

Univerzálny vyhrievaný poťah na se-
dadlo, zosilnená konštrukcia, napájanie 
12V konektorom do zásuvky automo-
bilového zapaľovača. Zabudovaný ter-
mostat, ovládací panel na prívodnom 
kábli. Pre všetky typy automobilov. 
Poťah je možné použiť i na sedadlách, 
ktoré majú zabudovaný bočný airbag 
priamo v operadle predných sedadiel.

04 120

Umývateľný ochranný 
poťah na predné sedadlo

Určený proti znečisteniu sedadla od 
odevov. Na boku sedadlovej časti je po-
ťah vybavený praktickými vreckami na 
náradie. Povrch poťahu je veľmi ľahko 
umývateľný. Poťah možno použiť na se-
dadlách so zabudovanými bočnými air-
bagmi. Žiadna časť poťahu však nesmie 
zakrývať vyústenie airbagu v operadle 
sedadla (pozri dokumentácia vozidla).

04 135

Ochranný povlak sedadla Vyrobený z odolného materiálu. Bezpeč-
ne ochráni sedadlo pred znečistením. 
Špeciálny strih pre rýchle a jednoduché 
nasadenie či vybratie.

am 27 952

Potahy sedadel sada 9ks 
JACK I./ II./ III AIRBAG
Univerzálna sada na celé vozidlo zo spev-
neného podšitého materiálu. Pre sedadlá s 
bočným airbagom priamo v operadle pred-
ných sedadiel. Balenie: poťah na predné 
sedadlo 2x, zadný sedák (celý), zadné ope-
radlo (pomocou zipsu deliteľné na 3 diely), 
opierku hlavy (5x). Vďaka zipsom na zadnej 
operadlovej časti je možné poťahy použiť aj 
na vozidlá s delenými zadnými sedadlami a 
operadla sklápať bez nutnosti sňatí poťahu.

Poťah sedadla vyhrievaný 
12V TEDDY

Vyhrievaný poťah sedadla, univerzálny 
systém upevnenia, možno pripevniť na 
väčšinu bežne používaných automobilo-
vých sedadiel, ktoré majú zabudovaný 
bočný airbag priamo v operadle pred-
ných sedadiel. Poťah je vybavený za-
budovaným termostatom a ovládačom, 
pomocou ktorého možno voliť nízky (LO) 
alebo vysoký (HI) režim vyhrievania po-
ťahu.

04 121

31 684 - JACK I.

31 678
modré

31 685 - JACK II.

31 679
sivé

31 686 - JACK III.

31 680
farebné

Autopoťahy LAS VEGAS
Univerzálne poťahy sedadiel s atraktív-
nym dizajnom, pre všetky typy sedadiel. 
Prevedenie 2x predný diel s opierkami 
hlavy.

31 626
sivé

31 627
modré

31 628
červené



Poťahy sedadiel
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Ochranná deka kufra Ochranná deka vhodná na prepravu psa 
alebo nákladu v batožinovom priestore. 
Chráni dno, bočnú a zadnú časť batoži-
nového priestoru. Deka dokáže prekryť 
aj zadný nárazník vozidla pri otvorenom 
kufri. Veľkosť: 125x100x60cm, veľkosť 
bočnice 71x31cm, impregnácia 1 rok.

04 140

Poťah na sedadlo
bambus +velur

Poťah sedadla s bambusom a textilným 
lemom. Vďaka výplni z bambusových 
doštičiek je poťah vzdušný, znižuje 
únavu a bolesť chrbta.

am 42 090

Masážny poťah sedadla s 
magnetmi

Masážny poťah na sedadlo automobilu 
so zabudovanými magnetmi a s univer-
zálnym systémom upevnenia. Magnety 
sú uložené v sedadlovej aj operadlovej 
časti poťahu. Ich pôsobenie prispieva k 
obmedzeniu bolestivosti chrbta a chrbti-
ce pri dlhom sedení. Vďaka svojej kon-
štrukcii je poťah vzdušný.

31 659 - šedý
31 660 - čierny
am 42 029 - šedý

Poťah sedadla TRIKO predné 2ks
Univerzálne poťahy sedadiel s atraktívnym dizajnom, balené v praktickom uzatvárateľnom balení. Pre všetky typy automobilov. Prevedenie 2x predný diel.

Poťah sedadla RACE
čierno-sivý

Univerzálny poťah sedadla s atraktív-
nym „Race“ dizajnom. Pre všetky typy 
automobilov. Pripevnenie k sedadlu 
pomocou gumových popruhov. Rôzne 
farebné prevedenia.

Poťah sedadla guličkový
s lemom čierny 93x44cm 

Vzdušný masážny poťah na sedadlo au-
tomobilu, univerzálne upevnenie. Poťah 
s pevným lemom, výplň z drevených gu-
ličiek, čo podporuje krvný obeh, znižuje 
únavu i bolesť chrbta. Bez pripevnenia 
na operadlovú časť sedadla, je možné 
poťah použiť aj na sedadlá so zabudo-
vaným bočným airbagom priamo v ope-
radle. Veľkosť poťahu: 93x44 cm.

04 108 - čierny 93x44cm
04 109 - šedý 93x44cm
am 42 124 - čierny

31 630
tmavo šedý

31 650
čierno - šedý

31 651
čierno - modrý

31 652
čierno - červený

31 653
čierno - žltý

31 631
šedý

31 632
modrý

31 633
červený

31 634
žltý

Ochranná deka sedadiel Ochranná deka zo zosilneného mate-
riálu, zabraňuje znečisteniu vozidla pri 
preprave psov. Deka je určená na zad-
né sedadlo jednoduchým zavesením za 
opierky hlavy. Dva uzatvárateľné otvory 
na bezpečnostné pásy, dolná časť dele-
ná zipsom pre jednoduché prispôsobe-
nie deky rôznym vozov. Deka je umý-
vateľná, materiál odpudzuje nečistoty i 
vlhkosť. Veľkosť deky 140x140cm.

04 133

Poťah sedadla guličkový Vzdušný masážny poťah na sedadlo au-
tomobilu. Univerzálne upevnenie. Je vy-
robený z drevených masážnych guličiek, 
čo podporuje krvný obeh, znižuje únavu i 
bolesť chrbta. Poťah rozložte na sedadlo 
a v hornej časti ho upevnite pomocou 
šnúrok za opierku hlavy. Skontrolujte či 
neprekrýva vyústenie airbagov (pozri 
dokumentáciu k vozidlu).

04 107 - 127x38
am 42 914



Poťahy sedadiel

Vyhrievaný poťah sedadla 
LADDER 12V sivý

Zabudovaný termostat, ovládací panel 
na prívodnom kábli. Vhodné pre všetky 
typy automobilov, pripevnenie k sedadlu 
pomocou gumových popruhov. Vhodné 
aj pre sedadlá s bočným airbagom v 
operadle predných sedadiel.

04 117

Poťah sedadla TETRIS
Poťah na sedadlo automobilu, so zo-
silnenou konštrukciou. Univerzálny 
systém upevnenia pomocou popruhov, 
ktoré neprekrývajú obvyklé umiestnenie 
airbagov zabudovaných v sedadle. Po-
ťah možno použiť aj na sedadlách, ktoré 
majú zabudovaný bočný airbag priamo v 
operadle predných sedadiel.

Poťahy sedadiel sada 9ks 
DELUXE AIRBAG
Poťahy sedadiel s univerzálnym systé-
mom upevnenia, sada na celý automo-
bil (2x predné sedadlo a zadné sedadlá, 
5x opierka hlavy). Vďaka jednoduchému 
systému upevnenia, možno pripevniť na 
väčšinu bežne používaných automobilo-
vých sedadiel. Poťah možno použiť na 
sedadlách, ktoré majú zabudovaný boč-
ný airbag priamo v operadle predných 
sedadiel.

Predný poťah sedadla
TRIKO SOFT 1ks
Poťah na predné sedadlo automobi-
lu, balenie á 1 ks. Univerzálny systém 
upevnenia, možno pripevniť na väčšinu 
bežne používaných automobilových se-
dadiel.

Vyhrievaný poťah sedadla 
LADDER 12V modrý

Zabudovaný termostat, ovládací panel 
na prívodnom kábli. Vhodné pre všetky 
typy automobilov, pripevnenie k sedadlu 
pomocou gumových popruhov. Vhodné 
aj pre sedadlá s bočným airbagom v 
operadle predných sedadiel.Text

04 118

31 645
čierno - šedý

31 670
čierno - šedé

31 620
šedý

31 621
modrý

31 622
červený

31 624
zelený

31 625
čierny

31 674
čierno - šedé

31 675
čierno - modré

31 676
čierno - červené

31 646
čierno - modrý

31 647
čierno - červený

Ochranná deka do kufra 
auta

Ochranná impregnovaná deka vhodná 
na prepravu psa alebo nákladu na zad-
ných sedadlách auta, alebo v batoži-
novom priestore. Vyrobené z odolného 
materiálu. Rozmery 140x130cm

am 27 956



Autokoberce
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Textilné koberce UNI 4ks - čierne
Univerzálne textilné koberce do automobilu. Na obale 
vyobrazená tabuľka základných typov vozidiel, na ktoré možno 
koberce použiť. Sada 4 kusy (2x predný a 2x zadný diel).

04 301 - veľkosť. 1.
04 302 - veľkosť. 2.
04 303 - veľkosť. 3.

Textilné koberce
4ks, čierne

Presné textilné autokoberce pre vozidlá 
Škoda. Sada 4 kusy (2x predný a 2x 
zadný diel). Čierne prevedenie so šedým 
lemom a zosilnením koberca vodiča pod 
pedálmi.

04 315 - FELICIA
04 316 - FABIA I.
04 317 - FABIA II. 2007
04 318 - FABIA II. 2008
04 320 - OCTAVIA I.
04 321 - OCTAVIA II. 2004

04 322 - OCTAVIA II. 2008
04 339 - RAPID 2012
s fixáciou

04 341 - OCTAVIA III. 2013
s fixáciou

Ilustračné foto

Koberce gumové UNI A
sada 4ks

Univerzálne gumové koberce do au-
tomobilu, nové prevedenie. Na obale 
vyobrazená tabuľka základných typov 
vozidiel, na ktoré možno koberce použiť. 
Veľkosť A. Sada 4 kusy (2 × predné, 2 
× zadný diel). Farba čierna.

04 233

Koberce gumové UNI B
sada 4ks 

Univerzálne gumové koberce do au-
tomobilu, nové prevedenie. Na obale 
vyobrazená tabuľka základných typov 
vozidiel, na ktoré možno koberce použiť. 
Veľkosť B. Sada 4 kusy (2 × predné, 2 
× zadný diel). Farba čierna.

04 234

Koberce PVC Oeno
4ks 

Sada 4 autokobercov (2x predné + 2x 
zadné), vyrobené z jedinečného materi-
álu - zosilnené PVC - jednoduchá údržba 
a dlhodobá stálosť. Výborne odpudzuje 
vodu. Univerzálny tvar zabezpečuje po-
užitie autokobercov v takmer každom 
vozidle.

04 212

Koberce PVC SPACE
4ks 

Sada 4 autokobercov (2x predné + 2x 
zadné), vyrobené z jedinečného materi-
álu - zosilnené PVC - jednoduchá údržba 
a dlhodobá stálosť. Výborne odpudzuje 
vodu. Univerzálny tvar zabezpečuje po-
užitie autokobercov v takmer každom 
vozidle. Možné upraviť zastrihnutím.

04 220

Textilné koberce SHARK 4ks
Univerzálne textilné autokoberce, farebný lem so 
štýlovým zosilnením pod pedálmi koberca pre vodiča. 
Sada 4 ks (2x predný diel a 2x zadný diel). Zadná strana 
koberca s protišmykovou úpravou.

am 42 564 - strieborné
am 42 563 - červené
am 42 562 - modré

04 30104 303 04 302



Autokoberce

Univerzálne gumové
koberce SILVER 4ks

Univerzálne gumové koberce do au-
tomobilu. Sada 4 kusy (2x predné a 
2x zadný diel). Elegantné prevedenie 
s imitáciou chrómu. Rozmery: predná 
71x48cm, zadná 43x48cm.

am 61 075

Univerzálne gumové
koberce 4ks

Univerzálne gumové koberce do auto-
mobilu. Sada 4 kusy 

am 61 075

Univerzálny gumový
koberec predný - pravý

Univerzálny gumový koberec do auto-
mobilu 1ks. Koberec má vyvýšený lem, 
ktorý zadrží veľké množstvo nečistôt.

am 42 147

Univerzálny gumový
koberec predný - ľavý

Univerzálny gumový koberec do auto-
mobilu 1ks. Koberec má vyvýšený lem, 
ktorý zadrží veľké množstvo nečistôt.

am 42 148

Univerzálny gumový
batožinový koberec

Presné rozmery (140 x 100 cm). Účinne 
bráni znečisteniu interiéru vozidla. Vaňa 
je vhodná pre prevážanie nákladov v ba-
tožinovom priestore. Vaňa je ľahko umý-
vateľná, prispôsobená pre štandardnú 
údržbu pomocou bežných čistiacich 
prostriedkov

am 61 355

Koberec gumový vanička 
45x56cm, 1ks

Univerzálny autokoberec „vanička“, 1ks, 
veľkosť 45x56cm. Vyrobené z prírodnej 
gumy, vďaka zvýšeným okrajom bude 
interiér vozidla lepšie chránený ako pri 
použití bežného autokoberca. Ideálne 
do nepriaznivého počasia. Spodná stra-
na koberca je opatrená protišmykovou 
úpravou.

04 211

Koberce gumové ALASKA 
4ks

Univerzálne gumové koberce do auto-
mobilu, s protišmykovou úpravou. Sada 
4 kusy (2x predné, 2x zadný diel), mate-
riál guma, prevedenie čierne s červenou 
linkou. Veľkosť predného koberce 68 x 
48 cm, zadného 34 x 44 cm.

04 219

Koberce gumové NO.1
sada 4ks 

Univerzálne gumové koberce s pro-
tišmykovou úpravou. Koberce majú vy-
výšený lem, ktorý zadrží veľké množstvo 
nečistôt. Vďaka systému prelisom, mož-
no časť koberca odstrihnúť nožnicami, 
pre väčšinu vozidiel. Rozmery predných 
dielov 51x74cm, rozmery zadných die-
lov 51x50cm.

04 213



Exteriér

www.vmauto.sk

Nalepovací chránič dverí
3M, 4ks

Gumový chránič dverí so samolepiacou 
fóliou 3M.

05 217

Prídavné bočné zrkadlo
CARAVAN 

Prídavné bočné zrkadlo s nastaviteľ-
ným uhlom do všetkých strán. Vhodné 
takmer pre všetky typy vozidiel, pri-
pevňuje sa na existujúce bočné spätné 
zrkadlo. Vďaka gumovým upínačom zr-
kadlo nevibruje. Možno použiť pre ľavú 
aj pre pravú stranu. Ideálny pomocník 
pre jazdu s prívesom či karavanom. 
Neobmedzuje funkciu existujúceho zr-
kadla. Plocha zrkadla 11 x 14 cm, ho-
mologizácia E4.

05 235

Ochranná plachta Priedušná plachta (materiál NYLON), 
zabraňuje námraze a znečisteniu. Upev-
nenie pomocou popruhov s háčikmi. V 
praktickom uzatvárateľnom balení na 
zips.

05 960 - S 233x152x58cm
05 961 - M 248x157x58cm
05 962 - L 266x165x58cm
05 963 - XL 292x165x58cm

Sférické zrkadlo 2 ks
Doplnkové zrkadlo, určené na nalepenie 
na existujúce vonkajšie spätné zrkadlo.

Obal na pneumatiky M 
66x96cm POLYESTER 

Obal na 4 pneumatiky, uzatvárateľný 
na zips. Veľkosť 66 x 96 cm, vhodné 
pre 13 - 16“ pneumatiky vonkajšieho 
priemeru do 66 cm a šírky pneu do 240 
mm. Ideálny pre ochranu uskladnených 
pneumatík. Materiál polyester.

05 941

 Ochranná plachta FULL Priedušná plachta na celé auto (materiál 
NYLON). Balené v praktickom, na zips 
uzatvárateľnom balení.

Ochranná plachta
na motocykel 

Priedušná plachta na motocykel (ma-
teriál NYLON), vhodná proti prachu i 
znečisteniu. Jednoduché univerzálne 
upevnenie pomocou všitej gumy. Na 
zadnej strane plachy priehľadné okienko 
pre ŠPZ motocykla. 

05 973 - M 203x89x122cm
05 974 - L 229x100x125cm

Ochranná plachta proti 
krupobitiu 

Ochranná plachta proti krupobitiu. Vyso-
ká odolnosť proti poveternostným vply-
vom, vodeodolná. Horná časť vystužená 
zosilneným materiálom, ktorý dokáže 
absorbovať nárazy krúp pri krupobití a 
tým zamedzí poškodeniu vozidla.

Koncovka výfuku chróm Univerzálna kovová koncovka výfuku. 
Povrch chróm.

32 304

Ozdobné kryty ventilov
4ks
Univerzálne čiapočky ventilov.

32 330 - strieborné
32 331 - modré
32 332 - červené

32 330 32 331 32 332

Kód Rozmer
05 966 M 431x165x119cm
05 967 L 482x177x121cm
05 968 XL 510x178x119cm
05 969 KOMBI 485x151x116cm
05 970 SUV-VAN 515x195x142cm

Kód Rozmer
05 980 M 430x165x119cm
05 981 L 480x177x119cm
05 982 XL 530x177x119cm
05 983 XXL 570x203x119cm

05 231

05 233
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 Ochranná plachta FULL Ochranná plachta na celé vozidlo, z 
odolného nepremokavého materiálu. 
Na vnútornej strane opatrené vrstvou, 
šetrnou k laku vozidla. Ideálna proti 
znečisteniu vozidla, zabraňuje námraze. 
Balené na zips uzatvárateľnom balení.

Kód Rozmer
05 985 M 431x165x119cm
05 986 L 482x177x121cm
05 987 XL 533x178x119cm
05 988 KOMBI 485x151x116cm
05 989 SUV-VAN 515x195x142cm

Plašič zveri Ultrazvukový plašič, počas jazdy pro-
dukuje náporom vzduchu veľmi vysoký 
tón, ktorý odradí divú zver od príchodu 
do blízkosti vozovky. Balenie 2ks, lepia 
sa do prednej masky, na prednú časť 
vozidla. 

am 42 948

Chránič dverí/ CAR Ozdobné chrániče hrán dverí s aerody-
namickým tvarom. Pripevňujú sa nasa-
dením na hranu dverí. Sada 2 kusy.

am 42 960 - Ghost červený
am 42 961 - Ghost modrý
am 42 962 - Ghost oran-
žový

Návlek na pneu 4ks Návleky na pneumatiky s veľkosťou 
13-16 palcov (R13 - R16), ideálny pre 
skladovanie pneumatík vrátane diskov. 
Vhodné tiež pre pohodlný transport 
pneu kedy nehrozí zašpinenie rúk či 
zašpinenia vozidla pri prevážaní. Každý 
návlek je opatrený prehľadným symbo-
lom, ktorý zabezpečí, že si budete pamä-
tať, ktoré koleso bolo na ktorej pozícii.

05 942

Univerzálne lapače
nečistôt

Lapače nečistôto univerzálne preve-
denie. Chránia lak vozidla a zabránia 
odlietavaniu neistôt. Konštrukcia s 
adekvátnou náhradou za originálne prí-
slušenstvo.

am 42 716

Univerzálne lapače
predné

PREDNÉ LAPAČE, 2 dielne, čierne. Z 
kvalitného materiálu, tepelná odolnosť 
od -40°C do +110°C. Univerzálne pou-
žitie takmer na všetky osobné vozidlá. 
Jednoduchá montáž.

91 134

Univerzálne lapače
zadné

ZADNÉ LAPAČE, 2 dielne, čierne. Z kva-
litného materiálu, tepelná odolnosť od 
-40°C do +110°C. Univerzálne použitie 
takmer na všetky osobné vozidlá. Jed-
noduchá montáž.

91 141

Kryt gule ťažného
zariadenia / CAR

Plastový kryt gule závesného zariade-
nia, chráni pred koróziou a nečistotami. 
Univerzálny rozmer vhodný pre všetky 
štandardné ťažné zariadenia.

am 61 304
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Kryty kolies

Materiál ABS, vysoká tuhosť a kvalita laku. Sada 4 kusov plastových ozdobných krytov kolies so športovým dizajnom.

32 387 - 15“ 32 388 - 16“

BLACK BRIDGE

32 401 - 13“ 32 404 - 16“

BOSTON

32 415 - 13“ 32 416 - 14“
32 417 - 15“ 32 418 - 16“

ORLANDO

32 420 - 13“ 32 421 - 14“
32 422 - 15“ 32 423 - 16“

ORLANDO Metallic

32 472 - 14“ 32 473 - 15“
32 474 - 16“

MONTREAL

32 489 - 13“ 32 490 - 14“
32 491 - 15“ 32 492 - 16“

RING

32 481 - 13“ 32 482 - 14“
32 483 - 15“ 32 484 - 16“

SPIDER
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Cestovné ramienko
VARIANT

Univerzálne kovové ramienko na odevy, 
určené na pripevnenie na zadnú stranu 
opierky hlavy predného sedadla auto-
mobilu. Priložené 5x2 vymedzovacích 
adaptérov pre rôzne priemery držiakov 
opierky hlavy (8, 10, 12, 12.7, 14.1 a 16 
mm). Farba chróm.

06 201

Opierka medzi sedadlá
CHROME

Univerzálna opierka s úložným priesto-
rom vo vnútri opierky a vysúvacím dr-
žiakom nápojov v zadnej časti. Kovový 
upevňovací systém, montuje sa na stre-
dový panel medzi prednými sedadlami. 
Upevňovací systém je možné prispô-
sobiť podľa stredového stĺpika - šírka 
92 - 128 mm. Výšku opierky je možné 
nastaviť v rozmedzí 240 - 330 mm.

06 206

Opierka medzi sedadlá 
CARBON

Univerzálna lakťová opierka s úložným 
priestorom vo vnútri opierky a vysúva-
cím držiakom nápojov v zadnej časti. 
Kovový upevňovací systém, sa montuje 
na stredový panel medzi prednými se-
dadlami. Upevňovací systém je možné 
prispôsobiť podľa stredového stĺpika 
- šírka 92 - 128 mm. Výšku opierky 
je možné nastaviť v rozmedzí 240 - 
330mm.

06 204

Opierka medzi sedadlá
vyklápacia ROUND

Univerzálna lakťová opierka. Pomocou 
montážnych adaptérov sa pripevní na 
stredový panel medzi prednými sedad-
lami. Vyklopením hornej časti opierky 
je prístupný odkladací priestor vo vnútri 
opierky. Vďaka kĺbu je možné vyklopiť 
celú opierku do priestoru medzi sedadlá. 
Pre ľahkú montáž sú priložené 3 rôzne 
adaptéry rozdielnych šírok - 96 mm, 110 
mm a 132 mm.

06 210

Nafukovací cestovný van-
kúšik FLEECE

Nafukovací cestovný vankúšik s veľ-
mi príjemným FLEECE poťahom, ktorý 
sa dá ľahko sňať a vyčistiť. Určené na 
nasadenie na krk. Vankúšik je ideálny k 
zvýšeniu pohodlia pri odpočinku v auto-
mobile, lietadle, vlaku a pod.

06 542

Opierka medzi sedadlá
vyklápacia CLUB

Univerzálna lakťová opierka. Pomocou 
montážnych adaptérov sa pripevní na 
stredový panel medzi prednými sedad-
lami. Vyklopením hornej časti opierky 
je prístupný odkladací priestor vo vnútri 
opierky. Vďaka kĺbu je možné vyklopiť 
celú opierku do priestoru medzi sedadlá. 
Pre ľahkú montáž sú priložené 3 rôzne 
adaptéry rozdielnych šírok - 96 mm, 110 
mm a 132 mm.

06 211

Držiak PDA/ GPS
multi-angle s kĺbom

Univerzálny držiak so širokým rozsahom 
nastavenia, pripevnenie silnou prísav-
kou s aretáciou, alebo pomocou prilo-
ženého adaptéru na mriežku ventilácie. 
Vďaka nastaveniu úchytu (4 - 11 cm) je 
držiak ideálny aj pre širšie prístroje (GPS 
navigácia, prenosné počítače PDA). Po-
mocou troch kĺbov s širokým rozsahom 
možno nastaviť prakticky ľubovoľný 
uhol.

06 234

Organizér na predné
sedadlo BLACK

Pripevňuje sa na zadnú stranu predného 
sedadla. Upevnenie hornej časti pomo-
cou popruhov za opierku hlavy, spodnej 
časti popruhy za sedadlo. Jedinečné 
usporiadanie - niekoľko rôznych vreciek 
vhodných pre mapy, nápoje a rôzne 
drobnosti.

06 510

Držiak telefónu / GPS
do šachty CD

Držiak telefónu alebo navigácie, ktorý sa 
pripevňuje do štrbiny CD disku autorá-
dia. Vhodné pre telefón či navigáciu (až 
do 14 cm). U bežných autorádií nebráni 
v prehrávaní vloženého CD a autorádia. 
Len pre prípad vybratia, alebo vloženia 
CD disku je nutné držiak sňať.

06 227

Držiak tabletu na prísavku Držiak tabletu alebo telefónu s prísavkou 
a priľnavou silikónovou vrstvou. Ideálny 
na na sklo alebo na hladký rovný po-
vrch. Telefón sa zadnou stranou pritla-
čí na priľnavú silikónovú vrstvu, ktorá 
nezanecháva na telefóne žiadne stopy. 
Ak vplyvom prachu alebo nečistôt zníži 
svoju schopnosť, jednoducho sa oplách-
ne vlažnou vodou a bude znovu priľnavá.

06 229
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Držiak PDA s prísavkou Univerzálny držiak s dlhým ramenom, 
ktoré možno ohýbať podľa potreby. Pri-
pevnenie pomocou silnej prísavky. Širo-
ký rozsah nastavenia úchytu (45 - 115 
mm) umožňuje do držiaku umiestniť aj 
širšie prístroje ako napr GPS navigáciu, 
prenosné počítače PDA, alebo väcšie 
mobilné telefóny.

06 236

Držiak telefónu
na prísavku SILICON

Držiak telefónu s prísavkou a priľnavou 
silikónovou vrstvou. Ideálny na na sklo, 
alebo na hladký rovný povrch. Telefón 
sa zadnou stranou pritlačí na priľnavú 
silikónovú vrstvu, ktorá nezanecháva 
na telefóne žiadne stopy. Ak vplyvom 
prachu alebo nečistôt zníži svoju schop-
nosť, jednoducho sa opláchne vlažnou 
vodou a bude znovu priľnavá.

06 230

Držiak na opierku hlavy
HOOK

Praktický držiak s hákmi na opierku hla-
vy predných sedadiel automobilu. Je 
vybavený dvoma hákmi, na ktoré mož-
no zavesiť napr. nákupnú tašku, odevy, 
batoh a pod. Vďaka pevnej konštrukcii 
tela držiaka je možné zavesiť batožinu až 
do hmotnosti 3 kg.

06 232

Držiak telefónu / GPS
na prísavku SILVER

Univerzálny držiak na telefón, alebo na-
vigáciu (až do šírky 10 cm). Pripevnenie 
pomocou prísavky, alebo adaptéra do 
vetracej mriežky vozidla. Široká škála 
nastavení uhlov držiaka. Vďaka pevné-
mu ohybnému ramenu a o 360° otočnej 
hlavici držiaka je možné nastaviť ideálnu 
polohu.

06 231

Držiak telefónu / GPS
na prísavku CLIPS

Držiak telefónu s extra silnou prísavkou 
a pevným „štipcom“ vystlaným gumo-
vou protišmykovou vrstvou. Ideálny pre 
telefóny, alebo navigácie až do šírky/
výšky 10cm.

06 233

MOTO držiak
telefónu / GPS

Držiak telefónu / GPS pre motocykel 
- univerzálny držiak pre telefón či navi-
gáciu (až do šírky 10,5cm). Určené na 
montáž pod uchytenie zrkadla, možno 
použiť na väčšinu bežných motocyklov. 
Široká škála nastavení uhlov držiaka.

06 228

Držiak telefónu / GPS
na prísavku DOUBLE CLIPS

Držiak telefónu s extra silnú prísavkou a 
klipom pre uchytenie telefónu či navigá-
cie až do šírky (alebo výšky) 9cm. Vďa-
ka možnosti otáčania o 360° je možné 
ľahko nastaviť vhodnú polohu. Telefón v 
klipe pevne drží pomocou silnej pružiny, 
a proti pohybu je zaistený pomocou pro-
tišmykovej vrstvy vnútri klipu.

06 255

Držiak telefónu / GPS
na prísavku SIDE

Držiak telefónu s extra silnú prísavkou 
a klipom pre uchytenie telefónu šírky 
5,5 - 8,5cm. Vďaka možnosti otáčania 
o 360° je možné ľahko nastaviť vhodnú 
polohu. Telefón v klipe pevne drží po-
mocou silnej pružiny, a proti pohybu je 
zaistený pomocou protišmykove vrstvy 
vnútri klipu.

06 256

Držiak telefónu / GPS
na prísavku MAX

Držiak telefónu s extra silnú prísavkou 
a ohybným ramenom, pre uchytenie 
telefónu či navigácie (až do 15cm). Vďa-
ka možnosti otáčania o 360° je možné 
ľahko nastaviť vhodnú polohu. Telefón v 
klipe pevne drží a proti pohybu je zais-
tený pomocou protišmykovej vrstve na 
vnútorných stranách.

