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Profesjonalne wyposażenie studia detailingowego oraz myjni samochodowej.
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Rozszerzona o środkową półkę wersja wózka detailingowego.
Wózek zaprojektowany z myślą o studiach detailingu tych profesjonalnych jak
i amatorskich. Nastawiony nawygodę i funkcjonalność. Bardzo praktyczny oraz
wykonany z najwyższej jakości materiałów znacznie podniesie komfort waszej
codziennej pracy.Odpowiedniawysokość, innowacyjne rozwiązania i gwarancja
stabilności to tylko kilka z jego zalet
Wykonany z wysokiej jakości wytrzymałej stali, precyzyjnie wycięty

i wygięty, finalnie pokryty proszkowym wykończeniem, zarówno wewnątrz jak
i zewnątrz, aby zapewnić dodatkową warstwę ochronną przed utlenianiem.

Charakterystyka :

• 3 Półki
• 4 Uchwyty na maszyny polerskie
• 5 Otworów na pędzelki
• 2 Otwory przeznaczone do odkładania butelek. Brak wewnętrznej

krawędzi pozwala uniknąć niekontrolowanego naciskania na atomizer
podczas wyciągania butelki

• 2 Miejsca na buteleczki z powłokami (średnica 43 mm pasuje do butelek
o pojemności do 100 ml)

• 4 Skrętne kółka (50 mm) wykonane z wysokiej jakości tworzywa gumowego,
gwarantującego stabilność nawet na nierównych powierzchniach

• Numeracja "1" oraz "2" służy do klasyfikacji mikrofibr przy czynnościach
wymagających wstępnych oraz finalnych działań
uszczelki zabezpieczające miejsca wieszania maszyn

• Uchwyty na kable

Wymiary:

• Wysokość 80 cm x
• Szerokość półki 50 x 40
• Wysokość ścianki 10,5 cm

WÓZEK DETAILINGOWY PRO
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WÓZEK DETAILINGOWY STANDARD

Wózek zaprojektowany zmyślą o studiach detailingu tych profesjonalnych
jak i amatorskich. Nastawiony nawygodę i funkcjonalność. Bardzo praktyczny
oraz wykonany z najwyższej jakości materiałów znacznie podniesie komfort
waszej codziennej pracy. Odpowiednia wysokość, innowacyjne rozwiązania
i gwarancja stabilności to tylko kilka zalet. Wykonany z wysokiej jakości
wytrzymałej stali, precyzyjnie wycięty i wygięty, finalnie pokryty proszkowym
wykończeniem, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz, aby zapewnić dodatkową
warstwę ochronną przed utlenianiem.

Charakterystyka :

• 2 Półki
• 4 Uchwyty na maszyny polerskie
• 5 Otworów na pędzelki
• 2 Otwory przeznaczone do odkładania butelek. Brak wewnętrznej

krawędzi pozwala uniknąć niekontrolowanego naciskania na atomizer
podczas wyciągania butelki

• 2 Miejsca na buteleczki z powłokami (średnica 43 mm pasuje do
butelek o pojemności do 100 ml)

• 4 Skrętne kółka (50 mm) wykonane z wysokiej jakości tworzywa
gumowego, gwarantującego stabilność nawet na nierównych
powierzchniach

• 2 Poziome panele służące do stabilizacji maszyn oraz odwieszania
mikrofibr oraz butelek. Frontalny panel jest wyższy umożliwiając
wykonanie lub naklejenie indywidualnego logo

• Numeracja "1" oraz "2" służy do klasyfikacji mikrofibr przy
czynnościach wymagających wstępnych oraz finalnych działań
uszczelki zabezpieczające miejsca wieszania maszyn

• Uchwyty na kable

Wymiary:

• Wysokość 80 cm x
• Szerokość półki 50 x 40
• Wysokość ścianki 10,5 cm
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WÓZEK NA STOJAK

Wersja wózka detailingowego przeznaczona do stojaka na felgi. Górne
otwory półki wózka są przystosowane do zamontowania na nim stojaka
na felgi POKA PREMIUM. Dzięki hamulcom na dwóch kołach wózek jest
bardzo stabilny podczas pracy przy felgach. Modułowe nogi pozwalają na
zamontowanie dodatkowych wieszaków. Stwórz własne stanowisko
pracy na kółkach. Wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej,
precyzyjnie cięte i gięte, na koniec pokryte farbą proszkową, zarówno od
wewnątrz jak i na zewnątrz, aby zapewnić dodatkową warstwę ochronną
przed utlenianiem.

