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Nu tijd om uw motor of auto een poetsbeurt te geven? 
Bestel bij ons uw professionele middelen van KENOTEK! 

 
  Kenotek Pro Polish & Wax 400 ml.  €16,95 Bestelnr: 4000 

 Verwijdert onzuiverheden en kleine krasjes uit de lak. Geeft een ongeëvenaarde glans en een   
 hoogwaardige bescherming. Kan manueel of machinaal gebruikt worden. Aanbrengen met een   
 applicator pad of geschikte doek, op een droog, schoon en koel lakoppervlak. Laten opdrogen.   
 Vervolgens opwrijven met een droge microvezeldoek.  

 
  Kenotek Pro Briljant Wash 1 ltr.  €11,95 Bestelnr: 0055 

Kwalitatieve diep-glans shampoo, met zelfdrogend effect: tijdsbesparend! Zeer zacht voor de handen, 
aangenaam parfum. Doseer 2 dopjes in een emmer lauw water. Was het voertuig volledig. Spoel na en droog af. 
 

  Kenotek Pro Wheel Cleaner Ultra 1 ltr. €19,95 Bestelnr: 1000 
Zeer efficiënte pH neutrale velgenreiniger, veilig in gebruik. Kan ook gebruikt worden voor het verwijderen van 
vliegroest op voertuigen en andere oppervlakken. Altijd eerst testen op een klein onopvallend oppervlak. 
 

 
  Kenotek Pro Tyre & Plastic Gloss 1 ltr. €12,95 Bestelnr: 0090 

De Kenotek Pro Tyre & Plastic Gloss is een hoogwaardig banden en kunststof glansmiddel, zorgt voor een diepe 
glans op alle externe bumper, rubber en kunststof oppervlakken. 

 
 
  Kenotek Pro Anti Insect 1 ltr.  €8,95  Bestelnr: 0054 

Verwijdert snel en zonder moeite alle insecten van het koetswerk en voorruit. Het product innevelen, even laten 
inwerken, goed naspoelen met spons of hogedruk. Niet laten opdrogen. 

 
 
  Kenotek Pro Glass Cleaner 1 ltr.  €9,95  Bestelnr: 0056 

Reinigt zonder strepen: ramen, spiegels, gladde kunststoffen en chroom. Verwijdert efficiënt nicotine aanslag. 
Product vernevelen op het oppervlak en schoon wrijven met pluisvrije doek of poetspapier. 

 
 
  Kenotek Pro Showroom Shine 1 ltr. €15,95 Bestelnr: 0093 

Verfraait het lakwerk en geeft een diepe glans. Verwijdert vingerafdrukken en stof. De spray polish innevelen en 
droogwrijven met microvezeldoek. Geschikt voor alle voertuigoppervlakken. Anti-statisch. 

 
 
  Luxe zeem in koker      Jumbospons   
  €9,95        €2,95  
  Bestelnr: 0002      Bestelnr: 4611 
 

Bij bestellingen vanaf €25,- een Jumbospons cadeau! (t.w.v. €2,95) 
Bij bestellingen vanaf €50,- géén verzendkosten. (Anders €7,95)  

 
Bestel via info@motormakelaar.com onder vermelding van uw: 
Naam, adres en GSM-nr. (Laatste voor betaalverzoek) 
(Indien voorradig en voor 16.00uur besteld, de volgende dag in huis) 