06 257

Držiak telefónu / GPS
na prísavku MULTI

Držiak telefónu s pevným klipom voli-
teľnej šírky (5,5 - 8,5cm). Upnutie klipu 
pomocou guľového systému umožňuje v 
každej polohe širokej nastavenie uhlov, 
vrátane možnosti otáčania o 360°. 3 uni-
kátne adaptéry, možnosť pripevnenia v 
automobile na mriežku ventilácie, silnou 
prísavkou na sklo, silnou prísavkou a 
adaptérom na neporéznu časť palubnej 
dosky.

06 258
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Protišmyková podložka
SILICON

Materiál silikón, extrémne vysoké 
protišmykové vlastnosti. Veľkosť cca 
10x15cm. Možné použiť aj na šikmej 
ploche.

06 243 - čierna

Protišmyková podložka
SILICON GRANDE

Podložka s veľmi silnou priľnavosťou, 
drží aj na veľmi šikmých plochách. Vy-
soké bočnice zadržia aj rozmernejšie 
predmety. Výrezy na stranách umožňujú 
umiestniť telefón ako do držiaka. Vďaka 
výrezom v hornej i dolnej časti je možné 
položiť telefón aj s napájacím káblom 
tak, že bočnice neprekážajú. Umytím 
vodou a mydlom sa obnoví jej priľna-
vosť.

06 245 - čierna

Protišmyková podložka Syntetická podložka zabraňujúca sa-
movoľnému kĺzaniu predmetov aj na 
šikmých plochách. Veľkosť 20x22cm, 
farba čierna.

06 240 - 20x22cm
06 242 - 100x120cm

Guľa volantu

06 431 - čiernaUniverzálna pre bežné radiacej páky 
(priemer 8 - 15 mm). Prevedenie čierne 
telo s farebným šitím, materiál pravá 
koža, kov.

31 207 - Storm čierna
31 208 - Storm modrá
31 209 - Storm červená

Koncovka radiacej páky

31 200

31 207 31 208 31 209

Držiak telefónu / GPS
na prísavku

Upnutie telefónu pomocou ôsmych 
mäkkých silikónových prísaviek. Mož-
nosti otáčania o 360°. Možnosť pripev-
nenia v automobile silnou prísavkou na 
sklo.

am 42 428

Koncovka radiacej páky Univerzálna pre bežné radiace páky. Priemer 8 - 15 mm.

am 61 236 am 61 237 am 61 242 am 61 240 am 61 241

Držiak telefónu s podlož-
kou a káblom micro USB

Podložka s držiakom na telefón, vyba-
vená nabíjacím USB káblom s konek-
torom pre iPhone 5 a vyššie a zároveň 
s konektorom microUSB pre telefóny 
Samsung, HTC, Huawei, Lenovo a ďal-
ších. Unikátny systém „magnetic quick 
connection“ umožňuje rýchle sňatie 
telefónu z nabíjačky. Keď potrebujete 
vziať telefón do ruky, neťahá za sebou 
celý kábel, pretože magnetická spojka 
sa zľahka sama odpojí.

06 259

Držiak tabletu
na opierku hlavy

Držiak pre tablet s mechanizmom pre 
upevnenie na opierku hlavy. Rozsah 
úchytu tabletu 15-25cm (7“-10“ na 
výšku, či na šírku pre tablety až do 15“). 
Vďaka širokej škále nastavenia uhlov zle 
nastaviť prakticky ľubovoľnú polohu. Pri 
uchytenie zvislo uhol 25 °, pri vodorov-
nej polohe uhol 50 °. Ovládanie a sledo-
vanie tabletu na zadnom sedadle bude 
ľahké a pohodlné aj na dlhých cestách.

06 260
am 61 282
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Zarážka bezpečnostných
pásov

Zníži nepríjemné napätie z ťahu auto. 
bezpečnostných pásov. Sada 2 kusy.

31 167

Organizér na CD CAR Praktický organizér na 11 ks CD/ DVD. 
Pevné uloženie písacích potrieb, vďaka 
čomu budete mať konečne v aute po 
ruke pero. Obsahuje prepážku z prie-
hľadnej sieťoviny na doklady a pod. Or-
ganizér je možné pripevniť aj na slnečnú 
clonu.

am 61576

Návlek na rýchlostnú páku 
čierny

Univerzálny textilný návlek na radiacu 
páku. Prevedenie čierne.

31 238

Vzduchový filter Racing Vzduchový filter s adaptérmi. Horný 
priemer 120 mm, dolný priemer 155 
mm, výška filtra 130 mm. Obsahuje 3 
adaptéry pre montáž v každom systé-
me.

am 42 986 - červený
am 42 987 - modrý

Zrkadlo s prísavkou Zrkadlo môže byť použité na sledovanie 
dieťaťa sediaceho na zadnej sedačke, 
alebo na výhľad do slepých uhlov. Zrka-
dielko sa upevňuje pomocou prísavky 
na sklo. Vďaka guľôčkovému systému, 
je možné zrkadielko nastaviť na požado-
vaný uhol. Dbajte na to aby zrkadlo ne-
prekážalo v zornom poli vodiča. Rozmer: 
11 x 6 cm.

am 42 543

Organizér na sedadlo CAR Organizér určený na pripevnenie na 
zadnú stranu predného sedadla. Jedi-
nečné usporiadanie - niekoľko rôznych 
vreciek vhodných pre mapy, nápoje a 
rôzne drobnosti. Naviac organizér po-
skytuje ochranu zadnej strany sedadla 
pred znečistením (napr. od topánok 
detí).

am 61 577

Brašňa do kufra čierna M 
/ CAR

Univerzálna textilná brašna, určená pre-
dovšetkým do batožinového priestoru 
osobného automobilu. Uzatvárateľná na 
suchý zips, ľahko prenosná vďaka uchu 
na hornej strane. Pásy suchého zipsu na 
spodnej aj zadnej strane pre jednoduché 
prichytenie do batožinového priestoru 
automobilu.

am 61 161 - A malá
am 61 466 - B veľká

Organizér na predné
sedadlo PREMIUM

Organizér určený na pripevnenie na 
zadnú stranu predného sedadla. Upev-
nenie hornej časti pomocou popruhov 
za opierku hlavy, spodnej časti popruhy 
za sedadlo. Niekoľko rôznych vreciek 
vhodných pre mapy, nápoje a rôzne 
drobnosti. Český výrobok, súčasť radu 
PREMIUM. Vyrobené z jedinečného 
materiálu, ktorý je ľahko udržiavateľný a 
veľmi príjemný na dotyk.

06 520 - čierny
06 521 - béžový

Zarážka bezpečnostného 
pásu

(Alarm Stop), inštaluje sa jednoduchým 
zakliknutím. POZOR! Určené pre osoby, 
ktoré sa nemôžu pripútať (tehotné ženy, 
osoby s nadmernou hmotnosťou).

94 487

 Taška do kufra Univerzálna textilná brašna, určená pre-
dovšetkým do batožinového priestoru 
osobného automobilu. Uzatvárateľná 
na suchý zips, ľahko prenosná vďaka 
uchu na hornej strane. Pásy suchého 
zipsu na zadnej strane pre jednoduché 
prichytenie do batožinového priestoru 
automobilu.

09 449



Clony, rolety, fólie

Clona SUN-ICE Clona na predné okno s vrstvou hliníka, 
lichobežníkový tvar. V lete dokonale 
obmedzí zvyšovanie teploty vo vozidle 
stojacom na slnku, v zime zabráni vzni-
ku námrazy na čelnom skle stojaceho 
automobilu. Clona sa priloží na vonkaj-
šiu stranu čelného skla automobilu a jej 
chlopne sa privrú do dverí. Vďaka val-
čekom v chlopniach nieje možné clonu 
vytiahnuť.

06 128 - 150 x 70cm
06 129 - 180 x 85cm

Slnečné roletky 2x 45cm Sada 2 kusov slnečných roletiek urče-
ných na použitie na oknách automobilu. 
Spôsob perforácie materiálu zaisťuje 
absorpciu cca 70% slnečných lúčov a 
zároveň umožňuje vodičovi maximum 
viditeľnosti ako vo dne, tak aj v noci. 
Farba čierna. Šírka 45cm. Dĺžka vytiah-
nutej clony: 55,5 cm.

06 136

Slnečné fólie 50x300cm Slnečné fólie určené k lepeniu na sklá 
automobilu. Rozmer 50x300cm, rôzne 
prevedenia odtieňov.

06 151 - super dark 5%
06 152 - dark black 15%
06 153 - medium black 25%
06 154 - light black 40%
06 156 - silver

Slnečné fólie 75x300cm Slnečné fólie určené k lepeniu na sklá 
automobilu. Rozmer 75x300cm, rôzne 
prevedenia odtieňov.

06 162 - super dark 5%
06 163 - dark black 15%
06 164 - medium black 25%
06 165 - light black 40%

Slnečná roletka 90 cm
lichobežník

Lichobežníková slnečná roletka určená 
k montáži na zadné sklo osobného au-
tomobilu. Spôsob perforácie materiálu 
zaisťuje absorpciu cca 70% slnečných 
lúčov a zároveň umožňuje vodičovi ma-
ximum viditeľnosti ako vo dne, tak aj 
v noci. Farba čierna. Dĺžka vytiahnutej 
clony: 55,5 cm.

06 130 - šírka 90cm
am 42 551 - šírka 90cm
am 42 552 - šírka 100cm
am 42 553 - šírka 110cm

Slnečné roletky Na zadné bočné okná automobilu. Upev-
ňuje sa nasunutím na hornú hranu boč-
ného okna, alebo prísavkami. Roletku 
možno vo vysunutej polohe fixovať za-
vesením o prísavku a použitím aretácie. 
Absorpcia slnečných lúčov cca 70%. 
Materiál polyester, sada 2ks, s prísav-
kami, Veľkosť 06 140 - 42x55cm, šírka 
uchytenia: 46cm.

06 140 - 2x42cm
am 61 250 - 2x55cm
am 42 647 - 2x50cm

Slnečná clona na zadné 
okno 50x100cm

Slnečná clona s prísavkou na zadné 
okno automobilu. Spôsob perforácie 
materiálu zaisťuje absorpciu cca 70% 
slnečných lúčov. Po použití je možné 
clonu pohodlne zložiť späť do obalu. Far-
ba čierna, tvar clony - ovál, bez potlače, 
veľkosť 50x100cm.

06 124 - am 42 123

Slnečná clona čierna 2ks Sada 2 kusov slnečných clôn s prí-
savkami na okná automobilu. Spôsob 
perforácie materiálu zaisťuje absorpciu 
cca 70% slnečných lúčov. Po použití je 
možné clonu pohodlne zložiť späť do 
obalu. Farba čierna, tvar clony - ovál, 
bez potlače.

06 101

Clona slnečná elektrosta-
tická 34x43cm 1ks

Elegantná fólia do auta s elektrostatic-
kou fixáciou. Veľmi ľahko sa upevní na 
vnútornú stranu skla, podľa potreby 
je možné ju kedykoľvek sňať či znovu 
upevniť. Fólia zadrží veľké množstvo 
slnečných lúčov, napriek tomu zabezpe-
čuje prijateľný výhľad z vozidla.

06 103

Slnečná clona na predné 
okno

Slnečná clona je určená k použitiu na 
predné, alebo zadné okno stojaceho 
automobilu. Odráža 100% slnečných 
lúčov dopadajúcich na clonu. Dokonale 
obmedzí zvyšovanie teploty vo vozidle 
stojacom na slnku. Po použití je možné 
clonu ľahko zložiť a uskladniť.

am 42 884 - 130x60cm
am 42 886 - 175x88cm
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Omotávací poťah volantu
čierny

Poťah určený pre volanty osobných 
vozidiel. Poťah sa pripevní nasadením 
prstenca na obvod volantu, ktorý sa z 
vnútra následne stiahne priloženou šnú-
rkou. Farba čierna.

06 425
94 111 - 41-43cm

Penový poťah volantu
SOFT

Penový poťah na volant o priemere 37-
39cm. Upevní sa nasadením. Príjemný 
do ruky. Čierna farba s prelismi v rôz-
nych farbách.

06 414 - červený
06 415 - modrý
06 416 - žltý
06 417 - šedý
06 418 - zelený06 414

06 415

06 416

06 417

06 418

GRIP
31 402 - červený
31 403 - modrý
31 404 - sivý
31 405 - béžový

CLASSIC
31 431 - čierny
31 432 - sivý

WAVE
31 428 - červený
31 429 - modrý
31 430 - šedý

RALLY 
31 413 - červený
31 414 - modrý
31 415 - sivý
31 416 - béžový

BLIND 
31 438 - čierny
31 439 - modrý
31 440 - sivý

FLASH 
31 407 - čierny

SKIN - pravá koža
31 424 - béžový

MEMORY
31 433 - imit. dreva

Poťah volantu - určený na volant o priemere 37-39cm, upevňuje sa nasadením.

Poťah volantu z kože Poťah určený pre volanty osobných vo-
zidiel z pravej kože. Poťah je príjemný na 
dotyk a bráni šmýkaniu rúk.

am 61 402 - 35-37cm
am 61 378 - 37-39cm
am 61 379 - 39-41cm



Poťahy volantu

Poťah volantu GRIP LARGE

Poťah určený k nasadeniu na volant o priemere 42 cm. Vhodné pre 
dodávky, SUV a iné vozidlá s väčším volantom. Poťah je príjemný na 
dotyk a bráni šmýkaniu rúk.

31 445 - sivý
31 446 - modrý

am 42 212
Sprint - sivý

am 61 127
čierny - sivý

am 42 841
Sprint - červený

am 61 128
čierny - čierny

am 42 842
Sprint - modrý

am 61 068
čierny - sivý

am 61 218
Sprint - zelený

31 446
Grip Large - modrý

31 445
Grip Large - sivý

am 42 923
čierny - sivý

am 61 358
čierny - modrý

am 42 924
čierny - strieborný

am 42 400
čierny - béžový

am 42 406
čierny - biely

am 42 407
čierny - čierny

am 42 416
čierny - červený

am 42 418
čierny - fialový

am 42 421
čierny - oranžový

Poťah volantu
Určený na volant o priemere 37-39cm, upevňuje sa nasadením.
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Chladiaci box 25L
220/12V s displejom

Prenosný chladiaci box s možnosťou 
ohrevu (max. 60°C), napájanie 220/12V, 
objem 25 litrov, farba modrá, český 
ovládací panel. Zástrčka do zásuvky 
zapaľovača, zástrčka do siete 220V. S 
displejom zobrazujúcim teplotu vo vnútri 
boxu. Teplota až o 20 ° C nižšia ako von-
kajšia. Vonkajšie rozmery 43x25x38cm
Vnútorné rozmery 35x20x33xm. Nos-
nosť max. 10kg.

07 121

Chladiaci box 30L RED
220/12V s displejom

Box s ohrevom max 50°C, 220/12V, 
objem 30 litrov. Displej s vnút. teplo-
tou, napájacie káble uschované v uza-
tvárateľnej schránke vo veku ch. boxu. 
Kábel so zástrčkou do 12V zásuvky 
zapaľovača a kábel do zásuvky 220V. 
Príkon 48/60 W, teplota chladenia až 
o 20°C nižšia ako vonk. Vonkajšie roz-
mery 45x31x43cm. Vnútorné rozmery 
36x25x34xm. Nosnosť max. 10kg.

07 125

Prenosná sprcha 12V Prenosná sprcha s čerpadlom, s vypína-
čom a so zástrčkou do zásuvky zapaľo-
vača. Sprchu možno pripevniť prísavkou 
alebo zavesiť pomocou háčika. Balenie 
obsahuje aj prenosnú tašku, ktorú mož-
no použiť aj ako nádobu na vodu pre 
čerpadlo sprchy. Dĺžka hadice cca 2 m, 
dĺžka napájacieho kábla cca 4,5 m.

07 253

Chladiaci box 23l
230/12V

Prenosný chladiaci box, napájanie 12V 
a 220V, vnútorný objem 23 litrov. Kábel 
so zástrčkou do 12V zásuvky automobi-
lového zapaľovača a kábel do zásuvky 
230 V. Ideálne na cesty, na dovolenku, 
na piknik, alebo na nákupy.

07 129

Chladiaci box 19l + 
display 230/12/24V
DOUBLE

Prenosný chladiaci box s možnosťou 
ohrevu, napájanie zo zásuvky autozapa-
ľovača 12/24V alebo 24 V a tiež z bežnej 
zásuvky 230 V, vnútorný objem 19 litrov. 
Dvojitý ventilátorový systém chladenia, 
bez freónov, umožňuje dosiahnuť teplotu 
o 21-23°C nižšiu pod okolitú teplotu (pri 
25°C). Režim ohrevu 50-65°C. Vybave-
ný displejom. Nízka hladina hluku,  režim 
mute, kedy je ešte tichší.

07 130

Chladiaci box 50l
230/12V pojazdný

Prenosný chladiaci box s možnosťou 
ohrevu, napájaním zo zásuvky autoza-
paľovača 12V, alebo z bežnej zásuvky 
230V. Vnútorný objem 50l. Pojme aj 
2L fľaše s nápojom, alebo 31 fliaš piva 
(0,5L). Ventilátorový stémom chladenia 
bez freónov, umožňuje dosiahnuť teplotu 
o 15-20°C nižšiu pod okolitú teplotu (pri 
25°C). Režim ohrevu 50-65°C. Vybavený 
kolieskami a predĺženou rukoväťou.

07 126

Vysávač 12V TURBO Prenosný vysávač s dlhým káblom a so 
zástrčkou do zásuvky automobilového 
zapaľovača 12V. Ľahký, výkonný a veľmi 
praktický. Ideálne pre čistenie automo-
bilu od drobných nečistôt. Balenie ob-
sahuje aj 3 rôzne hubice pre rozmanité 
vysávanie - gumovú, dlhú úzku pre me-
nej prístupné miesta a hubicu s kefou na 
veľa znečistené povrchy.

07 239

Vysávač 12V Prenosný bezvreckový vysávač s dlhým 
káblom a so zástrčkou do zásuvky au-
tomobilového zapaľovača 12V. Je ľahký, 
výkonný a veľmi praktický. Ideálne pre 
čistenie automobilu od drobných nečis-
tôt. Pre vysávanie menej prístupných 
miest je možné použiť úzku saciu hubi-
cu, ktorá je súčasťou balenia.

07 241

Chladiaci box kompresor 
30l 230/24 / 12V -20 ° C
Plášť má z hlinníka a možno ho použiť 
ako chladničku s teplotou 0 - 10°C, tak 
aj ako mraziaci box -20°C. Ponúka aj re-
žim ECO pre úsporu elektrickej energie a 
Hi mode pre rýchle ochladenie obsahu 
až k -20°C (pri okolitej teplote 25°C). Vy-
bavený inteligentným systémom ochra-
ny pred vybitím pripojeného akumuláto-
ra a je osadený displejom s tlačidlami 
pre pohodlné ovládanie.

07 090 - 30l
07 092 - 50l

Technické údaje
vnútorný objem 30 L
napájanie 12/24 V =; 230 V ~
príkon max. 45 W (3,75 A / 1,87 A)
klimatická trieda T / ST / N / SN
energetická trieda A ++
kategórie 1
ročná spotreba 67 kWh
rozsah chladenia +20°C až -20°C
okolitá teplota +10°C až +43°C
hlučnosť 46 dB (A)
vonkajšie rozmery 57,5 x 36,5 x 36 cm
chladiace médium R134a (32g)
váha 12,9 kg
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Automatické rozsvietenie 
svetiel

Automaticky rozsvieti predné stretáva-
cie svetlá automobilu cca 20 sekúnd po 
otočení kľúča zapaľovania. Univerzálny 
model.

07 302

Signalizácia nevypnutých 
svetiel

Pri vypnutí zapaľovania, alebo pri otvo-
rení dverí automobilu akusticky signa-
lizuje nevypnuté svetlá vozidla. Ideálna 
ochrana proti nechcenému vybitiu aku-
mulátora. Pripevnenie prilepením, alebo 
priskrutkovaním. Materiál plast, farba 
biela.

07 301

Ventilátor MITCHELL 12V 
na palubnú dosku

Výkonný ventilátor s turbínovou kon-
štrukciou. Napájanie 12V zo zásuvky 
autozapaľovača. Ventilátor disponuje 
dvoma rýchlosťami a výduch možno 
nasmerovať v širokom uhle až 135°. 
Možno ho postaviť, alebo prilepiť na rov-
nú plochu, napríklad na palubnú dosku 
automobilu, alebo tiež na obyčajný stôl. 
Je tichý a má nízku spotrebu.

07 212

Ventilátor MITCHELL 12V 
na opierku hlavy

Praktický ventilátor s robustnou kon-
štrukciou. Napájanie 12 V zo zásuvky 
autozapaľovača. Ventilátor disponuje 
dvoma rýchlosťami a vďaka guľovému 
kĺbu je ľahké vetrák natočiť prakticky 
akýmkoľvek smerom. Ventilátor je vyba-
vený držiakom na zadnú stranu opierky 
hlavy osobného automobilu. Je tichý a 
má nízku spotrebu.

07 214

Ventilátor MITCHELL
s prísavkou

Praktický ventilátor s robustnou kon-
štrukciou. Napájanie 12 V zo zásuvky 
autozapaľovača. Ventilátor disponuje 
dvoma rýchlosťami a vďaka guľovému 
kĺbu je ľahké vetrák natočiť prakticky 
akýmkoľvek smerom. Ventilátor je vyba-
vený silnou prísavkou pre jeho ľahké a 
dôkladné upevnenie. Je tichý a má nízku 
spotrebu.

07 216 - 12V
07 217 - 24V

Kovový ventilátor Kovový ventilátor, trojlopatkový, pri-
pevnenie skrutkami, prívodné vedenie 
zakončené zástrčkou do zásuvky zapa-
ľovača.

am 42 187 - 12V
am 42 322 - 24V

Ventilátor Maxi otočný Vozidlový ventilátor s automatickým 
vratným pohybom (otočný), trojlopat-
kový, pripevnenie skrutkami, prívodné 
vedenie zakončené zástrčkou do zásuv-
ky zapaľovača - 12V. Dĺžka napájacieho 
kábla: 110 cm (vrátane zástrčky).

07 210 - 12V
07 211 - 24V

Ventilátor s ohrevom
FROST 3v1 12V

Ventilátor s možnosťou ohrevu, so za-
budovaným LED svetlom a výklopnou 
rukoväťou. Ideálne do chladného zimné-
ho počasia. Napájanie 12V zo zásuvky 
automobilového zapaľovača. Ventilátor 
je možné umiestniť na priložený odníma-
teľný držiak so širokou škálou nastavení 
uhla, alebo s ním pomocou výklopné 
rukoväte nahrievať ľubovoľné miesta. 
Kábel ventilátora je vybavený poistkou 
15A.

07 207

Svietidlo ručné LED 150L 
ZOOM 3 funkcie

Vodeodolné svietidlo, vybavené vysoko 
svietivou CREE XP-E LED o svietivosti 
150 lm a má kovový reflektor, ktorý v 
kombinácii so sklenenou šošovkou vy-
dáva vysoký optický výkon. Svietidlo 
ponúka tri režimy a to plný svit, úsporný 
svit a blikanie. Medzi jednotlivými reži-
mami možno prepínať ľahkým stlače-
ním tlačidla pre vypínanie. Napájanie 
3xAAA batérie, výdrž 3 hodiny v plnom 
svetelnom režime. Batérie nie sú súčas-
ťou balenia.

13 161

Čelovka LED 570L ZOOM Vodeodolná čelovka s 6W LED. CREE 
XM-L T6 dióda 570lm. Dosvit až do 
500m. Čelovka ponúka tri štandardné 
režimy a to plný svit, úsporný svit a bli-
kanie. Medzi jednotlivými režimami sa 
prepína pomocou vypínacieho tlačidla 
na vrchnej časti čelovky. Napájanie je 
riešené dvoma akumulátormi pracujú-
cimi s napätím 3,7V a kapacitou 2800 
mAh, .výdrž až 8h.

13 123
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Svietidlo PEN LED 20 / 
150l 3xAAA

Svietidlo s bodovým 20lm a bočným 
osvetlením 150lm, so štipcom pre uchy-
tenie na vrecko. Napájanie pomocou 3x 
AAA batérií, vďaka ktorým svietidlo 
vydrží až 2h svietenia bočným, alebo 
4h svietenie bodovým svetlom. Baté-
rie nie sú súčasťou balenia. Rozmery 
21x28x175mm, má stupeň krytia IP44 
a odoláva striekajúcej vode.

08 317

Svietidlo PEN LED 20 / 
150l 3xAAA

Osadené 7 bodovými LED svetlami 15lm 
a bočným, výkonným COB LED svetlom 
200lm. Svetlá možné zapínať zvlášť aj 
súčasne, pomocou dvojitého vypínača. 
Napájanie 3x AA batérie, až 2,5h svie-
tenia bočným, alebo 12h svietenie bo-
dovým svetlom. Batérie nie sú súčasťou 
balenia. Rozmery 51x45x225mm, má 
stupeň krytia IP44 a odoláva striekajú-
cej vode.

08 318

Svietidlo montážne LED 80 
/ 280L 3xAA

LED svetlo 80lm a bočným, výkonným 
COB LED svetlom 280lm. Prepínač me-
dzi svetlom bodovým, bočným plným a 
úsporným. Napájanie pomocou 3x AA 
batérií, vďaka ktorým svietidlo vydrží až 
2h svietenia bočným, alebo 8h svietenie 
bodovým svetlom. Batérie nie sú súčas-
ťou balenia. Rozmery 60x47x225mm, 
má stupeň krytia IP44 a odoláva strie-
kajúcej vode. Opatrené magnetom a 
hákom.

08 320

Svietidlo montážne LED 
120 / 300lm nabíjacie

LED svetlo 120lm a bočné COB LED 
300lm. Napájanie vstavaným akumu-
látorom 2000mAh, vďaka ktorému 
svietidlo vydrží až 3h svietenia bočným 
/ 8h bodovým svetlom. Súčasťou bale-
nia je adaptér, pre nabíjanie zo zásuvky 
230V /  v automobiloch 12-24V / pomo-
cou priloženého USB kábla. Rozmery 
60x41x275mm. Má 3 magnety  a 2 
otočné háky na roznych miestach.

08 321

Svietidlo montážne LED 30 
/ 150l 4xAAA vysúvacie

Vysúvacie svietidlo s magnetom. LED 
svetlo 30lm a bočným, výkonným COB 
LED svetlom 150lm. Bodové svetlo sa 
zapína pomocou prepínača na vrchnej 
strane svietidla a možno ním prepínať 
medzi režimom plného, úsporného a 
prerušovaného svetla. Bočné COB LED 
sa zapína vysunutím tela svietidla. Rme-
ry 40x153-215mm a odoláva striekajú-
cej vode.

08 319

Varná kanvica 12V Varná kanvica, napájanie 12V, zástrčka 
do zásuvky automobilového zapaľovača. 
Objem kanvice 700ml. Balenie obsahuje 
varnú kanvicu s prívodným káblom, 2 
šálky, sitko na čaj, držiak k upevneniu 
konvice a vymedzovací adaptér. Napá-
janie 12 V, príkon 8 ampérov.

07 101

Elektronický odpudzovač 
kún 12V

Odpudzovač kún a hlodavcov, vydáva 
vysoký ultrazvukový tón, ktorý je bežne 
ľudským uchom nepočuteľný ale zviera-
tám je veľmi nepríjemný a tým ich odpu-
dzuje. Ideálny tiež proti kunám, ktoré v 
opustenom vozidle môžu spôsobiť znač-
né škody, najmä na elektroinštalácii.

07 303

Kompresor 12V KLASIK Vzduchový kompresor s tlakomerom, 
napájanie 12V, kábel so zástrčkou do zá-
suvky zapaľovača. Súčasťou balenia sú 
prídavné adaptéry pre hustenie gumo-
vých matracov, lôpt a pod. Maximálny 
vyvinutý tlak 2,5 Atm. Farba čierna.

07 201

Kompresor 12V POWER 
BULL s LED svetlom

Vzduchový kompresor s tlakomerom, 
napájanie 12V. Napájací kábel so zástrč-
kou do zásuvky zapaľovača 12V. Kom-
presor je vhodný na hustenie pneumatík 
osobných automobilov, dodávok aj vo-
zov 4x4. Súčasťou balenia sú prídavné 
adaptéry pre rôzne použitie (hustenie 
lôpt, matracov a pod.). Kompresor je vy-
bavený LED osvetlením a samostatným 
vypínačom. S praktickým puzdrom.

07 202

Kompresor 12/230V
SNAKE

Prenosný kompresor s napájaním 12V 
alebo 230V. Kompresor môže slúžiť na 
fúkanie kolies aut, kolies bicyklov, det-
ských bazénov, lôpt. 4 adaptéry, maxi-
málny výkon 250psi, 18bar, TUV/GS

am 42 167
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Tester zásuvky prívesu
7pol

Tester s LED diódami pre overenie všet-
kých funkcií osvetlenia pre zásuvku ťaž-
ného zariadenia vozidla a pre zástrčku 
prívesu. Otestuje všetky 7 pólové zá-
suvky a zástrčky; pomocou adaptérov 
(nie je súčasťou balenia) aj všetky 13 
pólové zásuvky a zástrčky v 7 pólové 
funkciu. LED kontrolky zobrazia nefunkč-
né spojenie.