Charakterystyka :
• 1 Półka

• Modułowe nogi pozwalają na zamontowanie dodatkowych
wieszaków

• Grubość blachy 1.5 mm

Wymiary :
• Wysokość 80 cm x
• Szerokość półki 50 x 40
• Wysokość ścianki 10,5 cm
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WÓZKI NA WIADRA DETAILINGOWE

Wózek na wiadro POKA PREMIUM doskonale sprawdzą się podczas
mycia samochodu znacznie podnosząc komfort pracy oraz eliminując
konieczność przenoszenia ciężkiego wiadra. Wózek wykonany jest
z wysokiej jakości ocynkowanej stali, finalnie pokrytej ochronną warstwą
farby proszkowej. Niewątpliwym atutem wózka są specjalnie wykonane
otwory na przechowywanie butelek z chemią oraz 3 sztuk pędzelków.
Konstrukcja wózka jest bardzo stabilna zapobiegając przewracaniu się
oraz rozlewaniu wody. Dzięki wyciętemu opisowi na wózkach WASH,
RINSE, WHEELS zawsze będziemy mieć pewność przeznaczenia wiadra.

Charakterystyka:
• Wykonany z 2 mm wysokojakościowej stali
• Ocynkowany
• Malowany proszkowo
• 2 Otwory na przechowywanie chemii np. szamponów
• 3 Otwory na pędzelki
• Opis: WASH, RINSE, WHEELS

Wymiary:
• Długość: 40 cm
• Szerokość: 40 cm
• Wysokość: 20 cm
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STOJAK NA FELGI PRO

Nasz innowacyjny stojak na felgi w wersji PRO. Precyzyjnie wykonany
i solidnie zabezpieczony pozwala na wygodną i bezpieczną pracę nad
całymi kołami. Dzięki 3 rolkom bez problemu obrócimy koło w dowolnym
kierunku. Rolki ustawione są pod kątem, wspierając koło o pałąk.
Innowacją wprowadzoną w wersji PRO jest element wzmacniający
pionowy pałąk tak aby ten jak najmniej poddawał się podczas obciążania
koła. Dzięki temu praca nad felgą jest jeszcze wygodniejsza. Stojak
wykonany jest z 3 mm wysokiej jakości, wytrzymałej oraz ocynkowanej
stali, finalnie pokrytej proszkowym wykończeniem. Dolne rolki o długości
300 mm oraz górna o długości 400 mm (łączna długość pałąka 900 mm)
dopasują się do felg w rozmiarze od 14” do 22”. Wysokiej jakości
gumowe nóżki utrzymają stojak w jednej pozycji podczas całej pracy.

Dzięki grubej warstwie ocynku oraz wysokiej jakości farbie proszkowej
stojak jest w pełni odporny na wodę oraz środki chemiczne. W wersji PRO
gwint rolki wykonany jest ze stali nierdzewnej również odpornej na wodę
oraz środki chemiczne. Proszkowa warstwa ochronna odporna jest na
umiarkowane polewanie wodą, jednak w przypadku uszkodzenia części
warstwy ochronnej stal może ulegać korozji. Dlatego nie zalecamy
obfitego oblewania stojaka wodą, a po każdym ewentualnym zalaniu,
powinno się go dokładne wysuszyć.