07 171

Kompresor 12V
TORNADO

Kompresor s tlakomerom do 12V zá-
suvky zapaľovača. Vhodný na hustenie 
pneumatík osobných automobilov, do-
dávok aj vozov 4x4. Súčasťou balenia 
sú prídavné adaptéry pre rôzne pou-
žitie (hustenie lôpt, matracov a pod.). 
Kompresor vyvinie max tlak 6,5 kg/
cm2 (BAR). Technické dáta: napájanie 
12-13,5V; príkon 14A; max doba behu 
12-15 min; max tlak 6,5kg/cm2 (BAR); 
95PSI výtlak 35l/ min.

07 203

Digitálny kompresor 12V 
BRICK

Kompresor s digitálnym meračom tlaku 
a napájaním zo zásuvky zapaľovača 12V. 
Tlak zobrazuje na displeji a je vybavený 
automatickým vypnutím pri dosiahnutí 
vopred nastaveného tlaku. Súčasťou 
balenia je aj praktická, na zips uzatvára-
teľná brašna pre jednoduché prenášanie 
a skladovanie kompresora.

07 204

Redukcia zásuvky ťažného 
zariadenia 13-7 pólov

Plastový adaptér (redukcia), použitie pre 
vozidlo s 13-pólovou zásuvkou a príves 
so 7 konektorovou zástrčkou. Max. na-
pätie: 12-24V.

07 440

Zástrčka ťažného
zariadenia 13 pólov

Zástrčka pre prípojné vozidlá, 13 pólov. 
Montáž zverte odbornej dielni či auto-
servisu. Max. napätie: 12-24V.

07 446

Zásuvka ťažného
zariadenia 7 pólov ALU

Celokovová ALU zásuvka pre ťažné za-
riadenie automobilu podľa normy DIN 
1724, 7 pólov. Zásuvka je vybavená ako 
tesnením na montážnej strane, tak aj 
tesnením, priamo vo vnútri konektora, 
takže zaisťuje ešte dôkladnejšie vode-
odolnosť. Ďalej je vybavená kovovým 
krytom, ktorý sa automaticky (pružinou) 
uzatvára. 

07 451

Zástrčka ťažného
zariadenia 7 pólov ALU

Celokovová ALU zástrčka pre prípojné 
vozidlá, podľa normy DIN 1724, 7 pólov.

Poznámka: 7mi pólové zásuvky a zá-
strčky sa obvykle používajú u starších 
vozidiel a prívesov, 13ti pólové potom 
pri nových ťažných zariadení a prívesov.

07 452

Zásuvka ťažného
zariadenia 13 pólov

Zásuvka pre ťažné zariadenie automo-
bilu, 13 pólov. Montáž zverte odbornej 
dielni či autoservisu. Max. napätie: 12-
24V.

07 445

Zástrčka ťažného
zariadenia 7 pólov

Zástrčka pre prípojné vozidlá, 7 pólov. 
Montáž zverte odbornej dielni či auto-
servisu. Max. napätie: 12-24V.

07 450

Zásuvka ťažného
zariadenia 7 pólov

Zásuvka pre ťažné zariadenie automobi-
lu, 7 pólov. Montáž zverte odbornej diel-
ni či autoservisu. Max. napätie: 12-24V.

07 449
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Redukcia zásuvky ťažného 
zariadenia 7-13 pólov

Plastový adaptér (redukcia), použitie pre 
vozidlo so 7 pólovou zásuvkou a príves 
s 13 konektorovou zástrčkou. Max. na-
pätie: 12-24V.

07 441

Zásuvka/ zástrčka 7 pólov 12V

Zásuvka/ zásuvka pre tažné zariadenie automobilu, 7 pólov. Max. 
napätie: 12V. Montáž zverte odbornému servisu.

Zásuvka 12V - am 61 299 / 90 779
Zástrčka 12V - am 61 300 / 90 762

Zástrčka 2xUSB 12-24V 
5V/2100mA

Adaptér umožňujúci napájať či nabíjať 
USB zariadenia z 12V či 24V zásuvky 
automobilového zapaľovača. Vhodné 
pre MP3 prehrávače, mobilné telefóny 
a ďalšie zariadenia, ktoré sa nabíjajú či 
napájajú bežným USB zdrojom 5V až do 
príkonu 2100mA.

07 406

Zástrčka 3xUSB 12-24V 
5V/3100mA

Adaptér umožňujúci napájať či nabíjať 
USB zariadenia z 12V či 24V zásuvky 
automobilového zapaľovača. Vhodné 
pre MP3 prehrávače, mobilné telefóny 
a ďalšie zariadenia, ktoré sa nabíjajú či 
napájajú bežným USB zdrojom 5V. 

07 407

Autonabíjačka 2,1A Autonabíjačka do zásuvky zapaľlovača s 
USB káblom a redukciami pre iPhone 3, 
4, 5 (Lightning), Micro USB, Mini USB, 
Nokia 3,5mm.

am 42 472

Zástrčka USB
12-24V 5V/2100mA
E homologizácia

Adaptér umožňujúci napájať alebo na-
bíjať USB zariadenia z 12V alebo 24V 
zásuvky automobilového zapaľovača. 
Vhodné pre MP3 prehrávače, mobilné 
telefóny a ďalšie zariadenia, ktoré sa na-
bíjajú či napájajú bežným USB zdrojom 
5V až do príkonu 2100mA. Vždy použí-
vajte nabíjací (napájací) kábel, pri po-
užití dátového kábla nemusí nabíjanie/ 
napájanie fungovať korektne.

07 412

Nabíjačka telefónov
220/12V 1A

Nabíjačka 12/24V do zásuvky zapa-
ľovača a nabíjačka do zásuvky 230V. 
Umožnújú napájať či nabíjať mobilné 
telefóny, MP3 prehrávače a pod. pomo-
cou USB konektora. Balenie obsahuje 2 
nabíjačky USB 1A, prepojovací kábel a 
sadu adaptérov vhodných pre telefóny 
iPhone 4, iPhone 5, Samsung, HTC, 
Nokia a ďalšie.

07 681

Nabíjací USB kábel
MICRO USB - navíjací

Samonavíjací kábel pre pripojenie tele-
fónu k PC / notebooku pomocou USB 
portu pre nabíjanie alebo dáta. Jednodu-
ché použitie, efektívne nabíjanie doma, 
v kancelárii či na cestách. Vhodné aj pre 
fotoaparáty, MP3 prehrávače, a ďalšie 
zariadenia schopné dobíjanie či napá-
janie cez microUSB konektor. Zvinovací 
kábel s poistkou proti spätnému navinu-
tiu zabraňuje nechcenému zamotaniu.

07 643

Duálna USB autoabíjačka 
telefónov 2,1A

Nabíjačka umožňujúca z klasickej 
12/24V zásuvky zapaľovača napájať, 
alebo nabíjať mobilné telefóny, MP3 
prehrávače a pod. pomocou USB konek-
tora. Balenie obsahuje USB autonabíjač-
ku, prepojovací kábel a sadu adaptérov 
vhodných pre telefóny iPhone 4, iPhone 
5, Samsung, HTC, Nokia a ďalšie.

07 680
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Nabíjačka telefónu 12/24V 
MICRO USB navíjacia

Nabíjačka telefónu so samonavíjacím 
káblom a zástrčkou do zásuvky auto-
mobilového zapaľovača 12V alebo 24V. 
Táto nabíjačka je vybavená konektorom 
micro USB, je vhodná pre bežné telefó-
ny, ktoré umožňujú nabíjanie cez tento 
druh konektoru. Samonavíjací kábel s 
poistkou proti spätnému navinutiu za-
braňuje nechcenému zamotaniu.

07 644

Nabíjačka telefónu
12/24V

Cestovná nabíjačka mobilných telefó-
nov do automobilu. Zástrčka do zásuvky 
automobilového zapaľovača, automatic-
ká voľba napájania 12V alebo 24V.

07648 - Iphone 3G, 4S
07649 - Iphone 5
07655 - NOKIA II.
07658 - MICRO USB 1A

Monitor s HUD projekčným 
displejom 3,5“

Systém s projekčným HUD displejom, 
počas jazdy systém premieta údaje 
o rýchlosti, otáčkach motora a ďalšie 
údaje do zorného poľa vodiča priamo 
na predné sklo. Systém sa pripája iba 
do diagnostického konektora OBD II a 
všetky údaje si načíta sám z dátovej 
zbernice vozidla.

33 568

Parkovací asistent 4 sen-
zory, LED displej

Parkovací asistent s LED displejom a s 
číselným ukazovateľom pre komfortnú 
vizuálnu signalizáciu vzdialenosti od 
prekážky. Funguje na princípe ultrazvu-
kových vĺn, aktivuje sa po zaradení 
spiatočky. Podľa informácií na displeji 
a pípanie zvukového signálu je vodič 
informovaný o vzdialenosti od prekážky. 
Balenie obsahuje Displej, 4 senzory pre 
montáž do zadného nárazníka, zodpove-
dajúce kabeláž a vrták.

33 602

Alarm cúvací veľký 12V ALARM CÚVACÍ, univerzálny, s napätím 
12V. Pri cúvaní vydáva varovný zvuko-
vý signál. Aj napriek jednoduchému 
zapojeniu, doporučujeme montáž zveriť 
odborníkovi.

93 183 - 12V
93 190 - 24V

Cúvací alarm 24V Pri cúvaní vozidla vydáva varovný zvu-
kový signál. Napájacie napätie 24V. 
Pätica BA15s. Cúvací alarm je osadený 
žiarovkou.

am 42 379

Autokamera cúvacia LCD 
monitor 9cm

Kompaktná cúvacia kamera. Vďaka 
kvalitnému obrazu v reálnom čase, si 
môžete byť istí, že vždy presne uvidíte, 
kam idete. Na všetky vozidlá, s palub-
ným napätím 12V, napája sa na cúvacie 
svetlá. Najlepší obraz zaručí inštalácia 
priamo do nárazníka vozidla. Kamera je 
vybavená LED diódami, svietiacich až 
do 5m. Obraz z kamery je prenášaný na 
TFT displej s uhlopriečkou 3.5 palca. 

33 565

Univerzálna diagnostika
OBD Link SX CZ

Model s najnovšou technológiou uni-
verzálnych čipov STN11XX, ktorý je 
úplne odlišný od čipu ELM 327. Čipy 
STN11XX sa vyznačujú veľkou rýchlos-
ťou a svojou kvalitou. Dovoz z výroby v 
USA. Diagnostika spĺňa normu OBDII,  
EOBD a JOBD. Vďaka tomu sú tak zaru-
čené všetky funkcie týkajúce sa mera-
nia emisných hodnôt a s tým spojených 
chybových kódov, ktoré sú generované 
riadiacou jednotkou motora.

33 575

Systém na kontrolu tlaku 
pneumatík EXT

Systém TPMS monitoruje tlak a teplotu 
v pneumatikách, s bezdrôtovým disple-
jom do zásuvky zapaľovača 12V a von-
kajšími senzormi. Pre vonkajšiu mon-
táž, (len sa vymení čiapočka ventilu). 
Zabezpečuje trvalý dohľad nad tlakom 
a teplotou v pneu, navyše je vybavený 
alarmom na vysoký či nízky tlak. Displej 
do zásuvky zapaľovača je vybavený aj 
USB zásuvkou.

33 591
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Cúvací alarm 12V Pri cúvaní vozidla vydáva varovný zvu-
kový signál. Univerzálny pre automobily 
s napájacím napätím 12V a žiarovkou 
spätného svetla s päticou BA15s. Cú-
vací alarmu je osadený žiarovkou 12V 
(celosklo).

07 309

Klaksón 12V Univerzálny diskový klaksón pre všetky 
typy automobilov. Napájacie napätie 
12V.

91 097

Fanfára 3 tóny GP3 Vzduchové plastové fanfáry s kompre-
sorom a montážnym príslušenstvom, 
napájanie 12V. Trojtónové.

am 00 009

Klaksón 12V SNAIL 2ks Sada 2 kusy, 2 rôzne tóny. Napájacie 
napätie 12V, príkon 2x 3,8 A, frekven-
cia zvuku 400/500Hz, intenzita zvuku 
115dB.

33 450

Vložka do zapaľovača s 
vypínačom 12/24V

ZÁSTRČKA do zapaľovača 12V/24V s 
podsvieteným prepínačom ON/OFF. 
Umožňuje zapojenie a zapínanie/vypí-
nanie zariadení vybavených na zapo-
jenie do bežnej zásuvky zapaľovača. 
Pred zapojením zariadenia skontrolujte 
či prípojka zariadenia spľňa povolené 
hodnoty.

91 998

Zástrčka do zapaľovača 
12/24V s poistkou

Univerzálna zástrčka umožňuje pripoje-
nie spotrebičov do štandardnej zásuv-
ky zapaľovača automobilu. Určené pre 
napätie 12V alebo 24V. Zástrčka je vy-
bavená sklenenou poistkou 5A. Jej vý-
menu možno vykonať odskrutkovaním 
prednej časti poistky.

07 409

Zástrčka do zapaľovača 
12/24V

Univerzálna zástrčka umožňuje pripoje-
nie spotrebičov do štandardnej zásuvky 
zapaľovača automobilu. Určené pre na-
pätie 12V alebo 24V.

07 410

Zástrčka do zapaľovača 
12/24V s poistkou

Univerzálna zástrčka umožňuje pripoje-
nie spotrebičov do štandardnej zásuv-
ky zapaľovača automobilu. Určené pre 
napätie 12V alebo 24V. Zástrčka je vy-
bavená sklenenou poistkou 5A. Jej vý-
menu možno vykonať odskrutkovaním 
prednej časti poistky.

am 61 384

Zapaľovač 12V
s osvetlením

Kovová zásuvka automobilového zapaľo-
vača s osvetlením. Určené pre montáž 
do automobilov s napätím 12V.

am 61 494

Autozapalovač 12V CAR Žhaviaca zástrčka slúži ako zapaľovač 
cigariet. Zástrčku vložte do štandardnej 
zásuvky automobilového zapaľovača 
12V. Stlačte, po nažhavení sa zástrčka 
automaticky vysunie.

am 42 272
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Rozdvojka 12V
s káblom/ CAR

Rozdvojka zásuvky automobilového za-
paľovača 12 V - umožňuje pripojenie via-
cerých spotrebičov k jednej štandardnej 
zásuvke zapaľovača v automobile.

am 61 332

Zásuvka zapaľovača
osvetlená 12V

Kovová zásuvka automobilového zapaľo-
vača s osvetlením. Určené pre montáž 
do automobilov s napätím 12V.

am 42 648

Predlžovací kábel 12/24V 
10A 5m

Predlžovací kábel do zásuvky automobi-
lového zapaľovača 12V alebo 24V. Kábel 
je vyrobený z kvalitných komponentov, 
najmä vodičov a je vybavený poistkou 
proti skratu. Inštalácia sa vykoná jedno-
duchým zasunutím zástrčky do zásuvky 
autozapaľovača. Poistka je umiestnená 
v zástrčke a jej výmenu vykonáte po od-
skrutkovaní prednej časti zástrčky.

07 426

Predlžovací kábel 12/24V Určené pre napätie 12/24 V, dĺžka 1m. 
Inštalácia sa vykoná jednoduchým za-
sunutím zástrčky predlžovacieho kábla 
do zásuvky automobilového zapaľovača.

07 425

Adaptér autobatérie
- zásuvka 12/24V

Zásuvka bežného autozapaľovača 
12/24V sa svorkami pre pripojenie pria-
mo na autobatériu. Určené pre spotrebi-
če s nízkym príkonom (max. 7,5A).

07 414
am 61 567

Rozdvojka 12/24V
s káblom voľná

Rozdvojka zásuvky automobilového za-
paľovača 12/24V. Umožňuje pripojenie 
dvoch spotrebičov k jednej štandard-
nej zásuvke zapaľovača v automobile. 
Vďaka voľným káblom so zásuvkami je 
rozdvojka vhodná pre širokú škálu spot-
rebičov, ktoré nemožno pripojiť priamo 
ku klasickej zásuvke

07 415

Zásuvka zapaľovača 12V Kovová zásuvka automobilového zapaľo-
vača určená pre montáž do automobilov 
s napätím 12V alebo 24V.

07 400

Zapaľovač s osvetlením 
12V EURO

Kovová zásuvka automobilového zapaľo-
vača s osvetlením + zapaľovač. Určené 
pre montáž do automobilov s napätím 
12V.

07 402

Zásuvka zapaľovača
12/24V

Plastová zásuvka zapaľovača s krytkou, 
vhodná napr. do batožinového priestoru 
na elektrospotrebiče.

am 42 303

Rozbočka podsvietená 
CAR

Roztrojka zásuvky automobilového za-
paľovača 12 V (24V) s ohybným kĺbom a 
podsvietením. Umožňuje pripojenie via-
cerých spotrebičov k jednej štandardnej 
zásuvke zapaľovača v automobile.

am 61 504
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Rozdvojka 12/24V pevná Rozdvojka zásuvky automobilového za-
paľovača 12V alebo 24V so vstavanou 
LED kontrolkou prevádzky. Umožňuje 
pripojenie dvoch spotrebičov k jednej 
štandardnej zásuvke zapaľovača v au-
tomobile. Inštalácia sa vykoná jednodu-
chým zasunutím rozdvojky do zásuvky 
zapaľovača.

07 419

Rozdvojka 12/24V
s káblom

Rozdvojka zásuvky automobilového za-
paľovača 12/24V. Umožňuje pripojenie 
dvoch spotrebičov k jednej štandardnej 
zásuvke zapaľovača v automobile. Inšta-
lácia sa vykoná jednoduchým zasunu-
tím rozdvojky do zásuvky.

07 418
am 42 300

Rozdvojka 12/24V pevná Rozdvojka zásuvky automobilového 
zapaľovača 12V so vstavanou LED kon-
trolkou prevádzky. Umožňuje pripojenie 
dvoch spotrebičov k jednej štandardnej 
zásuvke zapaľovača v automobile. In-
štalácia sa vykoná jednoduchým zasu-
nutím rozdvojky do zásuvky zapaľovača.

am 42 267

Roztrojka 12/24V + USB 
1000mA

Roztrojka zásuvky automobilového za-
paľovača 12/24V s USB konektorom, 
umožňuje pripojenie viacerých spotrebi-
čov k jednej štandardnej zásuvke zapa-
ľovača v automobile a zároveň napájať 
či nabíjať USB zariadenia z 12V či 24V 
zásuvky automobilového zapaľovača. 
Inštalácia sa vykoná jednoduchým za-
sunutím rozdvojky do zásuvky.

07 416

Roztrojka 12 / 24V
s káblom

Roztrojka zásuvky automobilového za-
paľovača 12/24V. Umožňuje pripojenie 
viacerých spotrebičov k jednej štan-
dardnej zásuvke zapaľovača v automo-
bile. Inštalácia sa vykoná jednoduchým 
zasunutím zástrčky do zásuvky zapaľo-
vača.

07 417

Rozdvojka +2xUSB
+tester batérie

Určená do priestoru pre nápoje. Roz-
dvojka má 2x štandardnú 12V zásuvku 
(max 8A) a 2x USB 5V (max. 1500 mA). 
Súčasťou rozdvojky je tiež tester baté-
rie, ktorý pri vypnutom motore indikuje 
pomocou farebných LED diód stav na-
bitia akumulátora. Zásuvka je opatrená 
poistkou s LED diódou.

am 42 599

Rozbočka 12V 3x + USB
CAR

Roztrojka zásuvky automobilového za-
paľovača 12V s USB konektorom. USB 
umožňuje napájať alebo nabíjať USB 
zariadení (napr. MP3 prehrávače, mo-
bilné telefóny) s bežným USB zdrojom 
5V 500mA. Vždy používajte nabíjací (na-
pájací) kábel, pri použití dátového kábla 
nemusí nabíjanie/ napájanie fungovať 
korektne.

am 61 495

Svorky akumulátora
rýchloupínacie

Rýchloupínacie svorky na autobatériu. 
Umožňujú okamžité zapojenie, alebo od-
pojenie bez použitia náradia. Sada 2 ks 
plus pól a mínus pól.

am 42 307

Akumulátorové svorky
Sada dvoch svoriek pre pripojenie akumulátora k automobilu.

07 504 - olovené 2ks07 503 - zinkové 2ks

Zástrčka MULTI - USB, 
voltmeter, teplomer

Adaptér, pomocou ktorého sa nabíjajú 
USB zariadenia z 12V, či 24V zásuvky 
automobilového zapaľovača. Vhodné 
pre MP3 prehrávače, mobilné telefóny 
a ďalšie zariadenia napájané pomocou 
USB konektora spĺňajúci požiadavky viď 
technické dáta. Displej na čelnej strane 
adaptéri zobrazuje striedavo teplotu vo 
vozidle a aktuálne napätie, dodávajúce 
autobatéria.

07 427
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Teplomer digitálny
IN/OUT 12V

Súčasné zobrazenie vnútornej aj von-
kajšej teploty. Veľký displej s podsvie-
tením. Digitálne hodiny s budíkom a 
funkciou Snooze. Pamäť MAX/MIN tep-
loty. Odolnosť od -50 +50 °C. Možnosti 
jednotiek °C/ F. Dĺžka kábla senzora cca 
3m. Napájanie: batérie 2x AG13 1.5V 
nie sú súčasťou balenia, alebo kábel do 
zásuvky zapaľovača (je súčasťou bale-
nia). Rozmer: 9 x 4 x 2 cm.

am 61 106

Teplomer IN/OUT
12V +aku tester

Digitálny teplomer na meranie vonkajšej 
a vnútornej teploty s podsvietením a 
testerom akumulátora. Napájanie 12V 
do zásuvky zapaľovača.

am 61 741

Digitálny teplomer
STANDARD (in/ out)

Digitálny teplomer zobrazujúci vnútornú 
alebo vonkajšiu teplotu. Externé čidlo 
(senzor) vonkajšej teploty, pripevnenie 
pomocou samolepiacej fólie. Prepína-
nie zobrazenia teploty v ° C alebo v ° F. 
Napájanie 1 + batéria AAA, dĺžka kábla 
senzoru 3m (+ -10%), rozsah meraných 
teplôt -50 ° C - +70 ° C, farba čierna.

06 332

Voltmeter digitálny
12/24V

Tester do auta, ktorý zobrazuje stav 
nabitia akumulátora. Zariadenie tiež 
umožňuje sledovať prevádzkové napätie 
alternátora. Pomocou voltmetra má 
užívateľ tiež možnosť skontrolovať, či 
je potrebné batériu vozidla dobiť, alebo 
nie. Zapája sa do cigaretového zapaľo-
vača a nevyžaduje žiadnu špeciálnu a 
zložitú montáž.

am 42 314

Elektronický tester CAR LED tester je určený pre rýchle vyhod-
notenie stavu autobatérie a vyhodno-
tenie funkcie dobíjacej sústavy (alter-
nátora) automobilov s napätím 12 V. 
Svorky testera sa pripájajú priamo k 
autobatérii.

am 61 516

Skúšačka 6-24V kovová Univerzálna kovová skúšačka so špica-
tým hrotom na jednej strane a klipom na 
strane druhej. Určená pre napätie 6 - 24 
voltov.

07 512

Tester autobatérie
a alternátora 12V

LED tester je určený pre rýchle vyhod-
notenie stavu autobatérie a alternátora 
automobilov s napätím 12V. Tester je 
vhodný pre všetky typy olovených aku-
mulátorov. Vybavený je svorkami pre 
priame pripojenie k akumulátoru. Má 3 
základné meracie funkcie: test autoba-
térie, test alternátora a test autobatérie 
pri štartovaní.

07 170

Diagnostika elektronická 
do zapaľovača CAR

Skúšačka autobatérie a funkčnosti al-
ternátora do zásuvky zapaľovača 12V. 
Tester je navrhnutý tak, aby rýchlo 
vyhodnotil stav napätia batérie zo zá-
suvky zapaľovača 12V, a určil účinnosť 
alternátora. 

am 61 716

Kamera do auta 2,4 „s roz-
líšením Full HD širokouhlá

Kamera do auta so záznamom na micro 
SDHC kartu v rozlíšení Full HD (1080p), 
české menu, vysoká kvalita záznamu a 
ostré zobrazenie. Napájanie z 12/24V 
zásuvky autozapaľovača, umožňuje sní-
manie videa, vytváranie fotografií, má 
2,4“ displej s vysokým rozlíšením. Op-
timálne videa i za zníženej viditeľnosti. 
Funkcia parkovacieho režimu, G-senzo-
rom pre monitorovanie otrasov, pripoje-
ním k PC a rad ďalších funkcií.

33 611
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Nabíjačka akumulátora
udržiavacia 10-250Ah

Určené pre stále udržiavanie akumu-
látora v dobrej kondícii. Pripojenie k 
automobilovému akumulátoru 12V po-
mocou klipov priamo na akumulátor, 
alebo zástrčkou do 12V zásuvky zapa-
ľovača (pripojenie do rozvodu vozidla). 
Udržiavacia nabíjačka sa do príslušného 
režimu (nabíjanie/ vybíjanie) prepína au-
tomaticky podľa aktuálneho stavu aku-
mulátora, proces zobrazujú kontrolky na 
nabíjačke.

07 144

Nabíjačka 6Amp 6V/12V
a 8Amp 6V/12V

Prenosná automatická nabíjačka aku-
mulátora napájanie 220V. Homologi-
zácia GS/ TUV. 07136: 6/12V 6A, pre 
akumulátory 6/12V 15-60Ah, max nabí-
jací prúd 6A. 07138: 6/12V 8A, pre aku-
mulátory 6/12V 15-80Ah, max. nabíjací 
prúd 8A.

07 136 - 6Amp 6V/12V
07 138 - 8Amp 6V/12V

Nabíjačka 4,2 Amp
PB/ GEL max 120Ah

Univerzálna prenosná nabíjačka akumu-
látorov 12V 4,2A, napájanie 230V. Urče-
né pre všetky typy 12V olovených (Pb) 
akumulátorov - bezúdržbové GEL (gélo-
vé), AGM, MF, VRLA, údržbové PbWet 
a PbCa. Stabilný nabíjací prúd 4,2A, 
pulzné dobíjanie predlžuje životnosť ba-
térie a udržuje ju v lepšej kondícii. Na-
pájacie napätie 230 V ~ 50Hz, príkon 
max 65W, určené pre akumulátory 12V 
4 - 120 Ah.

07 145

Trafo 220/12V 5Amp Adaptér s usmerňovačom pre pripojenie 
zariadení s napájacím napätím 12V na 
sieť 220V. Umožňuje zapojenie autoprí-
slušenstva s napájacím napätím 12V a 
konektorom do zásuvky automobilového 
zapaľovača. Vstup: 220V ~, 50Hz, 0,6 
A; Výstup: 12V = 5A (max 60W).

07 117

Nabíjačka 3,8 Amp
PB/ GEL max 120Ah

Univerzálna automatická prenosná nabí-
jačka akumuláorov 6/12V 3,8A, napája-
nie 230V. Vlastnosti nabíjačky: stabilný 
nab. prúd 3,8A; vysoká 75% účinnosť; 
kompaktná veľkosť; nabíja všetky typy 
6/12V akumul. GEL (gelové), AGM, MF, 
VRLA, údržbové PbWeta a PbCa. Pulzné 
dobíjanie predlžuje životnosť batérie a 
udržuje ju v lepšej kondícii.

07 146

Nabíjačka mikroprocesor 
1Amp 6/12V PB / GEL max. 
120Ah

Pre 6/12V akumulátory s kapacitou 4 - 
120Ah, napájanie 230V. Nabíjačka au-
tomaticky rozpozná, pripojený 6V alebo 
12V akumulátor. Pri 12V akumulátore 
možno zvoliť režim nabíjania štandard-
ný alebo zimný. Po nabití sa nabíjačka 
prepne do udržiavacieho režimu. Stabil-
ný nabíjací prúd 1000 mA

07 142

Nabíjačka PROFI mikro-
procesor 6/12V PB / GEL / 
AGM

Automatická nabíjačka akumulátorov 
riadená mikroprocesorom, napájanie 
230V. LCD displej zobrazuje aktuálne na-
pätie akumulátora a zvolené režimy na-
bíjania. Je možné voliť medzi 6V a 12V 
akumulátorom, prípadne využiť auto-
matickú detekciu akumulátora, ďalej je 
možné voliť nabíjací prúd (2A, 4A alebo 
5,5A). Nabíjačka je vybavená funkciou 
Re-Fresh pre obnovu akumulátora po-
mocou impulzov. 

07 154

Nabíjačka 6/12V
2/10/55A STARTER

Nabíjačka akumulátorov 6/12V 10A s 
napájaním 230V a s funkciou priameho 
štartovania vozidla. Funkcia STARTER 
55 Amp umožňuje naštartovať vozidlo s 
vybitou batériou tak, ako keď bolo štar-
tované pomocou štartovacích káblov z 
iného vozidla. Umožňuje nabíjať rýchlo 
alebo pomaly. Je vhodná pre kapacitu 
batérie až 100 Ah. Je určená na nabíja-
nie olovených akumulátorov

07 156

Nabíjačka akumulátora 
udržiavacia 5-125Ah

Pre udržiavanie akumulátora v dobrej 
kondícii. Pripojenie k automobilovému 
akumulátoru 12V pomocou štipcov pria-
mo na akumulátor. Udržiavacia nabíjač-
ka sa do príslušného režimu (nabíjanie 
/ vybíjanie) prepína automaticky podľa 
aktuálneho stavu akumulátora, aktuálny 
proces zobrazujú kontrolky na nabíjač-
ke. Určené pre všetky 12V akumulátory 
plnené elektrolytom, bezúdržbové GEL 
(gélové), bezúdržbové AGM.

07 143

Nabíjačka 8Amp 6 / 12V 
TÜV / GS METALLIC

Celokovová automatická nabíjačka aku-
mulátorov 6V alebo 12V 8Amp. Napája-
nie 230V, príkon 84W. Pre bezúdržbové 
olovené akumulátory s kapacitou 3,7 
- 80Ah. Umožňuje prepnutie nabíjanie 
akumulátora 6V, alebo 12V a zároveň 
umožňuje zvoliť jednu z dvoch rýchlostí 
nabíjania (šetrné a rýchle). Nabíjačka je 
na čelnej strane osadená ampérmetrom 
ukazujúcim aktuálny nabíjací prúd a po-
istkou.

07 148
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Svorky k nabíjačke 2ks Izolované svorkové kliešte vhodné pre 
pripojenie k autobatérii. Ideálny k na-
bíjačke alebo ku štartovacím káblom. 
Sada 2 ks, farebne označené (červené 
a čierne).

07 505

Nabíjačka
Prenosná automatická nabíjačka 
akumulátora napájanie 220V.

Tester autobatérie
záťažový LED

Záťažový tester pre dôkladné preverenie 
stavu autobatérie. Pomocou záťaže 100 
Ampér umožní kontrolu stavu nabitia a 
zároveň to, do akej miery je akumulátor 
opotrebovaný. Nevyžaduje žiadny napá-
jací zdroj. Je osadený záťažovým obvo-
dom, dvomi svorkami pre pripojenie k 
akumulátoru a displejom pre zobraze-
nie výsledku merania. Tester umožňuje 
bežný test, záťažový test, test nabíjania 
akumulátora a test štartéra.

07 172 - LED

Tester autobatérie
záťažový ANALOG

Záťažový tester pre dôkladné preverenie 
stavu autobatérie. Pomocou záťaže 100 
Ampér umožní kontrolu stavu nabitia a 
zároveň to, do akej miery je akumulátor 
opotrebovaný. Nevyžaduje žiadny napá-
jací zdroj. Je osadený záťažovým obvo-
dom, dvomi svorkami pre pripojenie k 
akumulátora a analógovým meradlom 
pre zobrazenie výsledku merania. Tester 
umožňuje bežný test, záťažový test, test 
nabíjania akumulátora a test štartéra.

07 173 - ANALOG

Poistky valcové 10ks
plastové

Sada 10 kusov plastových valcových 
(predtým tiež keramických) poistiek 
pre použitie v automobiloch (max. 24V). 
Obsah balenia: 1x3A, 1x5A, 1x7, 5A, 
2x10, 2x15, 1x20, 1x25, 1x30. Certifiko-
vané (materiál: zinok / plast). Táto sada 
je vhodná pre vozidlá Škoda do r.v. 90 
(vrátane Favorit).

07 525

Poistky nožové mini 10ks Sada 10 kusov nožových poistiek mini, 
pre použitie v automobiloch (max. 24V). 
Obsah balenia: 1x3A, 1x5A, 1x7, 5A, 
2x10, 2x15, 1x20, 1x25, 1x30. Certifi-
kované (materiál: zinok / plast)

07 523

Poistky nožové 100ks Sada 100 kusov nožových poistiek mini, 
pre použitie v automobiloch.

07529-am 61 723 - 5 Amp
07530-am 61 782 - 7,5 Amp
07531-am 61 724 - 10 Amp
07532-am 61 725 - 15 Amp
07533-am 61 726 - 20 Amp
07534-am 61 727 - 25 Amp
07535-am 61 728 - 30 Amp

Poistky nožové 10ks Sada 10 kusov nožových poistiek pre 
použitie v automobiloch (max. 24V). Ob-
sah balenia: 2x7, 5A, 2x10, 1x15, 2x20, 
2x25, 1x30. Certifikované (materiál: 
zinok / plast). Táto sada je vhodná pre 
vozidlá Škoda Felicia a Škoda Favorit od 
r.v. 90.

07 522

Poistky nožové sada
120ks

Praktické uzatvárateľné balenie, obsa-
huje nožové poistky, celkom 120 po-
istiek. Obsah balenia 07 527: 20x 7,5 
A; 20x 10A; 20x 15A; 20x 20A; 20x 
25A 20x 30A. 07 528: 20x 7,5 A; 20x 
10A; 20x 15A; 20x 20A; 20x 25A 20x 
30A. Max. 24V. Certifikované (materiál: 
zinok/ plast).

07 527 - sada 120ks
7,5/10/15/20/25/30 Amp

07 528 - MINI sada 120ks
7,5/10/15/20/25/30 Amp

am 42 877 -  6Amp 6-12Vam 61 469 - 15Amp 12/24V am 42 403 - 8Amp 6-12V am 61 470 - 12Amp 6/12V



Osvetlenie

www.vmauto.sk

Denné svetlá 24 LED Svetlá pre denné svietenie (homologizá-
cia: RL E4 00 0010). Sada 2 ks. Mierne 
zakrivené, aby lepšie kopírovali karosé-
riu. Rozsvietia sa automaticky pri oto-
čení kľúča zapaľovania. Pri rozsvietení 
parkovacích alebo stretávacích svetiel 
sa automaticky vypnú, po zhasnutí sve-
tiel sa opäť rozsvietia. Montáž nepod-
lieha žiadnemu dodatočnému schvaľo-
vaniu. 12V; 24x LED; ŠxV: 167x24mm 
(30-36mm, vrátane uchytenia); hĺbka: 
41mm.

33 539

Denné svetlá
4 HIGH POWER LED
ON/OFF systém

Homologizované svetlá pre denné svie-
tenie 12/24V. Každé svetlo je osadené 
4x vysoko svietivou HI POWER LED 
diódou. Balenie obsahuje svetlá (2 ks), 
montážne držiaky svetiel, riadiacu jed-
notku a kompletnú kabeláž pre zapoje-
nie svetiel. ON/OFF systém - svetlá sa 
rozsvieta automaticky pri otočení kľúča 
zapaľovania a pri rozsvietení parkova-
cích alebo stretávacích svetiel sa auto-
maticky vypnú.

33 546

Denné svetlá okrúhle
18 LED

Svetlá pre denné svietenie (homolo-
gizácia: RL E4 00 0021). Sada 2 ks. 
Rozsvietia sa automaticky pri otočení 
kľúča zapaľovania. Pri rozsvietení par-
kovacích/ stretávacích svetiel sa auto-
maticky vypnú, po zhasnutí svetiel sa 
opäť rozsvietia. Montáž nie je zmenou 
technických údajov a nepodlieha žiad-
nemu schvaľovaniu. 12V/ 24V; 18x LED; 
priemer 90 mm (100mm vrátane uchy-
tenia); hĺbka: 36mm.

33 541

Svetlo diaľkové okrúhle 
CHROM 2ks

Prídavné diaľkové okrúhle svetlo s 
mriežkou, sada 2 kusy. Materiál kov + 
plast, povrchová úprava chróm, sklo s 
nádychom modrej farby. Osadené žia-
rovkou H3. Rozmery (ŠxVxH) 128 x 128 
x 75 mm (vrátane uchytenia). Tento vý-
robok nie je schválený pre prevádzku na 
pozemných komunikáciách SR. Určené 
pre športové účely.

33 502

Svetlo diaľkové TOP
hranaté 2ks

Prídavné diaľkové hranaté svetlo, sada 
2 kusy. Materiál kov. Osadené žiarovkou 
H3. Rozmery (ŠxVxH) 126 x 46 x 65 
mm. Tento výrobok nie je schválený pre 
prevádzku na pozemných komunikáci-
ách SR. Určené pre športové účely.

33 506

Denného svetlá 4 HIGH 
POWER LED 12V/24V

Homologované svetlá pre denné svie-
tenie, napájanie 12/24 V. Každé svet-
lo je osadené 4x vysoko svietivou HI 
POWER LED diódou. Balenie 2ks sve-
tiel, montážne držiaky, riadiacu jednot-
ku a kabeláž pre zapojenie svetiel. ON 
/ OFF systém s možnosťou obrysových 
svetiel - Svetlá pre denné svietenie sa 
rozsvietia automaticky. Ich umiestnenie 
na vozidlo nepodlieha žiadnemu doda-
točnému schvaľovaniu.

33 551 - guľaté 70 mm

Denné svetlá 5 HIGH 
POWER LED 12V/24V

Homologované svetlá pre denné sviete-
nie, napájanie 12/24 V. Každé svetlo je 
osadené 5x vysoko svietivou HI POWER 
LED diódou. Balenie obsahuje 2ks sve-
tiel, montážne držiaky, riadiacu jednotku 
a kabeláž pre zapojenie. ON/OFF systém 
s možnosťou obrysových svetiel - svetlá 
sa rozsvietia automaticky. Ich umiest-
nenie na vozidlo nepodlieha žiadnemu 
dodatočnému schvaľovaniu.

33 550 - 182x23x51mm

Denné svetlá 18 LED
12/ 24V

Svetlá pre denné svietenie (homologi-
zácia: A02 RL00 E11 5619). Sada 2 ks. 
Rozsvietia sa automaticky pri otočení 
kľúča zapaľovania. Pri rozsvietení par-
kovacích/ stretávacích svetiel sa auto-
maticky vypnú, po zhasnutí svetiel sa 
opäť rozsvietia. Montáž nie je zmenou 
technických údajov a nepodlieha žiad-
nemu schvaľovaniu. 12V/ 24V; príkon 
2x 5W/12V - 6W/ 24V; 18x LED; ŠxV: 
101x27mm (28 - 32mm vrátane uchyte-
nia); hĺbka: 40mm.

33 545

Pozičné svetlo led LED svetlá s nízkou spotrebou energie. 
Sada obsahuje 2ks. Veľkosť svetiel 11,5 
x 2,5 x 1 cm.

am 61 391

Svetlo hmlové TOP
hranaté 2ks

Prídavné hmlové hranaté svetlo, sada 2 
kusy. Materiál kov. Osadené žiarovkou 
H3. Rozmery (ŠxVxH) 126 x 46 x 65 
mm. Tento výrobok nie je schválený pre 
prevádzku na pozemných komunikáci-
ách SR. Určené pre športové účely.

33 507
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Montážna lampa 12V
Točený kábel s konektorom do zásuvky 
zapaľovača.

- so svorkami 
pre pripojenie k 
akumulátoru

Lampa halogénová 12V Lampa halogénová 12 V vybavená halo-
génovou žiarovkou a preto sa vyznačuje 
vysokou svietivosťou. Autolampa sa pri-
pojí do zásuvky zapaľovača.

am 61 331

Cyklosvětlo predné 5LED Univerzálne svetlo s objímkou   pre pri-
pevnenie na bicykel a s klipom pre ľahké 
odobratie. Osadená 5x vysoko svietivou 
LED. Svetlo sa rozsvieti spínačom na 
strane. Postupne možno prepínať medzi 
režimami blikania a režimom nepreru-
šovaného svetla. Napájanie 4x batérie 
AAA (nie sú priložené). Pre výmenu či 
osadenie batérií zložte predný kryt svet-
la a vyberte držiak batérií.

12 002

Cyklosvetlo 1 + 1
(5 + 3LED)

Sada predné a zadné svetlo na bicykel. 
Vybavené objímkou pre pripevnenie na 
bicykel a s klipom pre ich ľahké odobra-
tie. Predné svietidlo - biele svetlo, 5LED, 
svetlo sa rozsvieti spínačom na strane. 
Režim blikania a svietenia, 4x batérie 
AAA. Zadné svietidlo - červené svetlo, 
3LED, svetlo sa rozsvieti spínačom na 
zadnej strane. Režim blikania a sviete-
nia. Napájanie 2x batérie AAA.

12 003

Cyklosvetlo sada 2ks 
SILICON

Univerzálne silikónové svetlo na bicyk-
el, kočík, kolobežku s jednoduchým 
systémom upevnenia. Vďaka pružnému 
materiálu možno použiť aj na riadidlá 
s rôznymi priemermi. Sada 2 ks, bielo 
svetlo dopredu a červené dozadu. Na-
pájanie gombíkovou batériou (batérie sú 
priložené). Každé svetlo je osadené vy-
sokosvietivé LED diódou s veľmi nízkou 
spotrebou prúdu.

12 000

Svetlo diaľkové TOP
oválne 2ks

Prídavné diaľkové oválne svetlo, sada 2 
kusy. Materiál kov. Osadené žiarovkou 
H3. Rozmery (ŠxVxH) 104 x 48 x 52 
mm. Tento výrobok nie je schválený pre 
prevádzku na pozemných komunikáci-
ách SR. Určené pre športové účely.

33 508

Lampa montážna 12V
so svorkami

Montážna žiarivková lampa, kábel s ko-
nektorom do zásuvky automobilového 
zapaľovača, kábel so svorkami pre pria-
me pripojenie k akumulátoru. Napájanie 
12V, príkon 8W, dĺžka kábla cca 4m. K 
výrobku je priložený stojanček a háčik 
slúžiace k ľahšiemu použitiu.

08 301

Lampa montážna 220V Montážna žiarivková lampa, napájanie 
220V.

08 305

Svietidlo montážne 27+7 
LED nabíjacie 12/220V

Prenosná akumulátorová LED lampa. 
Protišmykový gumový kryt odolný pro-
ti nárazom a proti striekajúcej vode. 
Háčik pre ľahké zavesenie, magnet na 
pripevnenie ku kovovým plochám. V 
hornej časti svietidla je bodové svietidlo 
(7 LED), v hlavnom tele svietidlo s roz-
ptylovým svetlom (27 LED). Lampa je 
vybavená vstavaným nabíjacím Ni-MH 
akumulátorom. Adaptéry pre nabíjanie z 
12V zásuvky zapaľovača a zo siete 220V.

08 307

Svietidlo montážne 60 LED 
nabíjacie 12/220V

Prenosná akumulátorová LED lampa. 
V tele svietidlo s rozptylovým svetlom 
(60 LED). Lampa je vybavená vstava-
ným nabíjacím Ni-MH akumulátorom. 
Adaptéry pre nabíjanie z 12V zásuvky 
zapaľovača a zo siete 220V.

am 61 789

am 42 936 am 42 265
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Cyklosvetlo zadné 3LED 
červené 3 funkcie

Univerzálne červené zadné svietidlo na 
bicykel, osadené 3x vysoko svietivou 
LED. S objímkou pre pripevnenie na 
bicykel a s klipom pre ľahké odobratie. 
Svetlo sa rozsvieti spínačom na zadnej 
strane. Postupne možno prepínať medzi 
režimami blikania a režimom nepreru-
šovaného svetla. Napájanie 2x batérie 
AAA (nie sú priložené).

12 004

Cyklosvetlo čelovka
CREE 1W 3 funkce

Vlhkotesné kompaktné svietidlo na 
hlavu. Ako zdroj svetla využíva vyso-
kosvietivú LED diódu, ktorá vyniká úzko 
smerovým, ale pritom rozptýleným 
svetlom, a prakticky neobmedzenou ži-
votnosťou. Uhol svetla je nastaviteľný v 
rozsahu 90°. Napájanie 3x batérie AAA 
(nie sú priložené). Nastaviteľné popruhy. 
Jednotlivé režimy svetla sa prepínajú 
spínačom na hornej strane (silné svetlo 
/ úsporné svetlo / prerušované svetlo).

12 008

Ručné svietidlo 9 LED Ručné sviedlo napájane 3x AAA baté-
riami, ktoré sú súčasťou balenia. Spínač 
na zadnej strane.

am 42 291

Cyklosvetlo predné 3LED 
biele 3 funkcie

Univerzálne predné svetlo na bicykel, 
osadená 3x vysoko svietivou LED, biele 
svetlo. S objímkou pre pripevnenie na 
bicykel a s klipom pre ľahké odobratie. 
Svetlo sa rozsvieti spínačom na zadnej 
strane. Postupne možno prepínať medzi 
režimami blikania a režimom nepreru-
šovaného svetla. Napájanie 2x batérie 
AAA (nie sú priložené).

12 005

Maják oranžový 12V Výstražný maják s magnetickou dosa-
dacou plochou. Napájanie 12V, kábel so 
zástrčkou do zásuvky automobilového 
zapaľovača. Farba krytu majáka: oran-
žová. 

am 61 706 

Maják oranžový 12V Výstražný maják s magnetickou dosa-
dacou plochou. Napájanie 12V, kábel so 
zástrčkou do zásuvky automobilového 
zapaľovača. Farba krytu majáka: oran-
žová. 

08 901

Výstražný maják H1 12V Výstražný maják s vnútornou otočnou 
reflexnou plochou, osadené halogéno-
vou žiarovkou H1 - možnosť výmeny. 
Krútený napájací kábel dĺžky cca 2,5 - 3 
metre so zástrčkou zapaľovača. Magne-
tické pripevnenie, alebo pomocou skru-
tiek. V balení je priložená kovová samo-
lepiaca podložka určená pre upevnenie 
magnetom na nekovové povrchy.

93 794

Svetlo výstražné LED 9 
funkcií

Ododolné, vodeodolné výstražné svet-
lo s magnetom. 16x červené LED po 
obvode svietidla, možno prepínať me-
dzi 9 rôznymi režimami. Napájanie 2x 
AAA batérie (nie sú priložené), batérie 
sa vkladajú po odskrutkovaní zadnej 
časti krytu. Samotný kryt je gumový s 
lamelami, chráni svetlo proti pádom a 
zároveň proti striekajúcej vode. Výrobok 
spĺňa krytie IP65.

08 912

Výstražný maják 12/24V
100 LED

Oranžový výstražný maják so vstava-
nými LED žiarovkami. Napájanie 12V 
do zásuvky automobilového zapaľovača 
12V. Možnosť pripevnenia vstavaným 
magnetom.

91 806

Výstražný maják 12V Stroboskopický maják. Napájanie 12V 
do zásuvky automobilového zapaľovača 
12V. Možnosť pripevnenia vstavaným 
magnetom.

93 503



Žiarovky 12V + 24V

Autožiarovky H4 a H7 Nová rada halogénových autožiaroviek 
vysokej kvality. Autožiarovky Premium 
quality vynikajú precíznym spracova-
ním a dlhodobou kvalitou.

08 701
12V H4 PREMIUM 60/55W P43t box

08 700
12V H7 PREMIUM 55W PX26D box

s UV filtrom

Halogénové autožiarovky
12V + 24V

Halogénové autožiarovky
12V FLASH +30%

Halogénová žiarovka, homologizácia E. 
Táto žiarovka zabezpečuje o 30% viac 
svetla ako bežné autožiarovky.

08 420 - 12V H7 55W
PX26D box FLASH +30%

08 421 - 12V H1 55W
P14,5s box FLASH +30%

08 422 - 12V H3 55W
Pk22s box FLASH +30%

08 423 - 12V H4 60/55W
P43t box FLASH +30%

Žiarovka 12V 1,2 W B8, 5d Žiarovka 12V 1,2 W, pätica B8, 5d, ho-
mologizácia E.

08 438 - 12V 1,2W B8,5d

Žiarovky sufit 12V + 24V
homologizácia E

Náhradná žiarovka s päticou sufit, napá-
jacie napätie 12V + 24V.

08 433
12V 10W 11X43SV8.5

08 453
12V 5W 11X38SV8,5

08 480
24V 5W 11X38 SV8,5

Halogénové autožiarovky
DBB

Dvojdielna sada halogénových žiaro-
viek. Sada 2 ks. Homologizácia E, s UV 
filtrom.

08 424 - H1 55W 2ks DBB
08 425 - H3 55W 2ks DBB
08 426 - H7 55W 2ks DBB
08 427 - H4 60/55W 2ks DBB

Žiarovky celosklo
12V + 24V

Žiarovka, celosklo box, homologizácia E.

08 435 - 12V 10W T13 W2.1x9.5d
08 437 - 12V 1,2W T5
08 447 - 12V 21W T15 W2,1x9,5d
08 455 - 12V 5W T10
08 457 - 12V 5W T10 ORANGE
08 460 - 12V 2,3W W2x4,6d
08 474 - 24V 1,2W W2x4,6d
08 481 - 24V 5W W2,1x9,5d
08 456 - 12V W5W 5W T10 BLUE 
box

Kat. č. Popis
08 402 12V H7 55W PX26D box

08 404 12V H1 55W P14,5s box

08 408 12V H3 55W Pk22s box

08 412 12V H4 60/55W P43t box

08 413 12V HB3 60W P20d box

08 414 12V HB4 55W P22d box

08 415 12V H8 35W PGJ19-1 box

Kat. č. Popis
08 416 12V H6 6W BaX9s box

08 462 24V H7 70W PX26D

08 463 24V H1 70W P14,5s

08 464 24V H3 70W Pk22s

08 465 24V H4 75/70W P43t

Kat. č. Popis
08 431 12V 10W Ba15s box

08 439 12V 2W Ba9s box

08 441 12V 21/5W BaY15d box

08 443 12V 21W Ba15s box

08 445 12V 21W BaU15s ORANGE box

08 449 12V 4W Ba9s box

08 451 12V 5W Ba15s box

08 459 12V 21/4W BaZ15d box

Kat. č. Popis
08 472 24V 10W Ba15s

08 475 24V 21/5W BaY15d 

08 476 24V 21W Ba15s 

08 477 24V 21W BaU15s ORANGE

08 478 24V 4W Ba9s

08 479 24V 5W Ba15s

08 482 24V 2W Ba9s

08 444 12V P21W 21W Ba15s BLUE box

Žiarovky 12V + 24V
homologizácia E



Žiarovky 12V + 24V

www.vmauto.sk

Box žiaroviek 12V
Plastová krabička náhradných autožiaro-
viek a poistiek, homologizácia E.

08 502 - H4
balenie obsahuje:

1ks H4 12V 60/55W P43t

1ks T5 - 12V 1.2W W2x4,6d

1ks T4W - 12V 4W Ba9s

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

1ks R5W - 12V 5W Ba15s

1ks W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

1ks P21W - 12V 21W Ba15s

1ks P21/5W - 12V 21/5W BaY15d

3ks poistka nožová

08 507 - ŠKODA FAVORIT
balenie obsahuje:

1ks H4 12V 60/55W P43t

1ks T5 - 12V 1.2W W2x4,6d

1ks T4W - 12V 4W Ba9s

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

1ks R10W - 12V 10W Ba15s

1ks P21W - 12V 21W Ba15s

3ks poistka nožová

08 515 - ŠKODA CITIGO
balenie obsahuje:

1ks H4 - 12V 60/55W P43t

1ks HB4 - 12V 55W

1ks P21/5W - 12V 21/5W BaY15d

1ks P21/4W - 12V 21/4W BaZ15d

1ks PY21W - 12V 21W BaU15s, oranž.

1ks R10W - 12V 10W Ba15s

1ks RY10W - 12V 10W BaU15s, oranž.

4ks pojistka nožová

4ks pojistka nožová mini

08 516 - ŠKODA RAPID H7
balenie obsahuje:

1ks H7 - 12V 55W PX26d

1ks H8 - 12V 35W PGJ19-1

1ks W3W - 12V 3W W2,1x9,5d

1ks W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

1ks W16W - 12V 16W 2,1x9,5d

1ks T4W 12V 4W Ba9s

1ks C10W - 12V 10W SV8,5-41

1ks P21W - 12V 21W BA15s

4ks poistka nožová

1ks poistka nožová mini

2ks poistka pásková

08 508 - ŠKODA FELICIA
balenie obsahuje:

1ks H4 12V 60/55W P43t

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

1ks R5W - 12V 5W Ba15s

1ks W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

1ks P21W - 12V 21W Ba15s

1ks P21/5W - 12V 21/5W BaY15d

1ks PY21W - 12V 21W ORANGE BaU15s

3ks poistka nožová

08 509 - ŠKODA FABIA I.
balenie obsahuje:

1ks H3 12V 55W PK22s

1ks H7 12V 55W PX26d

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

1ks W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

1ks WY5W - 12V 5W ORAN. W2,1x9,5d

1ks P21W - 12V 21W Ba15s

1ks P21/4W - 12V 21/4W BaZ15d

1ks PY21W - 12V 21W ORANGE BaU15s

3ks poistka nožová

3ks poistka nožová mini

08 510 - ŠKODA OCTAVIA I.
balenie obsahuje:

1ks H3 12V 55W PK22s

1ks H4 12V 60/55W P43t

1ks T5 - 12V 1.2W W2x4,6d

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

1ks R5W - 12V 5W Ba15s

1ks W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

1ks C10W - 12V 10W SV8,5-41

1ks P21W - 12V 21W Ba15s

1ks PY21W - 12V 21W ORANGE BaU15s

3ks poistka nožová

3ks poistka nožová mini

08 511 - ŠKODA ROOMSTER 
H4 + FAB II.

balenie obsahuje:
1ks H4 12V 60/55W P43t

1ks HB4 - 12V 55W

1ks P21W - 12V 21W Ba15s

1ks PY21W - 12V 21W ORANGE BaU15s

1ks W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

1ks WY5W - 12V 5W ORAN. W2,1x9,5d

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

7ks poistka nožová

3ks poistka nožová mini

1ks poistka nožová maxi

08 512 - ŠKODA ROOMSTER 
H7 + OCT2/FAB2
balenie obsahuje:

1ks H7 - 12V 55W PX26d

1ks HB4 - 12V 55W

1ks P21W - 12V 21W Ba15s

1ks PY21W - 12V 21W ORANGE BaU15s

1ks W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

1ks WY5W - 12V 5W ORAN. W2,1x9,5d

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

7ks poistka nožová

3ks poistka nožová mini

1ks poistka nožová maxi

08 513
ŠKODA SUPERB I. 2001

balenie obsahuje:
1ks H7 - 12V 55W PX26d

1ks H3 - 12V 55W PK22s

1ks P21/4W - 12V 21/4W BaZ15d

1ks P21W - 12V 21W Ba15s

1ks PY21W - 12V 21W BaU15s ORANGE

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

1ks WY5W 12V 5W W2,1x9,5d ORANGE

1ks W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

6ks poistka nožová

5ks poistka nožová mini

08 514
ŠKODA SUPERB II. 2008

balenie obsahuje:
1ks H8 - 12V 35W PGJ19-1

1ks H7 - 12V 55W PX26d

1ks H3 - 12V 55W PK22s

1ks P21W - 12V 21W Ba15s

1ks PY21W - 12V 21W BaU15s ORANGE

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

1ks W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

1ks W16W - 12V 16W W2,1x9,5d

6ks poistka nožová

5ks poistka nožová mini

08 501 - H7
balenie obsahuje:

1ks H7 12V 55W PX26d

1ks W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

1ks P21W - 12V 21W BA15s

1ks P21/5W - 12V 21/5W BAY15d

3ks poistka nožová

08 503 - H1
balenie obsahuje:

1x H1 - 12V 55W P14,5s

1x P21/5W - 12V 21/5W BaY15d

1x PY21W - 12V 21W BaU15s oranž.

1x P21W - 12V 21W Ba15s

1x W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

1x R5W - 12V 5W Ba15s

1x poistka nožová 10A

1x poistka nožová 15A

08 500 - H7+H1
balenie obsahuje:

1ks H1 12V 55W P14, 5s

1ks H7 - 12V 55W PX26d

1ks P21W - 12V 21W BA15s

1ks P21/5W - 12V 21/5W BAY15d

1ks W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

1ks T4W 12V 4W Ba9s

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

3ks poistka nožová



Žiarovky 12V + 24V

Box žiaroviek MEGA 12+24V
Uzatvárateľný kufrík so sadou náhradných 
žiaroviek 12V + 24V a poistiek, homolo-
gizácia E.