Stojak idealnie sprawdza się przy:

• Aplikacji powłoki ceramicznej
• Renowacji felg
• Polerowania felg
• malowaniu felg
• Czyszczeniu felg

Wymiary:

• Długość - 59 cm
• Szerokość od ściany - 37 cm
• Wysokość - 92 cm
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STOJAKI NA FELGI STANDARD

Kilka miesięcy testów i kilkanaście modyfikacji projektu zaowocowały
produktem najwyższej jakości. Przedstawiamy stabilny i skrupulatnie
wykończony stojak na felgi. Narzędzie służące do wspomagania pracy
przy felgach lub całych kołach. Dzięki 3 rolkom bez problemu obrócimy
koło w dowolnym kierunku. Rolki można ustawiać pod kątem, wspierając
koło o pałąk, lub poziomo bez użycia pałąka. Rozwiązanie to pozwala
pracować przy feldze według własnych upodobań oraz możliwościach.
Stojak wykonany jest z wysokiej jakości, wytrzymałej 4 mm czarnej stali,

precyzyjnie wyciętej i wygiętej, finalnie pokrytej proszkowym
wykończeniem, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz, aby zapewnić
dodatkową warstwę ochronną przed utlenianiem. Dolne rolki o długości
300 mm oraz górna o długości 400 mm (łączna długość pałąka 900 mm)
dopasują się do felg w rozmiarze od 14” do 22”. Wysokiej jakości
gumowe nóżki utrzymają stojak w jednej pozycji podczas całej pracy.
Dzięki specjalnym, tylnym zagięciom pałąk jest bardzo stabilny nawet
przy masywnych kołach.

Stojak idealnie sprawdza się przy:
• Aplikacji powłoki ceramicznej
• Renowacji felg
• Polerowania felg
• Malowaniu felg
• Czyszczeniu felg
Wymiary:
• Długość - 59 cm
• Szerokość od ściany - 37 cm
• Wysokość - 92 cm

Proszkowa warstwa ochronna odporna jest na umiarkowane polewanie
wodą, jednak w przypadku uszkodzenia części warstwy ochronnej stal
może ulegać korozji. Dlatego nie zalecamy obfitego oblewania stojaka
wodą, a po każdym ewentualnym zalaniu, powinno się go dokładne
wysuszyć.
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KORYTKA NA PASTY POLERSKIE

Wysokiej jakości korytka do przechowywania i sortowania akcesoriów
detailingowych. Głębokość półki wynosi 86 mm, co umożliwia
przechowywanie nawet dużych wymiarów akcesoriów, takich jak pasty
polerskie. Wytrzymała stal i proszkowe wykończenie gwarantują
doskonały wygląd i trwałość materiału.

Wymiary:

• Długość: 40 cm oraz 80 cm

• Szerokość: 9,5 cm

• Wysokość: 6 cm

Napis:

• CUT

• POLISH

• FINNISH

• Bez opisu
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WIESZAKI NA MASZYNY POLERSKIE

Wysokiej jakości wieszaki od 1 aż do 5 maszyn polerskich
z wygodnym schowkiem na kabel. Wykonany z jakościowej stali.
Odpowiedni dla maszyn Dual Action i maszyn rotacyjnych z talerzami od
30 do 180 mm. Wycięcia boczne stworze do przechowywania małych
maszyn polerskich lub innych małych akcesoriów. Wykonany
z wysokiej jakości ocynkowanej stali. Precyzyjnie wycięty i wygięty,
finalnie pokryty farbą proszkową zapewniającą dodatkową warstwę
ochronną przed utlenianiem.

Charakterystyka:

• Wykonane z blachy o grubości 1,5 mm

• Warstwa ocynkowana

• Malowany proszkowo

• Dostosowany do różnych maszyn Dual
Action, rotacyjnych i pneumatycznych

• Miejsce aż do 5 maszyn polerskich

• Dodatkowy schowek na kabel

• Wersja od 1 do 3

• Długość: 19 cm

• Wysokość: 60 cm

• Szerokość od ściany: 8 cm

• Wersja od 2 do 4

• Długość: 37 cm

• Wysokość: 60 cm

• Szerokość od ściany: 8 cm

• Wersja od 3 do 5

• Długość: 56 cm

• Wysokość: 60 cm

• Szerokość od ściany: 8 cm

Wymiary wieszaków :
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Wysokiej jakości wieszak na jedną, dwie lub trzy maszyny polerskie z
wygodnym uchwytem na kable. Zajmuje bardzo mało miejsca, wykonany
z solidnej blachy pasuje do maszyn typu DA oraz rotacyjnych o talerzach
oporowych od 30 – 180 mm. Krawędź, na której opierają się maszyny,
zabezpieczona jest gumową uszczelką.