08 517 - MEGA H1+H7 12V
balenie obsahuje:

1ks H1 12V 55W P14, 5s

1ks H7 12V 55W PX26d

2ks P21W - 12V 21W Ba15s

1ks P21/5W - 12V 21/5W BAY15d

1ks PY21W - 12V 21W ORANGE BAU15s

1ks R5W - 12V 5W Ba15s

1ks R10W - 12V 10W Ba15s

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

1ks C10W - 12V 10W SV8,5-41

1ks T4W - 12V 4W Ba9s

1ks T5 - 12V 1.2W W2x4, 6d

1ks W3W - 12V 3W W2, 1x9, 5d

1ks W5W - 12V 5W (W5W) W2, 1x9, 5d

1ks WY5W - 12V 5W oranž. W2, 1x9,5d

1ks poistka nožová mini (10A)

3ks poistka nožová (15A, 20A, 30A)

08 526 - MEGA H1+H7 24V
balenie obsahuje:

1ks 24V H1 70W P14,5s

1ks 24V H7 70W PX26D

2ks 24V 21W Ba15s

1ks 24V 21/5W BaY15d

1ks 24V 21W BaU15s ORANGE

1ks 24V 5W Ba15s

1ks 24V 10W Ba15s

1ks 24V 5W 11x38 SV8,5 sufit

1ks 24V 10W 11x41 SV8,5 sufit

1ks 24V 4W Ba9s

1ks 24V 1,2W W2x4,6d celosklo

3ks 24V 5W W2,1x9,5d celosklo

8ks pojistka nožová mini (1,7A, 10A, 
15A, 20A)

9ks pojistka nožová (7,5A, 10A, 15A, 
20A, 30A)

08 528 - MEGA H4+H4 24V
balenie obsahuje:

2ks 24V H4 75/70W P43t

2ks 24V 21W Ba15s

1ks 24V 21/5W BaY15d

1ks 24V 21W BaU15s ORANGE

1ks 24V 5W Ba15s

1ks 24V 10W Ba15s

1ks 24V 5W 11x38 SV8,5 sufit

1ks 24V 10W 11x41 SV8,5 sufit

1ks 24V 4W Ba9s

1ks 24V 1,2W W2x4,6d celosklo

3ks 24V 5W W2,1x9,5d celosklo

8ks pojistka nožová mini (1,7A, 10A, 
15A, 20A)

9ks pojistka nožová (7,5A, 10A, 15A, 
20A, 30A)

08 518 - MEGA H7+H7 12V
balenie obsahuje:

2ks H7 12V 55W PX26d

2ks P21W - 12V 21W Ba15s

1ks P21/5W - 12V 21/5W BaY15d

1ks PY21W - 12V 21W ORANGE BaU15s

1ks R5W - 12V 5W Ba15s

1ks R10W - 12V 10W Ba15s

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

1ks C10W - 12V 10W SV8,5-41

1ks T4W - 12V 4W Ba9s

1ks T5 - 12V 1.2W W2x4,6d

1ks W3W - 12V 3W W2,1x9,5d

1ks W5W - 12V 5W (W5W) W2,1x9,5d

1ks WY5W - 12V 5W ORANGE 
W2,1x9,5d

1ks pojistka nožová mini (10A)

3ks pojistka nožová (15A, 20A, 30A)

08 519 - MEGA H4+H4 12V
balenie obsahuje:

2ks H4 12V 60/55W P43t

2ks P21W - 12V 21W Ba15s

1ks P21/5W - 12V 21/5W BaY15d

1ks PY21W - 12V 21W ORANGE BaU15s

1ks R5W - 12V 5W Ba15s

1ks R10W - 12V 10W Ba15s

1ks C5W - 12V 5W SV8,5-36

1ks C10W - 12V 10W SV8,5-41

1ks T4W - 12V 4W Ba9s

1ks T5 - 12V 1.2W W2x4,6d

1ks W3W - 12V 3W W2,1x9,5d

1ks W5W - 12V 5W (W5W) W2,1x9,5d

1ks WY5W - 12V 5W ORANGE 
W2,1x9,5d

1ks pojistka nožová mini (10A)

3ks pojistka nožová (15A, 20A, 30A)

08 520 - MEGA H1+H1 12V
balenie obsahuje:

2x H1 - H1 12V 55W P14,5s

1x P21/5W - 12V 21/5W BaY15d

1x P21W - 12V 21W Ba15s

1x PY21W - 12V 21W BaU15s, oranžová

1x R5W - 12V 5W Ba15s

1x W5W - 12V 5W W2,1x9,5d

3x pojistka nožová

Žiarovka WHITE LASER
2ks

Sada 2 kusov halogénových autožiaro-
viek. Prevedenie WHITE LASER - svetlo 
s nádychom bielej farby, homologizácia 
E.
08 551 - 12V H7 55W
08 553 - 12V H7 100W
08 557 - 12V H1 55W
08 559 - 12V H1 100W
08 563 - 12V H3 55W
08 569 - 12V H4 60/55W
08 577 - 12V H4 100/90W

Pätica keramická H1
2ks

Keramický konektor (pätica) pre halogé-
novú žiarovku H1 12 alebo 24V. Určené 
pre vyššie teploty. Sada 2 ks.

08 394

Pätica keramická H4
2ks

Keramický konektor (pätica) pre halogé-
novú žiarovku H4 12 alebo 24V. Určené 
pre vyššie teploty. Sada 2 ks.

08 397

Pätica keramická H7
2ks

Keramický konektor (pätica) pre halogé-
novú žiarovku H7 12 alebo 24V. Určené 
pre vyššie teploty. Sada 2 ks.

08 396



LED žiarovky
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Žiarovka 1LED 12V 2ks LED žiarovka s nízkym odberom prúdu. 
Pätica W2×4.6d (T5) a W2.1×9.2d 
(T10), balenie 2ks, príkon 0,2 W.

Žiarovka 4LED 12V T10 
2ks

LED žiarovka s nízkym odberom prúdu. 
Pätica W2.1×9.2d (T10), rôzne farby 
svetiel, balenie 2ks, príkon 0,4 W.

Žiarovka 4LED 12V 2ks
suf.11X39 SV8.5

LED žiarovka s nízkym odberom prúdu. 
Pätica 11x39 SV8.5 (Žiarovka), balenie 
2ks, príkon 0,4 W.

Žiarovka 12V
LED žiarovka s nízkym odberom prúdu. 
Balenie 1ks.

Žiarovka LED 12V Ba9s
2ks

LED žiarovka s nízkym odberom prúdu. 
Pätica BA9s, balenie 2ks.

Žiarovka 1LED 12V B8, 5d 
červená 2ks

LED žiarovka s nízkym odberom prúdu. 
Pätica B8, 5d, červené svetlo, balenie 
2ks, príkon 0,2 W.

Žiarovka 1 SUPER LED
12V T10 2ks

LED žiarovka so super svietivými LED 
diódami, nízky odber prúdu. Pätica 
W2.1x9.2d (T10), červené svetlo, ba-
lenie 2ks.

Kat. č. Popis
33 701 12V T5 modrá 2ks

33 703 12V T5 biela 2ks

33 705 12V T10 červená 2ks

33 707 12V T10 modrá 2ks

Kat. č. Popis
33 709 1LED 12V T10 biela 2ks

Kat. č. Popis
33 727 12LED 12V Ba15s červená

33 728 12LED 12V Ba15s oranžová

33 729 12LED 12V Ba15s biela

33 738 12LED 12V BAY15d biela

33 740 19LED 12V BAY15d červená

33 764 9LED 12V Ba15s červená úzka

33 765 9LED 12V Ba15s biela úzka

33 717 9LED 12V T10 (W2.1x9.2d) modrá 2ks

33 719 9 LED 12V T10 (W2.1x9.2d) biela 2 ks

Kat. č. Popis
33 712 12V T10 modrá 2ks

33 714 12V T10 biela 2ks

Kat. č. Popis
33 722 suf.11X39 SV8.5 červená

33 723 suf.11X39 SV8.5 modrá

33 725 suf.11X39 SV8.5 biela

Kat. č. Popis
33 759 12V B8, 5d modrá 2ks

33 761 12V B8, 5d biela 2ks

Kat. č. Popis
33 770 12V T10 biela 2ks

Kat. č. Popis
33 749 1LED 12V Ba9s biela

ilustračný obrázok

LED žiarovka 2LED 12V 
FESTOON

Vysokosvietivé čipové SMD LED diódy 
s päticou klasickej automobilovej žia-
rovky a nízkou spotrebou prúdu. 2LED 
12V FESTOON SMD T11x31mm, 39mm

Kat. č. Popis
92 612 2LED 12V SMD T11x31

33 717

33 719



LED žiarovky

Žiarovka SMD LED 12V
s rezistorom CAN-BUS 
ready

Vysokosvietivé čipové SMD LED diódy 
s päticou klasickej automobilovej žia-
rovky - nízka spotreba prúdu.
Tieto LED žiarovky sú vybavené funk-
ciou CAN-BUS ready, majú zabudova-
ný rezistor, ktorý zabraňuje signalizáciu 
prasknutej žiarovky. Novšie automobily 
s kontrolou stavu žiaroviek riadiacou 
jednotkou vozidla častokrát pri použití 
bežnej LED žiarovky signalizujú poru-
chu, hoci LED žiarovka svieti normálne. 
Funkcia CAN-BUS ready tomuto faloš-
nému hláseniu poruchy zabraňuje.

33 793
Počet LED 4x
Pätica T10 (W2.1x9.2d)
Napájanie 12 V
Príkon 0,9 W
Farba svetla biela

33 794
Počet LED 5x
Pätica T10 (W2.1x9.2d)
Napájanie 12 V
Príkon 2,4 W
Farba svetla biela

33 795
Počet LED 9x
Pätica T10 (W2.1x9.2d)
Napájanie 12 V
Príkon 2,2 W
Farba svetla biela

33 802
Počet LED 2x
Pätica SV8.5 32mm
Napájanie 12 V
Príkon 0,4 W
Farba svetla biela

33 803
Počet LED 3x
Pätica SV8.5 32mm
Napájanie 12 V
Príkon 2,2W
Farba svetla biela

92 551
Počet LED 4x
Pätica T11x42mm
Napájanie 12 V
Príkon -
Farba svetla biela

33 815
počet LED 6x (SMD)
Pätica SV8.5 (strop)
Napájanie 12 V
Príkon 1,5 W
Farba svetla biela

92 582
počet LED 5x (SMD)
Pätica T10
Napájanie 12 V
Príkon -
Farba svetla biela

33 816
Počet LED 6x (SMD)
Pätica SV8.5 (sufit)
Napájanie 12 V
Príkon 1,5 W
Farba svetla modrá

Žiarovka s rezistorom CAN-BUS ready
Vysokosvietivé čipové SMD LED diódy s päticou klasickej automobilovej žiarovky a nízkou spotrebou.
Žiarovka je vybavená funkciou CAN-BUS ready (zabudovaný rezistor), zabraňuje signalizácii prasknutej žiarovky.

33 796
Počet LED 6x
Pätica T10 (W2.1x9.2d)
Napájanie 12 V
Príkon 1,3 W
Farba svetla biela

33 806
Počet LED 19x
Pätica BA15s
Napájanie 12 V
Príkon 5 W
Farba svetla biela

33 808
Počet LED 44x
Pätice BA15s
Napájanie 12 V
Príkon 7,5 W
Farba svetla biela

33 809
Počet LED 4x (CREE)
Pätice BA15s
Napájanie 12 V
Príkon 1,5 W
Farba svetla biela
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LED žiarovky 12V 5W T10
biela - 2ks

LED žiarovky s nízkym odberom prúdu. 
Pätica T10. Balenie 2ks, farba biela.

am 42 979 

LED žiarovky 12V 5W T10
modrá - 2ks

LED žiarovky s nízkym odberom prúdu. 
Pätica T10. Balenie 2ks, farba biela.

am 42 980 

Led žiarovky 12V 5W 
SV8,5 - 3 SMD

Vysokosvietivé čipové SMD LED diódy s 
päticou klasickej automobilovej žiarovky 
a nízkou spotrebou prúdu.

am 42 177 

Žiarovka SMD LED 12V
s rezistorom CAN-BUS 
ready

Vysokosvietivé čipové SMD LED diódy 
s päticou klasickej automobilovej žia-
rovky - nízka spotreba prúdu.
Tieto LED žiarovky sú vybavené funk-
ciou CAN-BUS ready, majú zabudova-
ný rezistor, ktorý zabraňuje signalizáciu 
prasknutej žiarovky. Novšie automobily 
s kontrolou stavu žiaroviek riadiacou 
jednotkou vozidla častokrát pri použití 
bežnej LED žiarovky signalizujú poru-
chu, hoci LED žiarovka svieti normálne. 
Funkcia CAN-BUS ready tomuto faloš-
nému hláseniu poruchy zabraňuje.

33 812
Počet LED 1x (SMD)
Pätica T10 (W2.1x9.2d)
Napájanie 12 V
Príkon 1
Farba svetla biela
Balenie 2 ks

33 822
Počet LED 1x (SMD)
Pätica Ba15s
Napájanie 12 V
Príkon 5 W
Farba svetla biela
Balenie 1 ks

33 821
Počet LED 10x (SMD)
Pätica T10 (W2.1x9.2d)
Napájanie 12 V
Príkon 5 W
Farba svetla biela
Balenie 2 ks

33 819
Počet LED 27x (SMD)
Pätica SV8.5 (strop)
Napájanie 12 V
Príkon 3
Farba svetla biela
Balenie 1 ks

33 823
Počet LED 9x (SMD)
Pätica BaU15s
Napájanie 12 V
Príkon 3 W
Farba svetla oranžová
Balenie 1 ks

33 820
Počet LED 27x (SMD)
Pätica SV8.5 (sufit)
Napájanie 12 V
Príkon 3 W
Farba svetla modrá
Balenie 1 ks

33 824
Počet LED 9x (SMD)
Pätica BaY15d
Napájanie 12 V
Príkon 0,6/3 W
Farba svetla biela
Balenie 1 ks

33 825
Počet LED 1x (SMD)
Pätica Ba15s
Napájanie 12 V
Príkon 5 W
Farba svetla biela
Balenie 1 ks
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Hydraulický pojazdný 
zdvihák 2t

Hydraulický pojazdný hever, nosnosť 
2000 kg, zdvih 135 - 342 mm. Ideálne 
do garáže alebo do dielne. Veľmi robust-
ná konštrukcia, celková váha hever 8,5 
kg.

09 220

Hydraulický zdvihák TÜV/ GS „panenka“

Nožnicový zdvihák
1500kg

Nožnicový hever, nosnosť 1500 kg, 
zdvih 75 - 365 mm.

09 226

09 202 - 2t
165 - 315mm

09 204 - 4t
165 - 325mm

09 206 - 6t
200 - 405mm

09 212 - 12t
245 - 485mm

am 61 432 - 20t

Hustomer chladiacej 
kvapaliny

Sklenený hustomer s balónikom, nasá-
vacou trubicou a vnútorným plavákom, 
určený na meranie náplne chladiča au-
tomobilu.

09 340
am 42 431
hf 004 - Fridex

Hustomer chladiacej kva-
paliny FRIDEX

Sklenený hustomer s balónikom, nasá-
vacou trubicou a vnútorným plavákom, 
určený na meranie náplne chladiča au-
tomobilu.

hf 004

Hustomer akumulátora Sklenený hustomer s balónikom, nasá-
vacou trubicou a vnútorným plavákom, 
určený k meraniu elektrolytu akumulá-
tora.

09 341
hfa 005 - 2 plaváky na meranie 
aku a chladiacej kvapaliny

Hustomer akumulátora
a chladiacej kvapaliny
FRIDEX

Sklenený hustomer s balónikom, nasá-
vacou trubicou a vnútorným plavákom, 
určený k meraniu elektrolytu akumulá-
tora a plavákom na chlad. kvapalinu.

hfa 005

Zdvihák hydraulický 20t

Čerpadlo na olej a naftu
12V

Čerpadlo určené na odsávanie oleja, 
motorovej nafty alebo ľahkých vykuro-
vacích olejov. Napájanie 12V pomocou 
svoriek, pripája sa na autobatériu 12V. 
Vhodné pre jednoduchú výmenu moto-
rového oleja. Stačí len zasunúť nasáva-
ciu sondu do otvoru pre mierku stavu 
oleja (až do vnútorného priemeru 6 mm) 
a olej vysať do pripravenej nádoby. Na-
pájanie 12V; príkon 5A; max výkon čer-
padla: 3l/ min.

07 248

Multifunkčná pumpa 
(voda, vzduch, PHM)

Multifunkčná pumpa na nafukovanie, 
alebo prečerpávanie kvapalín. Balenie 
obsahuje multifunkčnú pumpu, 2x na-
sávaciu / hustiacu hadicu, hadičku pre 
odsávanie motorového oleja, hadičku na 
hustenie kolies a adaptéry. Pumpička sa 
dá využiť pri niekoľkých rôznych činnos-
tiach, vďaka priloženým adaptérom.

09 160
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Nožná pumpa
jednopiestová profi

Jednopiestová nožná pumpa. Jednudu-
chá manipulácia. Obsahuje veľký, dobre 
čitateľný tlakový manometer. Veľká po-
gumovaná nožná plocha. 

am 61 574

Hustilka nožná s manomet-
rom TÜV/GS

Vysoko výkonná hustilka osadená s tla-
komerom, ktorá je určená na hustenie 
pneumatík automobilov, motocyklov, 
bicyklov, matracov, lôpt atp. Súčasťou 
balenia sú adaptéry pre rôzne použitie.

09153 - jednopiestová
09154 - dvojpiestová

Opravná sada MOTO
polo-automatická

EasyRider je súprava kompresora a 
250ml tesniacej hmoty typu „ventil 
preč“, ktorá umožňuje ako hustenie tak 
aj opravu pneumatiky na ceste - je to 
perfektná kombinácia. Jednoduchým 
spôsobom dočasne opravíte defekt 
(prerazenie pneumatiky) a rýchlo ste 
opäť mobilný.

91 591 - 250ml
91 592 - 500ml

Opravná sada AUTO/SUV 
700ml automatická

Multifunkčná okamžitá oprava pneuma-
tiky, 12V vzduchový kompresor s tesnia-
cou hmotou pre pneumatiky. Kompresor 
a tesniaca hmota efektívne utesní naj-
častejšou typické prierazy pneumatiky 
do 6mm. Max rýchlosť 80km/h na utes-
nenej pneumatike. Kompresor je možné 
použiť aj samostatne na iné účely.

91593 - 700ml

Nožná hustilka Kovová nožná hustilka s manometrom, 
určená pre hustenie pneumatík osob-
ných automobilov. Súčasťou balenia sú 
prídavné adaptéry pre hustenie gumo-
vých matracov, lôpt a pod.

09 151 - jednopiestová
09 152 - dvojpiestová

Ručná hustilka CHROM
s manometrom

Ručná hustilka so zabudovaným mano-
metrom, pre hustenie pneumatík osob-
ných automobilov. Povrch chróm.

09 149

Ručná hustilka Kovová ručná hustilka na hustenie pne-
umatík osobných automobilov. Farba 
červená.

09 150

Hustilka ručná SUPER 
PUMP s manometrom

Extra výkonná ručná hustilka so zabu-
dovaným meračom tlaku 530x38mm. 
Je vhodná pre hustenie pneumatík 
osobných automobilov aj bicyklov. Vďa-
ka dvojitému adaptéru na konci hadice 
možno pumpu použiť na klasický auto-
mobilový ventil a cyklistický (galuskový 
ventil). Priamo na tele hustilky je upev-
nená schránka s adaptérmi.

09 148

Leštička karosérie
automobilu 220V 120W
240mm 3100 ot.

Leštička karosérií uľahčuje leštenie a 
ošetrovanie karosérií automobilov aj 
iných plôch, u ktorých sa takéto zákroky 
vykonávajú. Napájanie 220 V, vymeni-
teľné leštiace poťahy kotúče pre naná-
šanie i leštenie. Súčasťou balenia sú aj 
dva kryty (návleky) na leštičku.

07 260

Návleky pre leštičku Náhradné návleky (kryty) pre leštičku 
karosérie. Balenie obsahuje dva návle-
ky, jeden nanášací a druhý rozlešťovací.

07 261 - 240mm 07 262 - 180mm
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Kľúč na kolesá 17-19
/ 21-23 mm TÜV, GS

Teleskopický kovový kľúč v tvare písme-
na L, ktorý je určený pre povoľovanie či 
uťahovanie matíc kolies automobilov. 
Vďaka výsuvnej dĺžke až na 50 cm máte 
k dispozícii dlhšiu páku, ktorá zjednodu-
šuje povoľovanie aj uťahovanie matíc. 
Kľúč je osadený nádstavcami pre skrut-
ky a matice veľkosti 17, 19, 21 a 23 
mm. Nádstavec 17/19mm; 21/23mm, 
teleskopický rok, dĺžka 35-51cm, homo-
logácia TÜV/GS.

09 412

Kľúč na kolesá 17-19 / 21-
23mm TÜV, GS skladací

Celokovový skladací kľúč v tvare kríža, 
ktorý je určený pre povoľovanie či uťa-
hovanie matíc kolies automobilov. Na 
jednotlivých stranách je osadený nád-
stavcami pre uťahovanie a povoľovanie 
matíc či skrutiek kolies s rozmermi 17, 
19, 21 a 23 mm. Veľkosť zloženého kľúča 
35x7cm, rozložený 35x35cm

09 413

Kufor náradia 186 dielov, 
AL konštrukcie KRAFT 
SUITE
Hlinníkový kufor, 186 dielov kvalitného
náradia, všetko usporiadané v 4 pre-
hľadných pozíciách. Kufrík je vybavený 
teleskopickým úchytom a kolieskami, 
vďaka ktorým je manipulácia s celou 
sadou náradia veľmi jednoduchá. Sada 
obsahuje celý rad klieští, skrutkovačov, 
gola kľúčov, kladivo, vodováhu, stranové 
aj imbus kľúče, bity, základný spojovací 
materiál a pod. Rozmery: 36x51x20cm.

Obsah kufra
1. plato
1x kliešte štípacie 150 mm
1x nastaviteľný kľúč 200 mm
1x kliešte SIKO 230 mm
1x kliešte predĺžené 150 mm
1x kliešte univerzálny 150 mm
8x kľúč očkoplochý 

8,9,10,11,12,13,15,17
2. plato
6x skrutkovač hodinársky
9x imbus kľúč
24x bit plochý, krížový, hviezdička, 

štvorec
1x skrutkovač na bity

1x nádstavec na bity (šesťhran)
11x skrutkovač (krížový, plochý)
1x skúšačka 100 - 250 V
1x vyťahovák magnetický teleskopický
3. plato
1x račňa 1/2
1x račňa 1/4
1x T vratidlo pre nástavce 1/2
1x T vratidlo pre nástavce 1/4
1x skrutkovač pre nástavce 1/4
13x nádstavec 1/4 

(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14mm)

14x nádstavec 1/2 (8,9,10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,21mm)

2x nádstavec 1/2 dlhý (16, 21 mm)
1x nádstavec 1/2 kĺbový
1x nádstavec 1/4 kĺbový
1x nádstavec 1/2 predlžovací 120 mm
1x nádstavec 1/4 predlžovací 50 mm
1x nádstavec 1/4 predlžovací 100 mm
4. plato
2x svorka uni nylonová
1x kladivo
1x kliešte samosvorné 180 mm
1x kleště konektorové 200 mm
1x meter zvinovací 3 m
1x vodováha 220 mm
1x izolačná páska
1x nôž
70x spojovací materiál

09 457

Kľúč teleskopický 17/ 19“ Teleskopický kovový kľúč v tvare písme-
na L, s nadstavcom 17 a 19 mm. Určené 
pre povoľovanie alebo uťahovanie matíc 
kolies. 

am 42 248

Kľúč na kolesá krížový
17-19-21-23mm

Krížový kľúč vhodný k ľahkému uťahova-
niu a povoľovaniu matíc kolies s rozmer-
mi 17, 19, 21 a 23 mm.

09 410

Teleskopický kľúč
na kolesá 17/19mm

Teleskopický kovový kľúč v tvare písme-
na L, s nadstavcom 17 a 19 mm. Určené 
pre povoľovanie alebo uťahovanie matíc 
kolies. Výsuvná dĺžka až na 57 cm. Dlh-
šie rameno zjednodušuje povoľovanie a 
uťahovanie matíc.

09 411

 Držiak diskov/ kolies Držiak diskov kolies, ideálne pre usklad-
nenie zimných či letných pneumatík. 
Držiak zaberá len veľmi málo miesta. 
Jednoduchá montáž, držiak možno po 
použití opäť jednoducho demontovať. 
Určené pre 4 disky s pneumatikami o 
veľkosti 13“ - 17“ až do šírky 225 mm.

09 261
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Kľúč na olejový filter 
PROFI

Univerzálny kľúč pre montáž a demon-
táž olejových filtrov. Vďaka nastaviteľnej 
planžete je možné kľúč použiť pre filtre 
až do priemeru 135mm. Robustná celo-
kovová konštrukcia a povrchová úprava 
na upínacej planžete vytvárajú pevný 
záber pri uvoľňovaní alebo uťahovaní 
olejového filtra.

09 406

Sviečkový kľúč Kovový kľúč, určený na montáž alebo 
demontáž zapaľovacích sviečok auto-
mobilu. Kĺbová redukcia kľúča pre ľahšiu 
manipuláciu.

am 42 250 - 16mm
am 42 251 - 21mm

Kľúč na olejový filter/ CAR Univerzálny nastaviteľný kľúč pre mon-
táž a demontáž olejových filtrov.

am 42 321
92 049

Krížový kľúč na kolesá 
17x19x21x1/2“

Krížový kľúč na kolesá so zosilneným 
krížom. Veľkosti 17x19x21x1/2“.

am 61 366

Kľúč na sviečky ERGO Kovový kľúč, určený na montáž alebo 
demontáž zapaľovacích sviečok auto-
mobilu. Kĺbová redukcia a špeciálne er-
gonomické zakončenie kľúča pre ľahšiu 
manipuláciu.

09 403 - ERGO 16 mm
09 404 - ERGO 21 mm

Kľúč na olejový filter UNI Univerzálny reťazový kľúč pre montáž a 
demontáž väčšiny typov olejových fil-
trov. Materiál kov.

09 405

Kľúč na olejový filter na-
staviteľný

Univerzálny kľúč pre montáž a de-
montáž olejových filtrov s priemerom 
65-125mm. Vhodný aj v prípade zlého 
prístupu k filtru. Kľúč sa nasadí na ole-
jový filter a pomocou račne (1/2 „) alebo 
stranového/ nástrčného kľúča (21mm) 
sa olejový filter utiahne či povolí.

09 407

Skrutkovač nárazový na 
kolesá 12 V

Nárazový skrutkovač so zástrčkou do 
zásuvky automobilového zapaľovača 
12V. Určené pre povoľovanie a uťahova-
nie matíc či skrutiek kolies. V uzatvára-
teľnom plastovom kufríku, obsahuje vy-
meniteľné nástavce z chróm-vanádiovej 
ocele pre skrutky / matice kolies 17, 19, 
21 a 23 mm. Dlhý kábel so zástrčkou 
do zásuvky automobilového zapaľovača 
12V umožňuje pohodlne utiahnuť všetky 
kolesá vozidla.

07 250

Podpera 3000kg
275-410mm 2ks

Podpera pod auto, vďaka štyrom nohám 
je veľmi stabilná, má nastaviteľnú výšku 
a je vybavená istiacim mechanizmom. 
Je určená na zabezpečenie stability 
vozidla zdvihnutého zdvihákom. Patrí 
medzi základnú výbavu dielne či garáže.

09 255

Sada na opravu defektu 
pneumatiky

Sada na rýchlu opravu bezdušových 
pneumatík bez nutnosti demontáži pláš-
ťa z disku. Táto sada je vhodná pre au-
tomobily, motocykle, štvorkolky a ďalšie 
bezdušové pneumatiky. Túto súpravu 
je možné použiť len na opravy behúňa 
pneumatiky, teda nemožno ju použiť na 
opravy bočníc pneumatiky.

09 419
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IMBUS/TORKS sada 8ks 09 422 - sada imbusov v praktickom 
prevedení, obsahuje 8ks jednotlivých 
kľúčov, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm.
09 423 - sada torx / hviezdičiek v prak-
tickom prevedení, obsahuje 8ks jednot-
livých kľúčov, T9; T10; T15; T20; T25; 
T27; T30; T40. Gumová rukoväť pre po-
hodlnejšiu manipuláciu a prácu.

09 422 - IMBUS 1,5-8mm
09 423 - TORX T9-T40

VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ S TLAKOMEROM

3 do 6 bar a spotrebou vzduchu 100-
280 l/min.

93 732

174 PSI / 12 bar / 11,8 atm

am 42 964

Vzduchová pištoľ
so špirálou

Vysokovýkonná vzduchová pištoľ so 
špirálou vhodná na čistenie vysokým 
tlakom vzduchu.

am 42 937

Pneumerač Tir 15 bar Analógový pneumerač tlaku v pneu-
matikách. Rozsah nameraného tlaku je 
0 - 15 BAR

am 42 965

Pneumerač digitálny 7 bar Určené pre meranie tlaku v pneumati-
kách od 0 do 7 bar (100psi). Možnosť 
prepínať merné jednotky PSI, BAR, KPA, 
KG/cm2. Súčasťou balenia je aj batéria.

Pneumerač PROFI Profesionálny celokovový merač tlaku v 
pneumatikách. Obsahuje aj uzatvárateľ-
né plastové púzdro. Rozsah 0,3 - 4 Atm.

09 332

Pneumerač 5 barov Merač tlaku v pneumatikách, rozsah až 
0,5 - 5 Bar.

09 333

Pneumerač METAL 7 bar Profesionálny celokovový merač tlaku v 
pneumatikách. Rozsah až 0,5 - 7 Atm.

09 334
am 42 453

am 61 401 09 336 - Silver

Miska pre výmenu oleja
6 litrov

Vďaka rozmerom, 37x9 cm je možné 
odčerpať až 6l oleja, alebo iné technic-
kej kvapaliny. Pre manipuláciu je miska 
vybavená dvoma prelismi pre bezpečný 
úchop a pre vylievanie samotnú výlev-
kou dostatočných rozmerov. Miska je z 
odolného plastu a navyše je vybavená 
dierkou v zadnej časti, určenú pre zave-
senie misky na háčik.

01 500

Lievik na palivo šikmý Palivový lievik so šikmým nalievacím 
hrdlom určený pre pohonné hmoty.

am 61 166
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Cyklonáradie imbusy, 
kľúče

Praktická sada náradia pre servis bi-
cykla na cestách. Vďaka kompaktnému 
prevedeniu ju možno voziť bez toho, aby 
zaberala zbytočné miesto. Sada zahŕňa 
celý rad nástrojov - skrutkovač (plochý 
i krížový), imbus kľúče od 2 do 6 mm, 
očkoploché kľúče od 9 do 15 mm a ná-
strčný kľúč 8 mm. Veľkosť zloženej sady 
je cca 4x4x8cm.

12 075

Akumulátorová vŕtačka 
KRAFT SUITE 12,0V Li-ion

Akumulátorový skrutkovač / vŕtačka s 
12,0V 1300mAh Li-ion akumulátorom. 
Dve rýchlosti (pre skrutkovanie a na 
vŕtanie). Vybavený skľučovadlom pre 
upnutie bitu na skrutkovanie alebo vrtá-
ka na vŕtanie s priemerom 0,8 - 10 mm a  
osvetlením pracovného priestoru, ktoré 
sa spína automaticky. Navyše je dodá-
vaný spolu s pevným, uzatvárateľným 
kufríkom pre pohodlné skladovanie. 