Charakterystyka :

Wykonany z 1,5 mm ocynkowanej blachy
Pomalowany proszkowo
Miejsce w zależności od wersji od 1 do 3 maszyny polerskich

Wymiary:

Wersja pojedyncza :
• Odległość od ściany: 6 cm
• Wysokość: 27 cm
• Szerokość: 17 cm

Wymiary:

Wersja podwójna :
• Odległość od ściany: 6 cm
• Wysokość: 27 cm
• Szerokość: 35 cm

Wymiary:

Wersja potrójna:
• Odległość od ściany: 6 cm
• Wysokość: 27 cm
• Szerokość: 50 cm

WIESZAKI NA MASZYNY POLERSKIE
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MINI WIESZAK NA MASZYNĘ POLERSKĄ

Przedstawiamy wysokiej jakości wieszak na maszyny polerskie.
Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i wartości użytkowej.
Niewielkie rozmiary uchwytu pozwalają powiesić maszynę polerską w
dowolnym miejscu na ścianie lub na urządzeniach użytkowych takich jak
wózki. Niewątpliwą zaletą uchwytu jest jej głębokość na poziomie 7 cm,
niwelując opieranie się maszyny o ścianę.

Nasz wieszak może bezpiecznie pomieścić maszynę polerską DA,
rotacyjną lub mini maszyny typu iBrid. Wykonany z wysokiej jakości
wytrzymałej stali, precyzyjnie wycięty i wygięty, finalnie pokryty
proszkowym wykończeniem, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz, aby
zapewnić dodatkową warstwę ochronną przed utlenianiem. Krawędzie
gdzie oparta jest maszyna zabezpieczone są uszczelkami gumowymi.

Charakterystyka:

• Łatwo dopasowuje się do różnych maszyn Dual Action, rotacyjnych,

pneumatycznych oraz mini

• Utrzymuje jedną maszynę

• Wytrzymały i odporny na korozję materiał wykończeniowy

• Gumowe uszczelki w miejscu trzymania maszyny

• Możliwość montażu na wózkach

Wymiary:

• Długość: 16 cm

• Szerokość od ściany: 7 cm

• Wysokość: 13 cm
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Wysokiej jakości wieszak na jedną maszynę polerską z wygodnym
uchwytem na kabel. Zajmuje bardzo mało miejsca, wykonany jest
z solidnej 3 mm blachy. Przeznaczony dla maszyn Nano, ale pasuje
również dowiększościmaszyn typuDA i rotacyjnych dostępnych na rynku.
Uchwyt można zamontować na naszym wózku detailingowym,
co daje wiele możliwości wygodnego ustawienia. Precyzyjnie wycięty
i wygięty, na koniec pokryty farbą proszkową zapewniającą dodatkową
warstwę ochronną przed utlenianiem.

Charakterystyka:

• Wykonany z 3 mm ocynkowanej blachy

• Pomalowany proszkowo

• Miejsce na jedną maszynę polerską

Wymiary:

• Odległość od ściany: 7 cm

• Wysokość: 19 cm

• Szerokość: 11 cm

WIESZAK NA JEDNĄ MASZYNĘ POLERSKĄ
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WIESZAK NA BUTELKI I OPRYSKIWACZE

Funkcjonalny i wygodny wieszak na butelki i atomizery. Mimo
niewielkich gabarytów wieszak jest w stanie wytrzymać bardzo duże
obciążenie. Otwory pasują do większości typów atomizerów oraz
opryskiwaczy.

Charakterystyka:

• Wykonany z 1,5 mm ocynkowanej blachy
• Pomalowany proszkowo

Dostępne długości:

• 40 cm
• 65 cm
• 80 cm
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Funkcjonalny wieszak na pędzelki, szczotki oraz akcesoria
pielęgnacji samochodu wraz z wyciętym laserowo napisem. Górne
otwory pasują do większości rozmiarów pędzelków.