09 600

Akumulátorový skrutkovač 
KRAFT SUITE 4,8V

4,8V 800mAh so skľučovadlom s 1/4 
„šesťhranom, osadeným unikátnou 
hlavicou so šiestimi rôznymi bitmi. 
Otočením rukoväte možno zmeniť košn-
trukciu. Disponuje hlavicou so šiestimi 
bitmi na vyklápacích ramenách. Nájdete 
medzi nimi 2x plochý, 2x krížový a 2x 
šesťhranný (imbus) bit pre bežné použi-
tie. Obsahuje náhradné bity, magnetic-
ký držiak bitov, nabíjačku 230V a kĺbový 
nadstavec. 

09 604

Cyklotaška s náradím Súprava cyklistického náradia v uzatvá-
rateľnej taške s možnosťou uchytenia 
na opasok či na rám bicykla. Veľkosť 
tašky je 9x9x4,5cm. Obsahuje: púzdro 
na sadu; 4x stranový kľúč (8, 10, 15mm 
+ 14GE); 6x imbus kľúč (2, 2.5, 3, 4, 
5, 6mm); 2x skrutkovač (krížový a plo-
chý); 3x nástrčný kľúč (8, 9, 10 mm); 2x 
montpáky pre výmenu duše; 6x záplata 
na duši; lepidlo na duše; brúsny pliešok 
na duše.

12 076

Tester hrúbky laku
magnetický

Magnetický merač hrúbky autolaku. 
Veľmi jednoduchý a praktický na vyhľa-
danie opravovaných častí karosérie vo-
zidla. Jeho magnetický koniec je potiah-
nutý gumou. Užitočný najmä v prípade 
nákupu ojazdeného auta, keď nemáte 
dôveru v kvalite karosérie.

am 61 292

Lepiaca páska technická
48mm - 10m

Elastická univerzálna lepiaca páska, 
vhodná na bežné opravy materiálov ako 
je guma textil a pod. Farba strieborná, 
šírka 48 mm, hrúbka 0,19 mm a dĺžka 
10 metrov.

am 61 659

Obojstranná lepiaca páska Obojstranná lepiaca páska pre upevne-
nie bočných ochranných lišt, ozdobných 
profilov, znakov atď. Má dobrú priľna-
vosť k podkladu z kovu, skla a plastov, 
a vysokou mechanickou pevnosťou. Je 
odolná proti poveternostným vplyvom, 
zmenám teploty. Používa sa tiež ako 
tesniaci materiál pri inštalácii spojlerov.

am 61 060 - 15mm x 5m
am 61 062 - 25mm x 5m

Zátka nádrže LPG
CAR

Univerzálny uzáver plynovej nádrže so 
závitom M10/ M14. Materiál plast, far-
ba čierna.

am 61 547 - M10
am 61 548 - M14

Vysokotlakový čistič 
1400W 105bar

Vysokotlakový čistič s maximálnym tla-
kom 105 bar, napájaný zo zásuvky 230V 
s príkonom 1400W s nádobkou na de-
tergent. Ideálny pomocník pre čistenie 
áut, bicyklov, terás, bazénov či iných 
plôch. Tento kompaktný prístroj je veľ-
mi mobilný a skladný, jeho základom je 
kvalitné čerpadlo s automatickým sys-
témom TSS, teda Total Stop System, 
ktorý vypne pri uvoľnení spínača na 
rukoväti prívod vody.

07 272

Sada sťahovacích pások 
10ks kov

Sada sťahovacích kovových pások, 
10ks

am 61 475



Stierače

10 041 FLAT MULTI 280mm + 8 adaptérov
10 042 FLAT MULTI 300mm + 8 adaptérov
10 043 FLAT MULTI 330mm + 8 adaptérov
10 044 FLAT MULTI 350mm + 8 adaptérov
10 045 FLAT MULTI 380mm + 8 adaptérov
10 046 FLAT MULTI 410mm + 8 adaptérov
10 047 FLAT MULTI 430mm + 8 adaptérov
10 048 FLAT MULTI 450mm + 8 adaptérov
10 049 FLAT MULTI 480mm + 8 adaptérov
10 050 FLAT MULTI 510mm + 8 adaptérov
10 051 FLAT MULTI 530mm + 8 adaptérov
10 052 FLAT MULTI 550mm + 8 adaptérov
10 053 FLAT MULTI 580mm + 8 adaptérov
10 054 FLAT MULTI 610mm + 8 adaptérov
10 055 FLAT MULTI 660mm + 8 adaptérov
10 056 FLAT MULTI 710mm + 8 adaptérov

Plochý stierač novej konštrukcie, 
ktorý zaisťuje dôkladné a rovnomer-
né stieranie. Špeciálne uchytenie, 
vďaka ktorému je možné pomocou 
priložených adaptérov použiť tento 
stierač pre rad rôznych zakončení 
ramien stieračov. Balenie 1 ks v špe-
ciálnom „otváracom“ blistri. Tento 
typ plochého stierača je osadený 
gumičkou s čiernym grafitom, ktorá 
je vymeniteľná.

Stierač FLAT MULTI

10 003 Kovový stierač TOP Q 330 mm GRAFIT
10 004 Kovový stierač TOP Q 350 mm GRAFIT
10 005 Kovový stierač TOP Q 380 mm GRAFIT
10 006 Kovový stierač TOP Q 410 mm GRAFIT
10 007 Kovový stierač TOP Q 430 mm GRAFIT
10 008 Kovový stierač TOP Q 450 mm GRAFIT
10 009 Kovový stierač TOP Q 480 mm GRAFIT
10 010 Kovový stierač TOP Q 510 mm GRAFIT
10 011 Kovový stierač TOP Q 530 mm GRAFIT
10 012 Kovový stierač TOP Q 550 mm GRAFIT
10 013 Kovový stierač TOP Q 580 mm GRAFIT
10 014 Kovový stierač TOP Q 610 mm GRAFIT
10 015 Kovový stierač TOP Q 660 mm GRAFIT
10 016 Kovový stierač TOP Q 710 mm GRAFIT

Masívny kvalitný celokovový stierač 
TOP Q s grafitovým britom. Tento 
stierač je konštruovaný s vyváženým 
počtom váhadiel tak, aby zabezpečil 
dokonalý prítlak a spolu s grafitovým 
britom aj dokonalé stieranie s dlhou 
životnosťou. Stierač TOP Q je balený 
v exkluzívnej prezentačnej krabičke 
1 ks. Na zadnej strane je vyobrazená 
aktuálna tabuľka o použití stieračov 
na jednotlivé typy automobilov.

Stierač Top Q

10 021 Plochý stierač FLEXI 300mm
10 022 Plochý stierač FLEXI 330mm
10 023 Plochý stierač FLEXI 350mm
10 024 Plochý stierač FLEXI 380mm
10 025 Plochý stierač FLEXI 410mm 
10 026 Plochý stierač FLEXI 430mm 
10 027 Plochý stierač FLEXI 450mm 
10 028 Plochý stierač FLEXI 480mm 
10 029 Plochý stierač FLEXI 510mm 
10 030 Plochý stierač FLEXI 530mm 
10 031 Plochý stierač FLEXI 550mm 
10 032 Plochý stierač FLEXI 580mm 
10 033 Plochý stierač FLEXI 610mm 
10 035 Plochý stierač FLEXI 660mm
10 037 Plochý stierač FLEXI 710mm

Plochý stierač FLEXI

Plochý stierač FLAT FLEXI, balené 
1ks v priehľadnom plastovom obale. 
Obsahuje celý rad adaptérov, vďaka 
ktorým je ľahké stierač upevniť na 
väčšinu bežne používaných zakon-
čení ramienok stieračov. Stierač je 
vybavený grafitovým britom pre vý-
borné stieranie.
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www.vmauto.sk

Stierač na zadné okná

Stierač zadný plastový 15“/ 380mm

Stierač na zadné okno, špeciálne uchytenie.
Určené pre autá:
Škoda Fabia rv 2000 - 2004
Škoda Fabia combi rv 2000 - 2004
Škoda Fabia rv 2004 - 2008
Škoda Fabia combi rv 2004 - 2008

10 177

Stierač zadný FLAT 10“
/ 250mm CIT (11-)

Stierač na zadné okno, špeciálne uchytenie.
Určené pre autá:
Seat Mii [KF1] r.v. 10/2011 -
Škoda Citigo r.v. 10/2011 -
VW Scirocco [137] r.v. 08/2008 -
VW Up! [121] r.v. 12/2011 -

10 181

Stierač na zadné okno, špeciálne uchytenie.
Určené pre autá:
BMW i3 rv 08/2013 -
Citroën C2 [A6] rv 09/2003 -
Citroën C3 Picasso [A58] rv 02/2009 -
Citroën C4 [B7] rv 09/2010 -
Citroën C5 break [X4, X3] rv 06/2001 - 03/2008
Citroën DS3 [A55] rv 11/2009 -
Dacia Lodgy rv 03/2012 -
Dacia Logan MCV II rv 02/2013 -
Dacia Sandero II [L8] rv 08/2012 -
Fiat 500 [150 ..] rv 07/2007 -
Fiat Bravo [198] rv 03/2007 -
Fiat Panda [312 ..] rv 02/2012 -

Ford Ka II [08] rv 09/2008 -
Lancia Delta [844] rv 07/2008 -
Mercedes-Benz Serie B [245] rv 04/2005 -
Mercedes-Benz Serie C (T-Modell) [204] rv 09/2007 -
Mini mini [R 50, R 53] rv 06/2001 - 11/2006
Opel Astra Caravan [G] rv 09/1997 - 06/2004
Peugeot 308 SW [T7] rv 05/2008 -
Peugeot 407 SW [D2] rv 05/2004 -
Peugeot 2.008 rv 08/2013 -
Peugeot 5008 [T8] rv 09/2009 -
Renault capture [J5] rv 06/2013 -

10 184

Stierač zadný FLAT 13,5“/ 340mm

Stierač na zadné okno, špeciálne uchytenie.
Určené pre autá:
Seat Altea rv 2009 -
Škoda Fabia II hatchb. rv 2007 -
Škoda Roomster rv 2006 -
VW Golf V rv 2004 - 2009
VW Golf V Variant rv 2004 - 2009
VW Golf Plus rv 2005 - 2009
VW Polo rv 2002 - 2010
VW Tiguan rv 2008 -
VW Tuareg rv 2002 -

10 179

Stierač zadný FLAT FLAT 11“
/ 280mm YET (09-)

Stierač na zadné okno, špeciálne uchytenie.
Určené pre autá:
Audi A1 Sportback [8XA] rv 09/2011 -
Ford Kuga [CBS] rv 11/2012 -
Škoda Yeti [5L7] rv 05/2009 -
VW Golf VI [5K1] rv 10/2008 -
VW Golf VII [5G1] rv 08/2012 -
VW Golf Variant VII [BA5] rv 04/2013 -
VW Polo [6R1] rv 06/2009 -

10 182

Stierač zadný FLAT 16“/ 410mm

Stierač na zadné okno, špeciálne uchytenie.
Určené pre autá:
Škoda Octavia II rv 2004 - 2008
Škoda Octavia II combi rv 2004 - 2008
Škoda Octavia II rv 2009 -
Škoda Octavia II combi rv 2009 -
Škoda Fabia II combi rv 2007 - 2/2009
VW Caddy rv 2004 - 2008
VW Caddy rv 2009 -
VW Touran rv 2003 - 2006
VW Touran rv 2007 -
VW Transporter rv 2003 -
VW Multivan rv 2004 -

10 180

Stierač zadný FLAT 13“
/ 330mm OCT3

Stierač na zadné okno, špeciálne uchytenie.
Určené pre autá:
Seat Alhambra [710] rv 07/2010 -
Seat Leon [5F1] rv 09/2012 -
Seat Leon ST [5F8] rv 08/2013 -
Škoda Octavia III Combi [5E5] rv 06/2013 -
VW Golf Plus [521] rv 01/2009 -
VW Sharan [7N1] rv 05/2010 -
VW Touran [1T3] rv 05/2010 -

10 183

Stierač zadný plastový
L 11“ / 280mm



Stierače

Stierač na zadné okná

Stierač zadný plastový
L 12“ / 300mm
Stierač na zadné okno, špeciálne uchytenie.
Určené pre autá:
Alfa Romeo Mito [955] rv 08/2008 -
Citroën C3 [A51] rv 09/2009 -
Dacia Duster rv 10/2009 - 02/2012
Fiat Punto [199 ..] rv 01/2012 -
Fiat Punto Evo [199 ..] rv 10/2009 -
Fiat Punto Grande [199 ..] rv 10/2005 -
Ford B-Max rv 10/2012 -
Ford C-Max [11] rv 08/2010 -
Ford C-Max Veľký rv 10/2010 -
Honda Civic Hatchback [EÚ / EP] rv 02/2001 - 12/2005
Hyundai ix20 [JC] rv 10/2010 -
Kia Venga rv 12/2009 -
Mercedes-Benz Serie A [169] rv 09/2004 -
Mercedes-Benz série E (T-Modell) [212] rv 08/2009 -
Mercedes-Benz GL Serie [164] rv 02/2006 -
Mercedes-Benz GLK série [204] rv 06/2008 -
Mercedes-Benz série ML [164] rv 03/2005 -
Mercedes-Benz ML série [166] rv 06/2011 -
Mercedes-Benz Séria R [251] rv 09/2005 -
Nissan Juke [F15] rv 07/2010 -
Nissan Micra [K12E] rv 11/2002 - 05/2005
Opel Corsa [D] rv 07/2006 -
Opel Insignia Sports Tourer rv 02/2009 -
Peugeot 207 SW [A7] rv 06/2007 -
Peugeot 308 [T7] rv 09/2007 -
Peugeot 508 SW rv 11/2010 -
Peugeot 1007 [A8] rv 04/2005 -
Peugeot 3008 [T8] rv 05/2009 -
Renault Avantime [ICE] rv 09/2001 - 12/2003
Renault Clio II (Campus) rv 06/2009 -
Renault Clio II (RS) rv 01/2000 - 06/2006
Renault Clio II [BB. / CB. / SB.] rv 03/1998 - 05/2009
Renault Clio III [BR / CR] rv 06/2007 -
Renault Clio III Grandtour [KR] rv 08/2007 -
Renault Duster [HS] rv 10/2009 -
Renault Modus [FP. / JP]. rv 06/2005 -
Renault Twingo II [CN; CN / GN] rv 04/2007 -

10 185

Stierač zadný zadný plastový
J 12“ / 300mm
Stierač na zadné okno, špeciálne uchytenie.
Určené pre autá:
Citroën C4 [B5] rv 11/2004 - 08/2010
Daihatsu Charade [NSP90] rv 03/2011 -
Ford Fiesta VI [08] rv 07/2008 -
Ford Focus II Turnier [08] rv 11/2008 - 12/2011
Ford Focus III [11] rv 01/2011 -
Ford Focus III Turnier [11] rv 01/2011 -
Ford Mondeo Turnier IV [07] rv 02/2007 -
Kia Picanto [BA] rv 05/2004 - 01/2011
Mitsubishi Colt [CZ] rv 10/2008 -
Nissan Qashqai [J10] rv 12/2006 -
Nissan Qashqai + 2 [J10] rv 08/2008 -
Opel Astra [H] rv 03/2004 - 03/2010
Opel Astra Caravan [H] rv 08/2004 - 03/2010
Saab 9-3 Kombi [9440] rv 03/2005 -
Saab 9-3 X rv 03/2010 -
9-5 Combi rv 01/2006 -
Toyota Yaris [P9, VNK] rv 11/2005 -

10 186

Stierač zadný zadný plastový
D 14“ / 350mm
Stierač na zadné okno, špeciálne uchytenie.
Určené pre autá:
Alfa Romeo Giulietta [940] rv 05/2010 -
Citroën Berlingo [B9] rv 05/2008 -
Citroën C3 [A8; A31] rv 01/2002 - 08/2009
Citroën C8 [V3] rv 06/2002 -
Citroën Jumpy [G9] rv 02/2007 -
Citroën Saxo [S8] rv 10/1999 - 09/2003
Citroën Xantia Prestávka [X2] rv 12/1999 - 12/2001
Dacia Duster rv 06/2012 -
Dacia Logan [LS] rv 07/2004 -
Dacia Logan MCV [KS / FS] rv 01/2007 -
Fiat Scudo [272 ..] rv 01/2007 -
Fiat Stilo viac Wagon [192 ..] rv 10/2002 - 12/2007
Fiat Ulysse [179 ..] rv 10/2002 - 12/2010
Jeep Wrangler [JK] rv 01/2007 -
Lancia Phedra [180] rv 09/2002 - 12/2010
Land Rover Discovery II rv 10/1998 - 08/2004
Nissan Almera Hatchback [N16E] rv 10/2002 - 11/2006
Nissan Tiida 1 rv 01/2008 -
Opel Zafira [B] rv 07/2005 -
Peugeot 208 rv 01/2012 -
Peugeot 106 [S2] rv 10/1999 - 05/2005
Peugeot 206 [T1] rv 06/1998 - 02/2009
Peugeot 206+ [T3] rv 03/2009 -
Peugeot 307 [T5, T6] rv 08/2000 - 08/2007
Peugeot 307 Prestávka / SW [T5, T6] rv 03/2002 - 05/2008
Peugeot 807 [V2] rv 06/2002 -
Peugeot Expert [G9] rv 02/2007 -
Peugeot Partner [B9] rv 05/2008 -
Renault Clio III [BR / CR] rv 06/2005 - 05/2007
Renault Espace IV [JK; JK0] rv 11/2002 -
Renault Laguna II Grandtour [kg]. rv 03/2001 - 09/2007
Renault Logan MCV [KS / FS] rv 01/2007 -
Renault Megane Grandtour I [X64] rv 11/2001 - 09/2003
Renault Megane III Grandtour [KZ] rv 06/2009 -
Renault Scenic I [JA]. rv 03/2000 - 04/2003
Toyota ProAc rv 06/2013 -
Volvo XC60 rv 08/2011 -
Volvo XC90 rv 08/2011 -

10 187

Stierač na zadné okno, špeciálne uchytenie. Dĺžka stie-
rača a systém uchytenia na ramienko sú prispôsobené 
vybraným vozidlám:

Škoda Fabia III Combi [NJ5] rv 08/2014 -
Škoda Octavia III [5E3] rv 02/2013 -
Škoda Rapid [NH 3] rv 10/2012 -
Škoda Rapid Spaceback [NH3] rv 10/2013 -
Škoda Superb II Combi [3T5] rv 10/2009 - 05/2015
Superb III Combi [3V5] rv 05/2015 -
Seat Leon SC [5F5] rv 01/2013 -

10 188

Stierač zadný FLAT 16“ / 400mm OCT3 / RAP 
spac / FAB3 comb / SUP3 c
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Sada presných stieračov

Sada dvoch stieračov
530 + 480 mm

Sada dvoch stieračov (vodič + spolujazdec) 
rozdielnych dĺžok, optimalizované pre najbež-
nejšie používanú kombináciu veľkostí stie-
račov. Stierač určený k montáži pred spolu-
jazdcom má prehnutý profil. Zaisťuje dokonalé 
stieranie aj na zakrivené časti skla na strane 
spolujazdca. Kvalitná viacváhadlová nitovaná 
konštrukcia ramena stierača. Vhodné predo-
všetkým pre vozidlá Škoda (Octavia I, Fabia I), 
VW, Seat, Audi a Ford (Focus). Balenie obsa-
huje stierač 530 mm (21“) + stierač 480 mm 
(19“) + univerzálne adaptéry pre montáž.

10 114

Sada dvoch stieračov
510 + 510 mm

Sada dvoch stieračov (vodič + spo-
lujazdec), optimalizované pre vozidlá 
Škoda Felicia. Stierač určený k montáži 
pred spolujazdcom má prehnutý profil. 
Zaisťuje dokonalé stieranie aj na zakri-
vené časti skla na strane spolujazdca. 
Kvalitná viacváhadlová nitovaná kon-
štrukcia ramena stierača. Balenie obsa-
huje stierač so spojlerom 510 mm (20“) 
+ stierač 510 mm (20“) + univerzálne 
adaptéry pre montáž.

10 115

11 105 FLAT DOUBLE (D5) 510+510mm
11 108 FLAT DOUBLE (D8) 530+480mm OCT I
11 110 FLAT DOUBLE (D10) 530+530mm FAB II
11 113 FLAT DOUBLE (D13) 550+510mm
11 116 FLAT DOUBLE (D16) 610+410mm
11 118 FLAT DOUBLE (D18) 610+450mm
11 119 FLAT DOUBLE (D19) 610+480mm OCT II

Stierače FLAT DOUBLE

Sady dvoch plochých stieračov 
FLAT (vodič + spolujazdec) s radom 
adaptérov pre rôzne zakončenia ra-
mien stieračov.
Vysoko kvalitný pružný člen ploché-
ho stierača zabezpečuje rovnomerný 
tlak grafitového britu po celej jeho 
dĺžke, čo zamedzuje rozmazávaniu 
nečistôt a vytváranie pruhov. Tento 
typ plochého stierača je osadený 
gumičkou s čiernym grafitom, ktorá 
je vymeniteľná.
Dĺžky stieračov a adaptéry pre uchy-
tenie na rameno stierača sú prispô-
sobené vybraným vozidlám.
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Stierače FLAT SET
Sada dvoch plochých stieračov FLAT (vodič + spolujazdec) so špeciál-
nym uchytením. Vysoko kvalitný pružný člen plochého stierača zabez-
pečuje rovnomerný tlak grafitového britu po celej jeho dĺžke. Tento typ 
stierača umožňuje výmenu gumičky.

Dĺžky stieračov a systém 
uchytenia na ramienko
sú prispôsobené vybraným 
vozidlám, kompatibilita je 
uvedená tabuľkách.

Guma stierača Sada 2ks náhradných gumových vložiek 
do lišty stierača s plastovou lištou. Pri 
použití na kratšie stierače možno gumič-
ku skrátiť nožom. 

10 162 - 610mm / grafit
10 171 - 710mm / grafit

Guma stierača HYBRID Teflónová náhradná guma so špeciál-
nym profilom, určené pre stierače Com-
pass Hybrid. Teflónový povlaku britu 
- zabezpečuje jemné stieranie. Určené 
pre stierače do dĺžky 610/ 710 mm. 
Sada 2 ks.

11 000 - tefl. 610mm 2ks
11 001 - tefl. 710mm 2ks

Guma stierača FLAT Náhradná guma so špeciálnym profi-
lom. Určené výhradne pre ploché stiera-
če FLAT značky Compass do dĺžky 610/ 
710/ 810 mm. Sada 2 ks.

10 173 - FLAT 610 mm 2ks
10 175 - FLAT 710 mm 2ks
10 176 - FLAT 810 mm 2ks

 Guma stierača Náhradná vložka do lišty stierača.

10 145 - 610 mm
10 150 - 610 mm
grafitová

10 153 - 600 mm
silikónová čierna

10 154 - 700 mm
silikónová čierna

10 151 - 710 mm
grafitová

10 101 Sada stieračov 2ks 280 mm
10 102 Sada stieračov 2ks 300 mm
10 103 Sada stieračov 2ks 330 mm
10 104 Sada stieračov 2ks 350 mm
10 105 Sada stieračov 2ks 380 mm
10 106 Sada stieračov 2ks 410 mm
10 107 Sada stieračov 2ks 430 mm
10 108 Sada stieračov 2ks 450 mm
10 109 Sada stieračov 2ks 480 mm
10 110 Sada stieračov 2ks 510 mm
10 111 Sada stieračov 2ks 530 mm
10 112 Sada stieračov 2ks 550 mm
10 113 Sada stieračov 2ks 610 mm
10 120 Sada stieračov 2ks 660 mm
10 121 Sada stieračov 2ks 710 mm

Sada stieračov 2ks

Sada kovových stieračov. Balenie 
obsahuje 2 stierače a sadu adap-
térov pre použitie na rôzne druhy 
vozidiel. Na zadnej strane obalu je 
tabuľka s typmi vozidiel, na ktoré 
možno stierače použiť.



Čistota, autokozmetika 

www.vmauto.sk

Škrabka na ľad TRIO Plastová škrabka s tromi stranami 
(sneh, ľad, voda). Materiál plast, rôzne 
farby.

10 304

Škrabka na ľad s rukavicou Škrabka s plastovým britom v kombi-
nácii s textilnou rukavicou. Umožňuje 
pohodlnejšie čistenie zamrznutého 
skla. Vnútorná strana rukavice s „kožu-
šinkou“. Materiál plast + textil, rôzne 
farby.

10 306

Škrabka na ľad FIVE Plastová škrabka na sneh alebo ľad. 
Masívny plastový brit ľahko odstráni 
námrazu. Pomocou špeciálnych zúbkov 
na rohoch škrabky možno ľahko narušiť 
aj neobvykle silnú vrstvu ľadu. Materiál 
plast, robustná konštrukcia s ergono-
mickou rukoväťou, rôzne farby.

10 308

Škrabka s metličkou MAXI 
TRUCK

Robustná škrabka + stierka + metla, 
ideálny pre nákladné vozidlá a autobusy. 
Hliníková konštrukcia, otočná stierka s 
metličkou, odnímateľná škrabka na ľad. 
Teleskopická rukoväť, dĺžka 80 - 120 cm. 
Šírka stierky a metličky 25 cm, šírka 
škrabky na ľad 10 cm. Rukoväť potiah-
nutá penovým krytom po celej dĺžke.

10 311

Škrabka FIN Plastová škrabka na sneh alebo ľad. Ma-
teriál číry plast, rôzne farby. Veľmi pevná 
a odolná konštrukcia.

10 303

Teleskopická stireka
na okná

Vhodná na dosiahnutie neprístupných 
miest. Pohyblivý kĺb a pretiahnutá ru-
koväť uľahčuje prácu nielen majiteľom 
osobných automobilov, ale aj dodávko-
vých a nákladných automobilov. Nasta-
viteľná dĺžka rukoväte: 23-39cm. Utierku 
z mikrovlákna môžete stiahnuť a vyprať. 

am 42 424

Škrabka na ľad ERGO Škrabka s plastovým britom, ergono-
mická penová rukoväť. Materiál plast, 
rôzne farby.

10 305

Škrabka na ľad BLADE Škrabka s gumovým a kovovým britom, 
ergonomicky tvarovaná rukoväť s ko-
vovou konštrukciou. Dĺžka škrabky 29 
cm; šírka gumového britu 12 cm; šírka 
kovového britu 10 cm; materiál plast, 
kov, guma.

10 307

Škrabka s metličkou 
TRUCK

Teleskopická, dĺžka 65 - 85 cm. Na jed-
nej strane škrabka, na druhej strane 
otočná metla.

10 309

Škrabka s metličkou ALU 
teleskopická 44 - 66cm

Teleskopická metla so škrabkou, hliníko-
vá konštrukcia. Ideálne do zimného po-
časia. Vďaka výsuvnej rukoväti vhodné 
pre väčšie autá - ľahko možné odstrániť 
sneh či námrazu z miest, kam s bežnou 
škrabkou nedosiahnete. Dĺžka 44 cm; 
vysunutá dĺžka 66 cm; šírka zmetáčika 
26 cm; šírka škrabky 10 cm; materiál 
hliník, plast.

10 312
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Lopata na sneh Praktická trojdielna skladacia lopata na 
sneh. Vďaka malým rozmerom je ide-
álne zloženú lopatu voziť po celé zimné 
obdobie v batožinovom priestore auto-
mobilu a mať ju tak po ruke. Lopata je 
z vyrobená odolného polypropylénového 
plastu. Ľahko sa zloží jednoduchým za-
sunutím násady do seba až po zaklap-
nutie zámočku.

10 310

Prietoková kefa TRUCK,
teleskop. 100-170 cm

Teleskopická kefa (dĺžka 105 - 170 cm) 
s prietokou umývacou kefou z masívnej 
hlinníkovej konštrukcie. Pripojenie na 
hadicu s vodou pomocou klasickej hadi-
covej rýchlospojky, uzáver vody priamo 
na kefe (u spojky pripojenia hadice). 2x 
pohodlné penové úchytky pre príjemnej-
šiu prácu, samotnú kefu možno oddeliť 
od teleskopickej tyče a použiť hu samo-
statne. Dĺžka štetín 6 cm.

10 377

Stierka s držadlom Praktická stierka s gumovým britom a 
zabudovanou hubou, drevená rukoväť. 
Šírka 20cm, farba červená. Vďaka svo-
jej robustnej konštrukcii je vhodná aj k 
čerpacím staniciam.

10 382

Stierka na okná telesko-
pická hliník 1m

Teleskopická stierka s gumovým britom 
a zabudovanou hubou, hlinníková ruko-
väť. Konštrukčne vhodná na umývanie 
okien dodávoka a nákladných automo-
bilov.

am 61 397

Teleskopická stierka
na okná 35-49 cm

Praktická stierka s gumovým britom a 
zabudovanou hubou. Teleskopická ko-
vová tyč, dĺžka 35 - 49 cm, šírka britu 
20 cm.

10 383

Škrabka s metličkou
SKATE 41cm

Metlička so škrabkou, konštrukcia z 
masívneho plastu. Ideálne do zimného 
počasia. Vďaka mäkkej rukoväti je od-
metanie snehu i škrabanie ľadu naozaj 
jednoduché.

10 314

Škrabka s metličkou
WILLY 48cm

Metlička so škrabkou, konštrukcia z 
masívneho plastu. Ideálne do zimného 
počasia. Vďaka mäkkej rukoväti je od-
metanie snehu aj škrabanie ľadu naozaj 
jednoduché.

10 316

Škrabka so stierkou
WIPER 80cm

Inovatívna stierka na sneh spoločne so 
škrabkou na jednej dlhej rukoväti. Ideál-
ny nástroj pre odstránenie snehu a ľadu 
z vozidla. Masívna hliníková konštrukcia 
je v strede osadená mäkkou rukoväťou 
príjemnou na dotyk. Stierka na sneh je 
tvorená štyrmi lamelami z mäkčeného 
plastu. V kombinácii s 80 cm rukoväťou 
je jednoduché odstrániť sneh aj na stre-
che vozidla.

10 315

Stierka na okná SILICON Praktická stierka s dvojitým silikóno-
vým britom. Vďaka svojmu zakriveniu 
je stierka vhodná ako pre rovné, tak aj 
pre zakrivené povrchy ako napríklad sklo 
automobilu či karosériú.

10 384

Mycia sada na auto Prietoková umývacia sada. Obsahuje: 
umývaciu kefu, stieraciu a vysúšaciu 
kefu, umývaciu pyštoľ a rýchlospojku na 
hadicu pre jednoduchú výmenu nástro-
jov na hadici.

am 61 474
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Umývacia rukavica 2v1 
WOOL style KENCO

Umývacia rukavica, dva v jednom. 
Jedna strana z akrylovej vlny pre jem-
né umývanie alebo čistenie, druhá z 
mriežkovanej štruktúry, ktorá vynikajú-
co odstraňuje odolné nečistoty vrátane 
zvyškov zaschnutého hmyzu. Rukavica 
sa ľahko nasunie na ruku a použije na 
umývanie vozidla.

10 352

Špongia CHENILLE
2in1 KENCO

Špongia, dva v jednom, vhodné pre su-
ché i mokré čistenie. Jedna strana z veľ-
mi jemnej bavlny (Chenile cotton), čiže 
ženilková bavlnená niť, ktorá zaručuje 
výbornú mäkkosť vlákna pre najjemnej-
šie čistenie. Druhá z mriežkovanej štruk-
túry, ktorá vynikajúco odstraňuje odolné 
nečistoty vrátane zvyškov zaschnutého 
hmyzu

10 354

Špongia MICROFIBER
2in1 KENCO

Špongia z mikrovlákna, pre suché i 
mokré čistenie. Ideálna na stieranie 
prachu, hrubé vlákna pôsobia ako 
magnet na prach. Vhodné aj pre mokré 
čistenie, absorbuje viac vody než bežná 
prachovka, zaistí aj rovnomerné nane-
senie šampónu. Zadná strana huby je z 
mriežkovanej štruktúry, ktorá vynikajú-
co odstraňuje odolné nečistoty vrátane 
zvyškov zaschnutého hmyzu.

10 353

Umývacia rukavice 
MICROFIBER 2v1 KENCO

Umývacia rukavica, dva v jednom. 
Jedna strana z akrylovej vlny pre jem-
né umývanie alebo čistenie, druhá z 
mriežkovanej štruktúry, ktorá vynikajú-
co odstraňuje odolné nečistoty vrátane 
zvyškov zaschnutého hmyzu. Rukavica 
sa ľahko nasunie na ruku a použije na 
umývanie vozidla.

10 355

Kefa na disky kolies
KENCO

Kefa na umývanie alebo čistenie ráfikov 
a ALU diskov kolies. Vďaka jedinečnému 
tvaru možno ľahko vyčistiť aj neprístup-
né miesta. Vyrobené z odolných mate-
riálov.

10 362

Rozmrazovač zámkov 
50ml

Účinný rozmrazovač zámkov, rých-
lo rozmrazí všetky druhy zámkov. 
Má vysokú účinnosť, možno ho po-
užiť aj ako prevenciu proti zamrznu-
tiu zámku. Objem 50 ml, prenosná 
plastová fľaštička s aplikátorom.

90 526

Rozmrazovač okien 
mechanický 500ml

Rozmrazovač skiel pre jednoduché 
odstránenie snehu, ľadu a námrazy 
zo skiel. Zabraňuje opätovnému za-
mrznutiu, mechanický rozprašovač.

90 528 do -18°C
90 529 do -38°C

Sprej na lepenie pneu 
450ml CAPTAIN

Rýchlo a účinne utesní prepich-
nutú pneumatiku bez nutnosti 
demontáže kolesa a bez nára-
dia. Špeciálna latexová formula, 
utesňuje diery a nafukuje pneu-
matiku. Použiteľná na porušenie 
pneumatiky až do veľkosti 5 mm.

90 499

Umývacia rukavica
CHENILLE COTTON KENCO

Umývacia rukavica z veľmi jemnej bavl-
ny vhodnej pre suché a mokré čistenie. 
Rukavica sa ľahko nasunie na ruku a po-
užije na umývanie vozidla. Materiál Che-
nille cotton, čiže ženilková bavlnená niť, 
ktorá vďaka svojej konštrukcii zaručuje 
výbornú mäkkosť vlákna pre najjemnej-
šie čistenie.

10 351

Prietoková umývacia kefa Praktická prietoková kefa s mäkkými 
štetinami poskytuje ľahké a bezpečné 
umývanie pod tečúcou vodou. Metličku 
možno jednoducho nasadiť na hadicu.

Prietoková umývacia kefa
s regulačným ventilom

Robustná prietoková kefa s príjemnou 
mäkkou rukoväťou, so šetrnými štetina-
mi a regulačným ventilom. Vyrobené z 
trvanlivých a odolných materiálov, urče-
ná pre priame pripojenie vodné hadice, 
čo výrazne zjednodušuje a urýchľuje 
umývanie vozidla.

10 390

10 389

am 61 185
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ANTI-DECHT
NANO+

Spray 300ml. Prípravok na odstrá-
nenie odolných nečistôt z karosé-
rie. Účinne odstraňuje z karosérií, 
ráfikov aj krytov kolies nečistoty z 
dechtu (asfaltu), mazív, oleja, zvy-
škov paliva, živíc a iných organic-
kých nečistôt. Nezanecháva stopy.

am 00 361

Pena na okná
LUKS NANO+

Spray 400ml. Jemný penový 
prostriedok na umývanie skiel. 
Ochrana pred priľnavosťou dažďo-
vých kvapiek na sklo. Pena drží aj 
na zvislých plochách a nesteká, 
čo uľahčuje čistenie. Univerzálne 
použitie.

am 00 008

Čistič nárazníkov 
NANO+

Spray 300ml. Čistí a ošetruje auto-
mobilové nárazníky a všetky vonkaj-
šie plastové diely vozidlá ako zrkadlá, 
lišty, spojlery atď. Hlboko preniká do 
štruktúry ošetrovaných elementov 
a tvorí tesný trojvrstvový povlak 
NANO+. Obsahuje UV FILTER.

am 00 014

Autošampón
NANO+, 1L

Autošampón vyvinutý na báze anió-
nových a neiónových umývacích 
prostriedkov najnovšej generácie. 
Použitá receptúra   zaručuje účinné 
umývanie automobilových karosérii. 
Dokonale pripravuje karosériu pre 
ďalšie ošetrenie.

am 00 041

Autošampón s voskom
NANO+, 1L

Autošampón s voskom. Vyvinuté 
na báze aniónových a neiónových 
umývacích prostriedkov najnovšej 
generácie. Vosk v šampóne obno-
vuje lesk aj farbu a lak potom získa-
va zbrusu nový vzhľad. Neriedený 
vodou odstraňuje trus, hmyz apod.

am 00 443

Autošampón aktívny 
NANO + 950ml

Super koncentrát so zosilneným 
umývacím účinkom, pripravuje po-
vrch pre voskovanie. Zosilnený umý-
vací účinok vďaka receptúre častíc 
koloidného oxidu kremičitého. Náplň 
stačí na 32 umytí.

am 00 233

Autošampón s voskom 
NANO + 600ml

Vysoko účinný autošampón s 
voskom, koncentrát so zosilneným 
umývacím účinkom. Vyvinuté na 
báze technológie NANO+ anióno-
vých a neiónových umývacích pro-
striedkov najnovšej generácie.

am 00 095

Cockpit spray

Určené pre čistenie palubnej dosky 
v automobile. Výnimočnú účinnosť 
čistenia a ošetrenia automobilo-
vých kokpitov vďačí unikátnemu 
spojeniu nanočastíc so skupinou 
alifatických uhľovodíkov a voňa-
vých kompozíciou najnovšej gene-
rácie. Efektívne odstraňuje všetky 
nečistoty z plastových častí inte-
riéru vozidla.

Čistič palubných LCD 
NANO+

Rozprašovač 200ml. Tekutý prípra-
vok na čistenie displejov a elektro-
nických panelov vo vozidle. Vhod-
ný na LCD obrazovky, navigácia, 
palubné TV a pod. Bezpečný, bez 
rozpúšťadiel, antistatický prípravok 
na báze NANO+.

am 00 472

Čistenie a ošetrovanie 
kože NANO+

Tuba 280ml. Čistenie a starostlivosť 
o kožené povrchy - efektívny a jem-
ný prípravok vyrobený na báze uni-
kátnych zložiek: lanolínu a včelieho 
vosku. Odstraňuje povrchové nečis-
toty z prírodnej kože. Vhodne konzer-
vuje kožené povrchy. 

am 00 513

Čistič čalúnenia
NANO+

Rozprašovač 700ml. Ideálny na čis-
tenie čalúnenia, stropu a kobercov 
automobilu. Odstraňuje aj výnimoč-
ne silné znečistenie. Vyrobené na 
základe technológie NANO+ a aktív-
neho kyslíka. Ničí huby a roztoče. Je 
bezpečný pre alergikov.

am 00 390

Proti zahmlievaniu skiel
NANO+

Rozprašovač 250ml. Zamedzuje 
zahmlievaniu okien. Technológia 
NANO+. Nanočastice obsiahnuté v 
prípravku sú na molekulárnej úrovni a 
tesne priliehajú k štruktúre skla, čím 
vytvárajú neviditeľnú vrstvu a účinne 
odpudzujú molekuly vodnej pary.

am 00 214

Čistič okien NANO+

Rozprašovač 750ml. Čistič okien s 
prídavkom alkoholu, čistí, odmasťuje 
a dodáva lesk oknám. Nezanechá-
va žiadne šmuhy. Ľahko odstráni 
šmuhy, špinu aj iné druhy organic-
kých nečistôt. Dokonale odstraňuje 
všetky častice zo skiel, čo zabraňuje 
zachytávaniu kvapiek vody na skle.

am 00 124

am00163 Antitabac NANO+ 500ml
am00044 Citrón NANO+ 500ml
am00430 Káva NANO+ 500ml
am00266 Matný MATT NANO+ 400ml
am00433 Nové auto NANO+ 500ml
am00320 Ocean NANO+ 500ml
am00162 Vanilka NANO+ 500ml
am00319 Zelené jablko NANO+ 500ml
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Tekuté stierače 
NANO+

Rozprašovač 250ml. Tekutý 
prípravok NANO+. Vytvára 
na skle neviditeľný trojvrst-
vový povlak, ktorý zame-
dzuje zachytávaniu vody na 
skle. Čiastočne zabraňuje 
namŕzaniu okien.

am 00 213

Odstraňovač hmyzu 
NANO+

Rozprašovač 700ml. Tech-
nológia NANO+. Obsahuje 
tiež emulgátory, detergenty 
a aktívne látky zmäkčujúce 
zvyšky hmyzu. Nezanecháva 
šmuhy a je bezpečný pre au-
tolak, pre sklo a plast.

am 00 242

Pena na čistenie 
pneu NANO+

Spray 400ml. Bezdotyková 
pena a černidlom na pneuma-
tiky. Prostriedok preniká do 
štruktúry čistených povrchov 
a chráni pneumatiky pred po-
veternostnými vplyvmi dážď, 
sneh, blato, soľ a pod).

am 00 375

Čistič diskov 
kolies NANO+

Rozprašovač 700ml. Prípra-
vok na čistenie diskov,.Ob-
sahuje detergenty založené 
na technológii NANO+. 
Čistí disky automobilových 
kolies od brzdného prachu, 
usadenín olejov, a pod.

am 00 104

Čistič motora 
NANO+

Rozprašovač 700ml. Špeci-
álny prostriedok na čistenie 
motora na báze technológie 
NANO+. Odstraňuje zvyšky 
maziva, oleja a usadenín z po-
vrchu motora, prevodovky a 
mechanických dielov vozidla. 

am 00 234

Odhrdzovač
MOS-2 NANO+ 

Spray 400ml. Odstraňuje 
hrdzu, dôkladne prenikne do 
čistených povrchov. Rozpúšťa 
decht, staré mastnoty a pod. 
Zaisťuje dlhodobú ochranu 
proti korózii. Uľahčuje demon-
táž - uvoľňuje spoje.

am 00 490

Spray na brzdové 
kotúče NANO+ 

Spray 500ml. Prípravok na 
čistenie brzdových kotúčov, 
odstraňuje usadeniny oleja, 
mastnoty a brzdného pra-
chu či iných nečistôt. Neza-
necháva žiadne usadeniny 
ani povlaky.

am 00 540

Leštenka na chróm
Alu NANO+

Tuba 150ml. Čistí, konzervuje 
a chráni nelakované kovy (hli-
ník, meď, chróm, striebro a 
mosadz). Obsahuje nanočas-
tice NANO+. Odstraňuje hr-
dzu, patinu a nálety. Vytvára 
neviditeľný ochranný povlak.

am 00 453

Leštenka na lak
NANO+

Tuba 280ml. Renovačná po-
litúra obnovuje poničený au-
tolak vďaka veľkému obsahu 
leštiacich čiastočiek. Vhodné 
pre zničené, metalizované aj 
normálne autolaky. Vyhladzu-
je drobné škrabance.

am 00 481

Leštiaca a brúsna 
pasta NANO+

Tuba 150ml. Leštiaca a 
brúsna pasta na lak, odstra-
ňuje škrabance, eliminuje 
drobné poškodenia z povr-
chov a vracia lesk zašlým 
povrchom. Čistí aj zašlé 
chrómované diely.

am 00 452

NANOWAX vosk na 
lak NANO+

Spray 400ml. Leští a udržiava 
všetky druhy lakov a farieb 
autolakov. Je obohatený o 
prírodné vosky Carnauba. 
Zanecháva na karosérii jemný 
film, ktorý separuje častice 
špiny od povrchu laku.

am 00 268

NANOPLAST na 
vonkajšie plasty 
NANO+
Aplikátor s hubkou 200ml. 
Čistiaci a konzervačný prí-
pravok na vonkajšie plasty, 
leští a chráni proti nízkym/ 
vysokým teplotám a vďaka 
UV filtru aj proti vyblednutiu v 
dôsledku slnečného žiarenia.

am 00 488

NANOSILIKOL 
na gum. tesnenie 
NANO+
Aplikátor s hubkou 200ml. 
Prípravok na gumové tes-
nenia, konzervuje a bráni 
primŕzaniu.Vylepšené obsa-
hom silikónu a organických 
zlúčenín. Obnovuje povrch 
a farbu.

am 00 487

Dezinfekcia klimati-
zácie 200ml
NANO+
Prípravok na čistenie klima-
tizácie a ventilačných systé-
mov v automobile. Odstraňuje 
pachy plesní, dymu a živočíš-
neho pôvodu, zanecháva prí-
jemnú sviežu vôňu. Životnosť 
až 6 mesiacov.

am 00 657

NANOWAX
vosk na lak 250gr
NANO+
Tvrdý vosk pre vysoký lesk, 
údržbu a konzerváciu všet-
kých typov metalických i 
obyčajných lakov. Obsahuje 
vysoký podiel prírodného kar-
naubského vosku. Konzervuje 
plastové diely.

am 00 015
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Stierka na vodu silikónová Silikónová stierka na vodu. S pogumo-
vanou rúčkou pre pohodlnejšie umýva-
nie Vašeho auta. Vysuší akýkoľvek hlad-
ký povrch bez použitia handry. Ideálna 
po umytí. Vďaka mäkkej hrane má 15x 
menšie trenie a výborne kopíruje členitý 
povrch karosérie, nezanecháva šmuhy.

am 61 465

Mazivo na reťaze 400ml 
Nigrin CAR

Vysoko kvalitný, dlhodobé mazanie 
reťazí jednostopových vozidiel a stro-
jov, chráni proti korózii, intenzívne 
vytláča vodu, výrazne nižšia spotre-
ba pohonných hmôt vďaka nižšiemu 
treniu.

am 73 888

Čistič reťaze 500ml
Nigrini CAR

Čistí a odmasťuje reťaze motoc-
klů. Vhodný pre O, Z a X-kruhové 
reťaze. Chráni pred predčasným 
starnutím a nečitotami. Po použití 
použite Nigrin vazelínu v spreji. Ob-
jem: 400ml.

am 73 889

ULTRAvosk tekutý
500ml (sada) 
NANO+

Tekutý ultravosk s UV fil-
trom, pre všetky farby a 
typy lakov. V balení utierka z 
mirovlákna. Možno ho apli-
kovať pod priamym slnkom 
a na rozpálenú karosériu.

am 00 522

Autošampón 3L 
koncentrát
ULTRA NANO+ 

Ultra-koncentrovaný auto-
šampón s prírodným včelím 
voskom, pre aplikáciu na 
kompletné karosérie vozidiel, 
spoločne s oknami, plastový-
mi a gumovými časťami.

am 00 850

Autošampón 3L
s voskom - koncen-
trát NANO+

Autošampón s prírodným vče-
lím voskom. Vylepšená účinnosť 
umývania, ochrana proti hroma-
deniu nečistôt a UV filter, chrá-
niaci autolak pred vyblednutím.

am 00 851

Vlhčené obrúsky 25ks 90 553 - ideálne na čistenie plastových 
povrchov vo vozidle, na záhradný ná-
bytok a iné plastové povrchy. Výborne 
čistí aj ruky, likviduje 99,9% baktérií. 
Čisteným povrchom dodá lesk a chráni 
proti UV žiareniu.
90 554 - ideálne na čistenie skiel, okien, 
zrkadiel, svetlometov, displejov i televíz-
nych obrazoviek. Vhodné ako na sklá, 
tak aj na číre plasty. Na čistených po-
vrchoch nezanecháva žiadne šmuhy ani 
škrabance.90 554

na sklo
90 553
na plasty

Čistiaci gél Nigrini 500ml
na motocykel CAR

Vysoko účinný gél na motocykle, 
umožňuje dokonale očistiť všetky 
nečistoty, tuky, oleje a živice. Čistič 
na báze aniónových tenzidov, objem 
500ml. 

am 74 120

Vlhčené obrúsky 30ks Jednorazové parfémované čistiace ob-
rúsky je výhodné voziť stále pri Vašich 
cestách. Nepotrebujete vodu, obrúsky 
sú vlhčené. Balíček obsahuje 30 ks jed-
norazových obrúskov. Po spotrebovaní 
odložte do komunálneho odpadu.

90 555 - na palubnú dosku Divé plody
90 556 - na palubnú dosku Vanilka
90 557 - na ruky Aloe vera
90 558 - na sklo Citrus
90 559 - na ošetrenie kože

Leštenka TITANIUM
500ml

Leštenka s rozšírenou škálou použitia v 
automobilovom priemysle a domácnos-
ti. Možno použiť na nové laky, staré za-
šlé laky, metalické laky a akrylové laky. 
Leštenka nezanecháva biele šmuhy na 
laku. Odstraňuje všetky nečistoty i povr-
chové škrabance na laku, hmyz, smolu 
a decht. V domácnosti možno použiť na 
okná, okenné rámy, sklo, sprchové kúty, 
mramor, striebro, zlato a meď. Vytvára 
ochrannú polymérovú vrstvu.

90 610

Obrúsky na palubnú
dosku 25ks

Jednrázové vlhčené čistiace obrúsky na 
palubnú dosku. Balíček obsahuje 25ks 
jednorázových obrúskov.

am 42 040

Odvlhčovač do auta 
FoggyStop

Foggystop je inovatívny produkt ame-
rickej firmy Signus Technology Corp. 
zabraňujúci zahmlievaniu a vzniku 
námrazy v interiéry. FoggyStop automa-
ticky udržuje vlhkosť vzduchu v aute pod 
rosným bodom a tak k zahmleniu alebo 
zamrznutiu nemôže dôjsť. Produkt je 
vybavený orientačným kolorimetrickým 
indikátorom vlhkosti, pohlcuje pachy. 
Výrobok možno vysušiť za 2min. a opa-
kovane použiť až 100x po dobu 3 rokov.

90 690
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Umývacie utierky KENCO 
MICROFIBER 6ks

Umývacie utierka 40x30cm z mikro-
vlákna, pevná a mäkká. Nezanecháva 
šmuhy a nepúšťa žiadne vlákna. Vhodné 
na umývanie i leštenie skiel, plastov i 
iných povrchov, ale tiež možno pou-
žiť na stieranie prachu. Mikrovlákno 
pôsobí ako magnet na prach - pojmú 
niekoľkonásobne viac prachu než bežná 
prachovka.

10 363

Špongia DUO 22x11x6cm Špongia s dvojitým povrchom, špeciál-
ny tvar, ktorý výborne padne do ruky. Z 
jednej strany je huba vyrobená z peny s 
výbornou savosťou pre jemné umývanie 
az druhej potom pevnejšie štruktúrou 
pre jednoduché odstránenie odolných 
nečistôt bez rizika poškodenia laku.

10 365

Umývacie utierky MICRO-
FIBER 3ks

Umývacie utierka z mikrovlákna, pevná 
a mäkká. Nezanecháva šmuhy a nepúš-
ťa žiadne vlákna. Vhodné na umývanie i 
leštenie skiel, plastov i iných povrchov, 
ale tiež možno použiť na stieranie pra-
chu. Mikrovlákno pôsobí ako magnet 
na prach - pojmú niekoľkonásobne viac 
prachu než bežná prachovka.

10 364 - 40x40cm 3ks
am 42 049 - 35x40cm 3ks

Hubka 12x8x4cm 10 347 - vysoko absobčná odhmlievacia 
hubka, vhodná na okná aj zrkadlá.
10 350 - špongia z mikrovlákna pre su-
ché i mokré čistenie bez použitia che-
mických čistiacich prostriedkov ideálna 
na zvyšky hmyzu.

10 347

10 350

Špongia XXXL Špongia špeciálneho tvaru, ktorá výbor-
ne padne do ruky. Veľkosť XXXL (28x18x 
7cm). Výborná savosť.

am 42 781

10 366 - 6ks 10 367 - 2ks

am 61 010

Nešitá useň (jelenica) Použitie: na sklo, na lakované, chrómo-
vané a plastové časti, k osušeniu kva-
piek vody, k lešteniu a pod.

10 340 - 30x45cm Tercia 1,5
10 341 - 35x50cm Tercia 2
10 342 - 40x65cm Tercia 3
Kenco:
10 358 - 28x41cm prírodná
10 359 - 43x33cm syntetická

Umývacia utierka
MICROFIBER KENCO

Z mikrovlákna, pevná, mäkká, nezane-
cháva šmuhy a nepúšťa vlákna. Jeden 
roh utierky je vybavený trojuholníkom 
s mriežkovanou štruktúrou, na odstra-
ňovanie odolných nečistôt a zvyškov 
zaschnutého hmyzu.

10 356
na leštenie 10 357

na leštenie skla

Čistiaca a leštiaca sada
3ks KENCO

Sada troch kotúčov s priemerom 12 cm 
pre dokonalé ručné vyleštenie karosérie 
vozidla. Ergonomická rukoväť sa dá po-
užiť na každý kotúč. Modrý kotúč pre 
nanesenie vrstvy leštenky a základné 
rozleštenie. Biely kotúč pre dôkladné 
rozleštenie. Žltý kotúč z mikrovlákna 
pre finálne vyleštenie bez šmúh a stôp 
po leštení

10 360

Vankúšiky na vosk KENCO Mäkké aplikátory pre ľahké nanášanie 
lešteniek, emulzií a voskov na lak auto-
mobilu.

Sekundové lepidlá
Avatar

Rýchloschnúce lepidlo na plast, drevo, 
gumu, sklo a keramiku.

90 560 - 3g 90 561 - 8g 90 562 - 20g



Osviežovače vzduchu

SPEED
am FAL92313 SPEED Black
am FAL92315 SPEED Lemon
am FAL92318 SPEED Vanilla
am FAL92663 SPEED Arctic
am FAL92717 SPEED Bubble Gum

Mr&Mrs Fragrance CESARE
amjcesbs01 CESARE Fresh Air
amjcesbs03 CESARE Cedar wood
amjcesbs05 CESARE Energy
amjcesbs06 CESARE Pepper mint
amjcesbs07 CESARE Citrus
amjcesbs11 CESARE Black tea

FRESH BAG
am DM519 Leather
am DM429 Vanilla
am DM508 New Car
am DM430 Black
am DM433 Tropical Fruit
am DM507 Bubble Gum
am DM432 Ocean Breeze
am DM431 Red Fruits
am DM555 Lavender
am DM556 Lemon
am DM572 Frozen

Osvěžovač vzduchu SPEED
Športový vzhľad urobí z každej cesty nezabudnuteľný 
zážitok a prinesie do vášho auta elegantnú vôňu.

Osvěžovač vzduchu FRESH POINT
Elegantný membránový osviežovač vzduchu, na upev-
nenie do mriežky automobilu. Jedno balenie obsahuje 
dva kusy osviežovača vzduchu.

Osviežovač Mr&Mrs Fragrance CESARE
Rad štýlových vôní od renomovanémho výrobcu Mr & Mrs 
Fragrance z Talianska. 

1+1

Osviežovač vzduchu FRESH BAG

Viacúčelový osviežovač vzduchu, určený do auta, alebo 
ako doplnok do spálne alebo šatníka. Decentné vrecko 
obsahuje vonné guľôčky (20 gramov) napustené francúz-
skym parfumom, ktorý je postupne uvoľňovaný.



Samolepky PLASTIC
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35 000 Znak A samolepiaci PLASTIC
35 001 Znak B samolepiaci PLASTIC
35 002 Znak C samolepiaci PLASTIC
35 003 Znak D samolepiaci PLASTIC
35 004 Znak E samolepiaci PLASTIC
35 005 Znak F samolepiaci PLASTIC
35 006 Znak G samolepiaci PLASTIC
35 007 Znak H samolepiaci PLASTIC
35 008 Znak I samolepiaci PLASTIC
35 009 Znak J samolepiaci PLASTIC
35 010 Znak K samolepiaci PLASTIC
35 011 Znak L samolepiaci PLASTIC
35 012 Znak M samolepiaci PLASTIC
35 013 Znak N samolepiaci PLASTIC
35 014 Znak O samolepiaci PLASTIC
35 015 Znak P samolepiaci PLASTIC
35 016 Znak Q samolepiaci PLASTIC
35 017 Znak R samolepiaci PLASTIC

35 018 Znak S samolepiaci PLASTIC
35 019 Znak T samolepiaci PLASTIC
35 020 Znak U samolepiaci PLASTIC
35 021 Znak V samolepiaci PLASTIC
35 022 Znak W samolepiaci PLASTIC
35 023 Znak X samolepiaci PLASTIC
35 024 Znak Y samolepiaci PLASTIC
35 025 Znak Z samolepiaci PLASTIC
35 026 Znak 1 samolepiaci PLASTIC
35 027 Znak 2 samolepiaci PLASTIC
35 028 Znak 3 samolepiaci PLASTIC
35 029 Znak 4 samolepiaci PLASTIC
35 030 Znak 5 samolepiaci PLASTIC
35 031 Znak 6 samolepiaci PLASTIC
35 032 Znak 7 samolepiaci PLASTIC
35 033 Znak 8 samolepiaci PLASTIC
35 034 Znak 9 samolepiaci PLASTIC
35 035 Znak 0 samolepiaci PLASTIC

Samolepiaci znak PLASTIC - písmená a čisla

Samolepiaci znak PLASTIC - ostatné znaky

Plastový samolepiaci znak s povr-
chovou úpravou CHROM. Výška 
26mm.

ZÁTVORKA
35 036

BODKA
35 037

TUNING
35 201

TATOO
35 213

TATTOO
35 221

RACING
35 202

4x4
35 215

SCORPION
35 226

SPORT
35 203

TDI
35 216

DOG
35 227

SMALL DRAGON
35 204

GTI
35 217

BULLDOG
35 230

BIG DRAGON
35 205

TURBO
35 219

BIG FLOWER
35 234

LEAF
35 208

BULL
35 220

SMALL FLOWER
35 235

ZAVINÁČ
35 038

AMPERSAND
35 039

PLUS
35 040

MÍNUS/ POMLČKA

35 041
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Slnečná clona na predné 
okno ALU

Slnečná clona je určená k použitiu na 
predné, alebo zadné okno stojaceho 
automobilu. Odráža 100% slnečných 
lúčov dopadajúcich na clonu. Dokonale 
obmedzí zvyšovanie teploty vo vozidle 
stojacom na slnku. Po použití je možné 
clonu ľahko zložiť a uskladniť.

06 127

Digitálna skúšačka 12 - 
250V

Skúšačka na meranie striedavého na-
pätia 12 až 250 V. Pracuje na indukčnej 
báze, alebo ako bežná skúšačka. V in-
dukčnej prevádzke dokáže nájsť napätie 
aj cez izoláciu kábla, ak je pod napätím 
a v prípade poškodenia vodiča nájde 
miesto prerušenia. Hodnoty napätia sa 
zobrazujú v piatich stupňoch na LCD 
displeji.