Charakterystyka:

• Wykonany z 1,5 mm ocynkowanej blachy

• Pomalowany proszkowo

• 13 Górnych otworów w dwóch rozmiarach wersja 80 cm

• 6 Otworów przednich na dodatkowe haczyki

• 7 Górnych otworów w dwóch rozmiarach wersja 40 cm

• 3 Otwory przednie na dodatkowe haczyki

Rozmiar:

• 80 cm bez opisu

• 40 cm INTERIOR | BODY | WHEELS

• Dostępne wersje również bez opisu

WIESZAKI NA PĘDZELKI
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WIESZAK NA PĘDZELKI I BUTELKI

Dwa w jednym. Funkcjonalny i wygodny wieszak na pędzelki oraz
butelki. Górne otwory pasują do większości rozmiarów pędzelków
natomiast dolne korytka pasują do większości typów atomizerów
oraz opryskiwaczy.

Charakterystyka:

• Wykonany z 1,5 mm ocynkowanej blachy

• Górne otwory w dwóch rozmiarach

• Pomalowany proszkowo

Długość

• 80 cm lub 40 cm

• Napis: INTERIOR BODY WHEELS

• Dostępne również bez opisu lub z indywidualnym opisem

BODY | WHEELS | INTERIOR
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MINI WIESZAK NA SZCZOTKI 2 UCHWYTY

Wysokiej jakości, ergonomiczny i zgrabny uchwyt na dwie
szczotki. Zaprojektowany z myślą o efektywnym wykorzystaniu
przestrzeni w pracy. Wykonany z 1,5 mm blachy udźwignie szczotki
do 0,5 kg. Wąskie ramiona uchwytu pasują do większości otworów
w rączkach szczotek. Odległość ramienia od ściany to 6,5 cm, dzięki
czemu szczotki nie dotykają ściany. Finalnie pokryty proszkowym
wykończeniem, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz, aby zapewnić
dodatkową warstwę ochronną przed utlenianiem.

Wymiary:

• Długość: 11,5 cm
• Szerokość od ściany: 7 cm
• Wysokość: 2,5 cm
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WIESZAK NA SZCZOTKI 6 UCHWYTÓW

Wysokiej jakości, ergonomiczny i zgrabny uchwyt na szczotki. Zaprojektowany
z myślą o efektywnym wykorzystaniu przestrzeni w pracy. Wykonany z 1,5
mm blachy udźwignie szczotki do 0,5 kg. Wąskie ramiona uchwytu pasują
do większości otworów w rączkach szczotek. Odległość ramienia od ściany
to 5 cm. Finalnie pokryty proszkowym wykończeniem, zarówno wewnątrz jaki
zewnątrz, aby zapewnić dodatkową warstwę ochronną przed utlenianiem.

Wymiary:

• Długość: 40 cm
• Szerokość od ściany: 5 cm
• Wysokość: 3,5 cm
• 6 haków
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WIESZAK NA KLUCZE

Wieszak na klucze w kształcie polerki z dodatkową półeczką.
Wygodne i estetyczne miejsce na przechowywanie kluczyków
samochodowych. Może również służyć jako atrakcyjny wieszak
na ubrania.

Charakterystyka:

• Wykonany z 1,5 mm, ocynkowanej blachy
• Pokryty proszkowym wykończeniem
• 4 Wieszaki i półka na klucze

Wymiary:

• Długość: 40 cm
• Wysokość: 19 cm
• Głębokość: 7 cm
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WIESZAK NA KASK I KURTKĘ

Wysokiej jakości wieszak pojedynczy na kask i kurtkę motocyklową
wykonany z solidnej 3 mm ocynkowanej stali, zajmuje bardzo mało
miejsca. Wieszak pozwala odpowiednio zadbać o Twoją odzież
motocyklową oraz utrzymać porządek.

Precyzyjnie wycięty i wygięty, na koniec pokryty farbą proszkową
zapewniającą dodatkową warstwę ochronną przed utlenianiem.