07 513

Udržiavacia solárna
nabíjačka 1,8W

Solárna nabíjačka autobatérií určená 
pre všetky druhy olovených akumu-
látorov 12V a funguje aj pri oblačnom 
počasí. Ideálna pre použitie pri dlhšom 
odstavení vozidla, napr. na dovolenke či 
v garáži. Jednoducho sa položí za čelné 
sklo a zapojí sa do zásuvky autozapaľo-
vača 12V, alebo pomocou klipsov pria-
mo na autobatériu. 

07 168

Obrúsky XL na ruky NANO + 25ks

Jednorazové parfémované čistiace obrúsky je výhodné voziť stále pri Vašich cestách. Nepotrebujete vodu, obrúsky sú vlhčené. Balíček obsahuje 30 ks jednorazových 
obrúskov. Po spotrebovaní odložte do komunálneho odpadu.

Transformátor 12 / 230V 
300W + USB

Vysoko výkonný menič, určený pre 
univerzálne použitie, kedy je potrebné 
pripojiť sieťové spotrebiče určené pre 
230V / 50Hz v miestach s rozvodom 
12V=. Pripojenie do zásuvky zapaľo-
vača 12V, alebo priamo na akumulátor 
12V. Výstup: zásuvka 230V bez zemnia-
ceho kolíka tj. „dvojkolíková“ zástrčka a 
USB zásuvka 5V 1000mA. 

07 112

Transformátor 220 / 12V 
10Amp

Tento vysoko výkonný 10 A menič 
(transformátor s usmerňovačom) je ur-
čený pre univerzálne použitie, kedy je 
potrebné pripojiť zariadenie s výkonom 
až 120W s napájaním pomocou zástrč-
ky autozapaľovača 12V= k sieti s na-
pätím 230V. Výstup meniča je osadený 
zásuvkou autozapaľovača 12V a vstup 
zástrčkou 230 V európskeho typu.

07 116

am 00 847
- na čistenie rúk

am 00 815
- na sklo

am 00 816
- na prístrojovú dosku

am 00 847
- na lesklú prístrojovú dosku
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Škrabka s metličkou 
teleskop. 75-106cm TAJGA

Teleskopická metlička so škrabkou, kon-
štrukcia z hlinníka a masívneho plastu. 
Ideálne do zimného počasia. Vďaka 
mäkkej rukoväti je odmetanie snehu i 
škrabanie ľadu naozaj jednoduché. Mož-
nosť meniť dĺžku metličky.

am 42 568

Škrabka s metličkou
75cm MORS

Metlička so škrabkou, konštrukcia z 
masívneho plastu. Ideálne do zimného 
počasia. Vďaka mäkkej rukoväti je od-
metanie snehu i škrabanie ľadu naozaj 
jednoduché.

am 61 580

Napínací popruh s račňou
4m 5T 2500dan

Upínací popruh s kovovou račňou a dvo-
ma kovovými hákmi, dĺžka: 4m, zaťaže-
nie do 5000kg.

am 42 870

Napínací popruh s račňou
6m 5T 2500dan

Upínací popruh s kovovou račňou a dvo-
ma kovovými hákmi, dĺžka: 6m, zaťaže-
nie do 5000kg.

am 42 832

Clona ALU 200x70cm
+ návleky na stierače

Clona proti námraze na predné okno s 
vrstvou hliníka a s návlekmi na stiera-
če. V lete dokonale obmedzí zvyšovanie 
teploty vo vozidle stojacom na slnku, v 
zime zabráni vzniku námrazy. Clona sa 
priloží na vonkajšiu stranu čelného skla 
automobilu a jej chlopne sa privrú do 
dverí. Vďaka výstupkom v chlopniach 
nie je možné clonu vytiahnuť.

am 42 169

Samolepka začiatočník Samolepka - zelený kruh s výstražým 
trojuholníkom a písmenom „Z“ na bie-
lom pozadí. Priemer kruhu samolepky  
je 12cm.

vm 0010

Samolepka dieťa v aute Samolepka - červený trojuholník s po-
dobizňou dieťaťa a nápisom „DIEŤA V 
AUTE“ na bielom pozadí. Rozmer cca 
13cm šírka a 12cm výška.

vm 0011

Clona 160x95cm
+ návleky na stierače

Clona proti námraze na predné okno s  
návlekmi na stierače. V lete dokonale 
obmedzí zvyšovanie teploty vo vozid-
le stojacom na slnku, v zime zabráni 
vzniku námrazy. Clona sa priloží na von-
kajšiu stranu čelného skla automobilu 
a jej chlopne sa privrú do dverí. Vďaka 
výstupkom v chlopniach nie je možné 
clonu vytiahnuť.

am 42 063

Napínací popruh s račňou
8m 5T 2500dan

Upínací popruh s kovovou račňou a dvo-
ma kovovými hákmi, dĺžka: 8m, zaťaže-
nie do 5000kg.

am 42 833

Škrabka s metličkou
77cm SZRON

Metlička so škrabkou, konštrukcia z 
masívneho hlinníka a plastu. Ideálne do 
zimného počasia. Vďaka mäkkej rukovä-
ti je odmetanie snehu i škrabanie ľadu 
naozaj jednoduché.

am 42 713
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Organizér na predné se-
dadlo ORANGE

Organizér s dômyselným systémom vre-
ciek. Rozmery 37,5 x 58,5 cm, 6x vrec-
ko, z toho 2x na pitie a 2x so zatváraním 
na suchý zips. Ochráni predné sedadlo 
pred znečistením. Kvalitný a pevný ma-
teriál s atraktívnym oranžovým lemom. 
Univerzálny systém uchytenia pomocou 
popruhov s klipom.

06 600

Odpadkový koš ORANGE Skladací odpadkový koš. Zabezpečenie 
proti prevrhnutiu pomocou suchého 
zipsu. Zložiteľný vďaka použitiu pruži-
nového systému. Univerzálne pútko pre 
zavesenie a zaistenie pri zložení. Malé 
rozmery v zloženom stave.

06 602 - 9L 16x20cm
06 603 - 16L 24x30cm

Dvojitý organizér do kufra 
54x34x31cm 56L ORANGE

Dvojitý organizér do kufra s objemom 
56L. Vystužené steny a dno pre naj-
rôznejšie použitie. Pohyblivé dno zais-
ťuje zložiteľnosť as ňou spojené drobné 
rozmery pri nepoužívaní. Zabezpečenie 
proti pohybu organizéra, vďaka suchým 
zipsom na spodnej strane dna. 

06 605

Ochranný poťah na se-
dadlo ORANGE

Ochranný poťah chráni sedačky pred 
nečistotami prípadne pred poškriaba-
ním. Veľmy užitočný pomocník aj pri 
použití detských autosedačiek. Niekoľko 
vreciek na prednej strane poťahu. Kom-
patibilné s ISOFIX detskými sedačkami.

06 608

Popruh s račnou a hákmi 
1ks 350daN 25mm x5m 
TÜV

Upínací račňový popruh s kovovými 
hákmi, s homologáciou TÜV/GS, pre 
zaistenie stredne ťažkého nákladu. Ko-
vová račňa s odolným istiacim mecha-
nizmom a poplastovanou rukoväťou. 
Popruh šírky 25mm s dĺžkou 5m sa vy-
značuje pevnosťou v ťahu 700kg.

02 245

Organizér na predné se-
dadlo so stolíkom ORANGE

Organizér s rozmermi 40,5 x 69,5 cm so 
stolíkom a systémom vreciek. Vyklápa-
cí stolík 28,5 x 25 cm s nastaviteľným 
sklonom. 4x vrecko, z toho 1x skrytá v 
priestore so stolíkom. Kvalitný a pev-
ný materiál s atraktívnym oranžovým 
lemom. Univerzálny systém uchytenia 
pomocou popruhu s klipom a zaistením 
pomocou popruhov.

06 601

Organizér do kufra 24L 
32x29x26cm ORANGE

Praktický organizér do batožinového 
priestoru s objemom 24L. Vystužené 
steny a dno pre najrôznejšie použitie. 
Pohyblivé dno zaisťuje zložiteľnosť a s 
ňou spojené drobné rozmery pri nepou-
žívaní organizéra.

06 604

Organizér brašna do kufra 
50x22x15cm ORANGE

Praktická brašna do batožinového 
priestoru s objemom 56L a rozmermi 
50x22x15cm. Zložená taška má kom-
paktné rozmery 50x17x5cm. Zabezpe-
čenie proti pohybu, je ryšené suchým 
zipsom na spodnej strane dna a na 
zadnej strane. 

06 607

Clona na čelné sklo FROST 
240x71cm

Clona chráni čelné sklo pred námrazou, 
snehom a ľadom. Je zhotovená z pev-
ného materiálu, ktorý je na vonkajšej 
strane opatrený vodeodolnou impreg-
náciou. Vďaka rozmerom 240x71cm 
pohodlne zakryje predné sklo (u väčšiny 
bežných vozidiel). Inštalácia: clona sa 
umiestni zvonku na čelné sklo a okolo 
stĺpikov sa okraje zasunú dovnútra vo-
zidla. Zausťuje sa pomocou prísaviek a 
privretím dverí

05 957

Sieť na prívesný vozík 
1,5x2,2m

Sieť z odolného polypropylénu zelenej 
farby s pružným lanom po obvode je 
určená pre zakrytie nákladu prívesného 
vozíka. Chráni náklad pred poškodením 
alebo stratou z úložnej plochy. Rozmery 
150x220cm s okami štvorcového tvaru 
a rozmermi 4x4cm - veľkosť siete musí 
zodpovedať rozmerom prívesu.  

02 226
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Pružný upínač DOUBLE 
HOOK TÜV/GS 80cm

Vysoko kvalitný pružný upínač s ho-
mologáciou TÜV/GS s kovovými hákmi 
Smart Fixing. Pružný upínač s extra 
pevným jadrom a priemerom prierezu 
10mm. Zakončený zdvojenými, kovo-
vými hákmi SMART FIXING, ktoré sa 
vyznačujú tvarom uľahčujúcim zachy-
tenie na problematických  miestach pre 
bežné háky. Pevnosť v ťahu 120N. Max 
dĺžka 120cm.

02 191- 80cm

Pružný upínač DOUBLE 
HOOK TÜV/GS 150cm

Vysoko kvalitný pružný upínač s ho-
mologáciou TÜV/GS s kovovými hákmi 
Smart Fixing. Pružný upínač s extra 
pevným jadrom a priemerom prierezu 
10mm. Zakončený zdvojenými, kovo-
vými hákmi SMART FIXING, ktoré sa 
vyznačujú tvarom uľahčujúcim zachy-
tenie na problematických  miestach pre 
bežné háky. Pevnosť v ťahu 120N. Max 
dĺžka 225cm.

02 193- 150cm

Držiak nápojov 2ks Sada dvoch praktických plastových 
držiakov na nápoje v plechovkách 0,33 
a 0,5l. Držiaky sú vyrobené z pružného 
plastu, závesná časť je vystužená. Na 
pripevnenie netreba žiadne náradie, dr-
žiaky sú vhodné na usadenie za tesnenia 
bočných skiel dverí vozidiel.

06 275

Vzduchová pištoľ - sada Vzduchová pištoľ s krútenou hadicou 
s  priemerom 6mm, dĺžkou 5m a T 
adaptérom k 6mm rozvodu stlačeného 
vzduchu. Pištoľ je zhotovená z odolného 
plastu s kovovou tryskou, určená na 
ofukovanie špiny a prachu, oceniteľné 
najmä v horšie dostupných miestach. 
Predná časť tela je opatrená tvarova-
ným háčikom pre možnosť zavesenia, 
v spodnej časti je kovová koncovka pre 
rýchlospojku.

09 351

Box žiaroviek H7 GREEN Univerzálna servisná sada 12V žiaroviek 
a poistiek v plastovej krabičke.

Box žiaroviek H4 GREEN Univerzálna servisná sada 12V žiaroviek 
a poistiek v plastovej krabičke.

Pružný upínač DOUBLE 
HOOK TÜV/GS 100cm

Vysoko kvalitný pružný upínač s ho-
mologáciou TÜV/GS s kovovými hákmi 
Smart Fixing. Pružný upínač s extra 
pevným jadrom a priemerom prierezu 
10mm. Zakončený zdvojenými, kovo-
vými hákmi SMART FIXING, ktoré sa 
vyznačujú tvarom uľahčujúcim zachy-
tenie na problematických  miestach pre 
bežné háky. Pevnosť v ťahu 120N. Max 
dĺžka 150cm.

02 192- 100cm

Pružný upínač DOUBLE 
HOOK TÜV/GS 200cm

Vysoko kvalitný pružný upínač s ho-
mologáciou TÜV/GS s kovovými hákmi 
Smart Fixing. Pružný upínač s extra 
pevným jadrom a priemerom prierezu 
10mm. Zakončený zdvojenými, kovo-
vými hákmi SMART FIXING, ktoré sa 
vyznačujú tvarom uľahčujúcim zachy-
tenie na problematických  miestach pre 
bežné háky. Pevnosť v ťahu 120N. Max 
dĺžka 300cm.

02 194- 200cm

Tablety do ostrekovača
- celoročné 2ks

Tabletky na tvorbu vody do ostrekova-
čov, pre celoročné použitie. Pomáhajú 
čistiť aj odolné nečistoty ako zaschnu-
té zvyšky hmyzu, mastné škvrny, vtáčí 
trus a pod. Pri použití nezanecháva 
šmuhy a nežiadúce stopy po stieraní. 
Jedna tabletka určená na rozpustenie v 
4l vody (alebo zimnej nemrznúcej zme-
si), po cca 15min. Vzniknutý roztok sa 
potom naleje do nádrže ostrekovačov.
Balenie obsahuje 2ks tabliet.

90 520

Vzduchová pyštoľ na pneu 
s manometrom

Vzduchová pištoľ s manometrom pre 
hustenie pneumatík vozidiel. Kovová 
pištoľ je opatrená hadicou z odolnej 
gumy priemeru 12mm, s dĺžkou 35cm aj 
s adaptérom, ktorý je určený na nasade-
nie na bežné velo ventilky. Manometer 
má stupnicu až do 225psi (16Bar).

09 350

08 530 - 12V
balenie obsahuje:

1ks H7 12V 55W PX26d

1ks P21W 12V BA15s

1sk P21 / 5W 12V 21 / 5W BAY15d

1ks R5W 12V 5W BA15s

1ks W5W 12V 5W W2,1x9,5d

3ks Nožové poistky 7,5A; 15A; 20A

08 531 - 12V
balenie obsahuje:

1ks H4 12V 60/55W P43t

1ks P21W 12V Ba15s

1sk P21/5W 12V 21/5W BaY15d

1ks R5W 12V 5W Ba15s

1ks W5W 12V 5W W2,1x9,5d

3ks Nožové pojistky 7,5A; 15A; 20A



Novinky

Box žiaroviek H1 GREEN Univerzálna servisná sada 12V žiaroviek 
a poistiek v plastovej krabičke.

Žiarovky Excelite H1 CHRO-
ME PW + 100% 55W 2ks

Vďaka technológii Platinum White žia-
rovka vyžaruje až o 100% viac svetla na 
ceste, kde lúče sú až o 60m dlhšie ako u 
obyčajných žiaroviek. 

Žiarovky Excelite H7 BLUE 
SVU + 80% 55W 2ks

Vďaka technológii Super Vision Ultra 
žiarovka vyžaruje až o 80% viac svetla 
na ceste, kde lúče sú až o 40m dlhšie, 
ako u obyčajných žiaroviek. 

Žiarovka Excelite H4 BLUE 
SVU + 80% 60 / 55W 2ks

Vďaka technológii Super Vision Ultra 
žiarovka vyžaruje až o 80% viac svetla 
na ceste, kde lúče sú až o 40m dlhšie, 
ako u obyčajných žiaroviek. 

Žiarovky Excelite H1 BLUE 
SVU + 80% 55W 2ks

Vďaka technológii Super Vision Ultra žia-
rovka vyžaruje až o 80% viac svetla na 
ceste, kde lúče sú až o 40m dlhšie ako u 
obyčajných žiaroviek.

Žiarovky Excelite H1 
NIGHT VISION 55W 2ks

Vďaka technológii Night Vision a žltému 
krúžku v mieste vlákna, žiarovka neosl-
ňuje protiidúce vozidlá na ceste a záro-
veň zaisťuje výbornú viditeľnosť.

Žiarovky Excelite H7 
NIGHT VISION 55W 2ks

Vďaka technológii Night Vision a žltému 
krúžku v mieste vlákna, žiarovka neosl-
ňuje protiidúce vozidlá na ceste a záro-
veň zaisťuje výbornú viditeľnosť.

Žiarovka Excelite H4 NIGHT 
VISION 55W 60 / 55W 2ks

Vďaka technológii Night Vision a žltému 
krúžku v mieste vlákna, žiarovka neosl-
ňuje protiidúce vozidlá na ceste a záro-
veň zaisťuje výbornú viditeľnosť.

Žiarovky Excelite H7 CHRO-
ME PW + 100% 55W 2ks

Vďaka technológii Platinum White žia-
rovka vyžaruje až o 100% viac svetla na 
ceste, kde lúče sú až o 60m dlhšie ako u 
obyčajných žiaroviek. 

Žiarovky Excelite H4 CHROME 
PW + 100% 60 / 55W 2ks

Vďaka technológii Platinum White žia-
rovka vyžaruje až o 100% viac svetla na 
ceste, kde lúče sú až o 60m dlhšie ako u 
obyčajných žiaroviek. 

08 532 - 12V
balenie obsahuje:

1ks H1 12V 55W P14,5s

1ks P21W 12V Ba15s

1sk P21/5W 12V 21/5W BaY15d

1ks R5W 12V 5W Ba15s

1ks W5W 12V 5W W2,1x9,5d

3ks Nožové pojistky 7,5A; 15A; 20A

08 713 - 12V
Typ žiarovky H1
Napätie 12V
Príkon 55W
Pätica P14,5s
Svetelný tok 1550 lm
Chromatickosť 3500K

08 714 - 12V
Typ žiarovky H1
Napätie 12V
Príkon 55W
Pätica P14,5s
Svetelný tok 1550 lm
Chromatickosť 3600K

08 720 - 12V
Typ žiarovky H7
Napätie 12V
Príkon 55W
Pätica PX26d
Svetelný tok 1500 lm
Chromatickosť 3600K

08 722 - 12V
Typ žiarovky H7
Napätie 12V
Príkon 55W
Pätica PX26d
Svetelný tok 1500 lm
Chromatickosť 3100

08 729 - 12V
Typ žiarovky H4
Napätie 12V
Príkon 60 / 55W
Pätica P43t
Svetelný tok 1650/1000 lm
Chromatickosť 3600K

08 721 - 12V
Typ žiarovky H7
Napätie 12V
Príkon 55W
Pätica PX26d
Svetelný tok 1500 lm
Chromatickosť 3700K

08 728 - 12V
Typ žiarovky H4
Napätie 12V
Príkon 60 / 55W
Pätica P43t
Svetelný tok 1650/1000 lm
Chromatickosť 3400K

08 730 - 12V
Typ žiarovky H4
Napätie 12V
Príkon 60 / 55W
Pätica P43t
Svetelný tok 1650/1000 lm
Chromatickosť 3000K

08 715 - 12V
Typ žiarovky H1
Napätie 12V
Príkon 55W
Pätica P14,5s
Svetelný tok 1550 lm
Chromatickosť 3000K
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Chladiaci box DUAL 
kompresor 45l 230/24/12V 
-20°C

Môže byť napájaný z 12V, alebo 24V 
zástrčky automobilu, loďe, alebo z 
230V zásuvky. Je vybavený výkonným 
kompresorom s chladiacim médiom a 
možno ho použiť ako chladničku s tep-
lotou 0 - 10°C, tak aj ako mraziaci box s 
teplotou až -20°C. ECO mode pre úspo-
ru elektrickej energie a MAX mode pre 
rýchle ochladenie obsahu až k -20°C (pri 
okolitej teplote 25°C). Inteligentný sys-
tém ochrany pred vybitím.

07 087

Chladiaci box 22l
230V/12V ECO A++

Prenosný chladiaci box s energetickou 
triedou A++, napájaný so zásuvky au-
tozapaľovača 12V, alebo 230V zásuvky. 
Vnútorný objem 22l. Úplne odnímateľné 
veko boxu je prispôsobené na umiestne-
nie aj 2L fľaše s nápojom. ECO režim pre 
maximálnu úsporu elektrickej energie. 
Normálny režim umožňuje dosiahnuť 
teplotu o 15 až 20 ° C nižšiu než akú má 
okolitá teplota (merané pri okolitej tep-
lote 25 ° C).

07 118

Chladiaci box 30l
230V/12V ECO A++

Prenosný chladiaci box s energetickou 
triedou A++, napájaný so zásuvky au-
tozapaľovača 12V, alebo 230V zásuvky. 
Vnútorný objem 30l. Úplne odnímateľné 
veko boxu je prispôsobené na umiestne-
nie aj 2L fľaše s nápojom. ECO režim pre 
maximálnu úsporu elektrickej energie. 
Normálny režim umožňuje dosiahnuť 
teplotu o 15 až 20 ° C nižšiu než akú má 
okolitá teplota (merané pri okolitej tep-
lote 25 ° C).

07 119

Slnečná clona na bočné 
okno MACKO PU 2ks

Slonečná clona s motívom Macko Pu. 
Slnečné clony bránia prenikaniu slneč-
ných lúčov do vozidla. Sú určené na zad-
né, alebo bočné sklá automobilu.

Rozmery 44 x 35 cm, upevnenie pomo-
cou prísaviek, ktoré sa nachádzajú v ba-
lení, sada clon obsahuje 2 kusy.

pr 59 305

Slnečná clona na bočné 
okno Ľadové kráľovstvo 
2ks

Slonečná clona s motívom z obľúbenej 
rozprávky Ľadové kráľovstvo. Slnečné 
clony bránia prenikaniu slnečných lúčov 
do vozidla. Sú určené na zadné, alebo 
bočné sklá automobilu.

Rozmery 44 x 35 cm, upevnenie pomo-
cou prísaviek, ktoré sa nachádzajú v ba-
lení, sada clon obsahuje 2 kusy.

pr 59 301

Slnečná clona na bočné 
okno STAR WARS 2ks

Slonečná clona s motívom STAR 
WARS. Slnečné clony bránia prenikaniu 
slnečných lúčov do vozidla. Sú určené 
na zadné, alebo bočné sklá automobilu.

Rozmery 44 x 35 cm, upevnenie pomo-
cou prísaviek, ktoré sa nachádzajú v ba-
lení, sada clon obsahuje 2 kusy.

pr 59 316

Slnečná clona na bočné 
okno CARS III 2ks

Slonečná clona s motívom CARS III. 
Slnečné clony bránia prenikaniu slneč-
ných lúčov do vozidla. Sú určené na zad-
né, alebo bočné sklá automobilu.

Rozmery 44 x 35 cm, upevnenie pomo-
cou prísaviek, ktoré sa nachádzajú v ba-
lení, sada clon obsahuje 2 kusy.

pr 59 311

Roletka na prísavky
s aretáciou 1ks
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO

Roletky účinne zabraňujú prenikaniu 
slnečných lúčov do vozidla, výrazne zni-
žujú teplotu v interiéri vozidla za slneč-
ných dní. Roletka je určená pre montáž 
nielen na zadné a bočné sklá vozidla. Pri 
používaní roletky vždy postupujte podľa 
aktuálnej platnej vyhlášky o premávke 
na pozemných komunikáciách. Rozmery 
36x45cm, licencia Disney.

pr 59 308

Puzdro medzi sedadlá 2ks Sada dvoch plastových puzdier urče-
ných na umiestnenie medzi predné se-
dadlo a stredový tunel automobilu. Ide-
álne pre odkladanie rôznych predmetov 
ako je telefón, okuliare a rôzne drobnos-
ti. Sada 2ks, materiál plast, farba šedá.

am 42 430

Roletka na prísavky
s aretáciou CARS 1ks

Roletky účinne zabraňujú prenikaniu 
slnečných lúčov do vozidla, výrazne zni-
žujú teplotu v interiéri vozidla za slneč-
ných dní. Roletka je určená pre montáž 
nielen na zadné a bočné sklá vozidla. Pri 
používaní roletky vždy postupujte podľa 
aktuálnej platnej vyhlášky o premávke 
na pozemných komunikáciách. Rozmery 
36x45cm, licencia Disney.

pr 59 307
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Ventilátor MITCHELL DUO 
2x108mm 12V  prísavkou

Zostava dvoch nezávislých ventilátorov 
ø11cm nastaviteľných akýmkoľvek 
smerom s robustným stojanom na kĺbe 
a s prísavkou. Napájanie 12V zo zásuvky 
autozapaľovača. Ventilátory sú vybave-
né silnou prísavkou pre ľahké a dôkladné 
upevnenie. Vynikajú tichým chodom a 
nízkou spotrebou prúdu.

07 222

Ventilátor MITCHELL 
150mm 12V s prísavkou

Praktický ventilátor s róbustnou kon-
štrukciou. Napájanie 12V zo zásuvky 
autozapaľovača. Ventilátor disponuje 
dvoma rýchlosťami a vďaka guľovému 
kĺbu je ľahké vetrák natočiť prakticky 
akýmkoľvek smerom. Ventilátor je vy-
bavený silnou prísavkou pre jeho ľahké 
a dôkladné upevnenie. Vyniká tichým 
chodom a nízkou spotrebou prúdu.

07 218 - 12V
07 219 - 24V

Parkovací asistent
4 senzory, LCD display

Parkovací asistent s LCD displejom. 
Funguje na princípe ultrazvukových vĺn 
prenesených pomocou senzorov v zad-
nom nárazníku. Aktivuje sa zaradením 
spiatočky. Podľa informácií na displeji a 
zvukovým signálom (pípaním) je vodič 
informovaný o vzdialenosti od prekážky 
Balenie obsahuje displej, riadiacu jed-
notku, 4 senzory pre montáž do zadného 
nárazníka, zodpovedajúcu kabeláž a vr-
ták zodpovedajúceho priemeru.

33 601

Denné LED svetlá 5+5
HIGH POWER LED 12V/24V

Homologizované svetlá pre denné svie-
tenie s napájaním 12/24V. Každé zo sve-
tiel sa skladá z 5 vysoko svietivých HI 
POWER LED spolu prepojených kabelá-
žou. Tieto svetlá sú ideálne pre individu-
álne spôsoby zostavenia a pripevnenia 
na vozidlo. Balenie obsahuje vrták pre 
vytvorenie otvorov pre svetla, 2x sadu 
svetiel, riadiacu jednotku spoločne so 
skrutkami pre upevnenie a kompletné 
kabeláž pre zapojenie svetiel.

33 552

Servisný box žiaroviek
ŠKODA FABIA III H7

Servisný box žiaroviek
ŠKODA OCTAVIA III H7+H8

08 536 - 12V
1ks H7 12V 55W PX26d

1ks PY21W 12V BaU15s oranžová

1sk WY21W 12V WX3x16d oranžová

1ks P21W 12V Ba15a

1ks P21 / 5W 12V BaY15d

1ks WY5W 12V T10, oranžová

1ks W5W 12V T10

mini poistky 7,5A, 10A, 15A

poistky 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A

maxi poistky 30A, 40A, 50A

08 537 - 12V
1ks H7 12V 55W PX26d

1ks H8 12V 35W PGJ19-1

1sk PY21W 12V BaU15s oranžová

1ks P21W 12V BA15S

1ks P21/5W 12V BAY15D

1ks WY5W 12V T10, oranžová

1ks W5W 12V T10

mini poistky 5A, 7,5A, 10A, 15A
poistky 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 
30A, 40A

Žiarovky 3 LED SMD 12V
suf.11X32 SV8.5 NEW-
CAN-BUS biela 2ks

Vysokosvietivé čipové SMD LED, vyba-
vené funkciou CAN-BUS ready.

Žiarovka 24 LED 12V T10 
NEW-CAN-BUS biela 2ks

Vysokosvietivé čipové SMD LED, vyba-
vené funkciou CAN-BUS ready.

Žiarovky 3 LED SMD 12V 
suf.11X38 SV8.5 NEW-
CAN-BUS biela 2ks

Vysokosvietivé čipové SMD LED, vyba-
vené funkciou CAN-BUS ready.

Žiarovka 27 LED 12V T10 
NEW-CAN-BUS biela 2ks

Vysokosvietivé čipové SMD LED s op-
tickou šošovkou, vybavené funkciou 
CAN-BUS ready.

33 826 - 12V
počet LED 3x

pätica SV8.5 (strop)

dĺžka 32 mm

napájanie 12 V

príkon 3 W

svetelný tok 60 lm

farba svetla biela

balenie 2 ks

33 828 - 12V
počet LED 24x

pätica T10 (W2.1x9.2d)

napájanie 12 V

príkon 4 W

svetelný tok 200 lm

farba svetla biela

balenie 2 ks

33 827 - 12V
počet LED 3x

pätica SV8.5 (strop)

dĺžka 38 mm

napájanie 12 V

príkon 3 W

svetelný tok 60 lm

farba svetla biela

balenie 2 ks

33 829 - 12V
počet LED 27x

pätice T10 (W2.1x9.2d)

napájanie 12 V

príkon 5 W

svetelný tok 250 lm

farba svetla biela

balenie 2 ks

Severná časť Slovenska
0908 921 079

Južná časť Slovenska
0905 892 706

Východná časť Slovenska
0905 854 690

Regióny obchodných zástupcov
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