Charakterystyka:

• Wykonane z blachy o grubości 3 mm

• Warstwa ocynkowana

• Malowana proszkowo

• Miejsce na jeden kask + odzież

Wymiary:

• Długość: 26 cm

• Szerokość: 15 cm

• Odległość od ściany: 27 cm
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WIESZAK NA TELEFON I SŁUCHAWKI

Przedstawiamy wysokiej jakości ścienny uchwyt na telefon i słuchawki.
Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania
i nowoczesnym wyglądzie. Problem z lokalizacją telefonu i słuchawek
został rozwiązany!
Uchwyt zamontować można w dowolnym miejscu np. przy kontakcie.

Dzięki specjalnie zaprojektowanym ściankom telefon jest całkowicie
bezpieczny nawet podczas mocnych wibracji. Wewnętrzna powierzchnia
8,6 cm x 26 cm pomieści większość dostępnych na rynku telefonów.
Wykonany z wysokiej jakości wytrzymałej stali, precyzyjnie wycięty i
wygięty, finalnie pokryty proszkowym wykończeniem, zarówno wewnątrz
jak i zewnątrz, aby zapewnić dodatkową warstwę ochronną przed
utlenianiem.

Wymiary:

• Długość: 9 cm
• Szerokość od ściany: 12 cm
• Wysokość: 21 cm
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WIESZAK UNIWERSALNY TYPU „C”

Przedstawiamy wysokiej jakości uchwyt typu "C". Zaprojektowany
z myślą o wszechstronnym zastosowaniu i ergonomii. Uchwyt
zamontować możemy praktycznie wszędzie np. na wózku lub
ścianie. Nasz produkt może bezpiecznie pomieścić elementy użytkowe
takie jak maska, kable, przedłużacze czy słuchawki.

Wykonany z wysokiej jakości wytrzymałej stali, precyzyjnie wycięty
i wygięty, finalnie pokryty proszkowym wykończeniem, zarówno
wewnątrz jak i zewnątrz, aby zapewnić dodatkową warstwę ochronną
przed utlenianiem.

Wymiary:

• Długość: 3 cm

• Szerokość: 4 cm

• Wysokość: 6 cm
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UNIWERSALNY WIESZAK NA PIANOWNICE, TORNADORY

Uniwersalny wieszak do pianownic, tornadorów, szczotek, ręcznych
opryskiwaczy itp. Odległość między ramionami (33 mm) została tak
przemyślana, aby pasowała do różnego rodzaju akcesoriów.
Bez problemu bezpiecznie zawiesimy tornado, większe szczotki,
pianownice, ręczne opryskiwacze ciśnieniowe oraz wiele wiele innych.
Wykonany z wysokiej jakości wytrzymałej stali, precyzyjnie wycięty

i wygięty, finalnie pokryty proszkowym wykończeniem, zarówno
wewnątrz jak i zewnątrz, aby zapewnić dodatkową warstwę ochronną
przed utlenianiem.

Wymiary:

• Długość: 8 cm
• Szerokość: 7 cm
• Wysokość: 3,5 cm
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Wygodny i funkcjonalny podajnik do przechowywania dużych padów
polerskich. Specjalnie zaprojektowana rynienka na spodzie podajnika
pozwala na wygodne wyjmowanie padów. Elementy montażowe
umieszczone w górnej i dolnej części podajnika gwarantują stabilność
podczas użytkowania podajnika. Szeroka przestrzeń między ściankami
podajnika pozwala na wyciąganie padów z dowolnego miejsca.
Wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałej stali. Precyzyjnie wycięta
i wygięta, finalnie pokryta proszkowym wykończeniem aby zapewnić
dodatkową warstwę ochronną przed utlenieniem.

Charakterystyka:

• Podajnik pasuje do padów do 165 mm oraz pomieści ok 15 padów
polerskich.

Wymiary:

• Długość: 17 cm
• Szerokość: 20 cm
• Wysokość: 40 cm

PODAJNIK DO PRZECHOWYWANIA DUŻYCH PADÓW
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Wygodny i funkcjonalny podajnik do przechowywania małych padów
polerskich. Specjalnie zaprojektowana rynienka na spodzie podajnika
pozwala na wygodne wyjmowanie padów.
Wewnętrzna powierzchnia o średnicy 85 mm pomieści pady o średnicy

83 mm. Elementy montażowe umieszczone w górnej i dolnej części
podajnika gwarantują stabilność podczas użytkowania podajnika.

Charakterystyka:

• Podajnik pasuje do padów do 83 mm

• Mieści do 11 padów

• Wykonany z wysokiej jakości, wytrzymałej stali
Precyzyjnie wycięty i wygięty
Pokryty proszkowym wykończeniem aby zapewnić dodatkową
warstwę ochronną przed utlenieniem

Wymiary:

• Długość: 8,5 cm

• Szerokość: 8,5 cm

• Wysokość: 30 cm

PODAJNIK DO PRZECHOWYWANIA MAŁYCH PADÓW
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PÓŁKI NA PADY

Wygodna i funkcjonalna półka do przechowywania padów polerskich
różnych wielkości. Specjalnie zaprojektowana rynienka pozwala
na wygodne wkładanie i wyjmowanie padów. Półka pomieści pady
o średnicy od 83 mm do 165 mm. Elementy montażowe umieszczone
w górnej i dolnej części podajnika gwarantują stabilność podczas
użytkowania podajnika. Podajnik pomieści ok. 14 padów polerskich.

Charakterystyka:

• Wykonany z wysokiej jakości, wytrzymałej stali

• Precyzyjnie wycięty i wygięty

• Pokryty proszkowym wykończeniem aby zapewnić dodatkową
warstwę ochronną przed utlenieniem

Wymiary:

• Szerokość: 17 cm

• Wysokość: 10 cm

Warianty:

• Długość: 40 cm lub 80 cm
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Dzięki specjalnie zaprojektowanym uchwytom, kabel możemy
bezpiecznie zwinąć. Nasza półka bezpiecznie pomieści jedną maszynę
typu mini oraz dodatkowe wyposażenie np. przedłużacz lub butelki
z atomizerem.

Cechy:

• Wykonany z wysokiej jakości, wytrzymałej stali

• Precyzyjnie wycięty i wygięty

• Pokryty proszkowym wykończeniem aby zapewnić dodatkową
warstwę ochronną przed utlenieniem

Wymiary:

• Długość: 43 cm

• Szerokość: 15 cm

• Wysokość: 8 cm

PÓŁKA NA MASZYNĘ POLERSKĄ
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Przedstawiamy wysokiej jakości uchwyt na baniaki 5L, 10L i 15L.
Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i praktyczności.
Jedyny taki produkt na rynku. Uchwyt bezpiecznie wytrzymuje obciążenie
do 30 kg! Cztery miejsca mocowania gwarantują jego stabilną pozycję.
Wykonany z wysokogatunkowej ocynkowanej stali, precyzyjnie wycięty

i zagięty, na koniec pokryty proszkowym wykończeniem zarówno od
wewnątrz jak i od zewnątrz, aby zapewnić dodatkową warstwę ochronną
przed utlenianiem.

Cechy:

• Wytrzymuje obciążenie do 30 kg

• Wykonany ze stali ocynkowanej, pokryty farbą proszkową

Wymiary:

• Długość: 25,5 cm

• Głębokość: 20,5 cm

• Wysokość: 21 cm

UCHWYT NA BANIAKI
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UCHWYT NA BUTELKI 1.5 L

Uchwyt na butelki jest idealnym rozwiązaniem organizacji 4 ulubionych
wielkogabarytowych butelek o pojemności 1,5l. Bezpieczny dla
atomizerów. Jest to również świetne rozwiązanie doprzechowywania past
polerskich. 4 otwory montażowe sprawiają, że uchwyt jest odporny na
duże obciążenia. Jak we wszystkich naszych produktach nie ma ostrych
narożników, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Uchwytmoże być
zamontowanydościany lubnawózkudetailingowym PokaPremium
z „modułowymi” nogami (nogi z wieloma otworami) jako dodatkowy
wieszak.

Charakterystyka:

• Wykonany z ocynkowanej 1,5 mm blachy

• Pomalowany proszkowo

• Miejsce na 5 butelek

Wymiary:

• Długość: 50 cm

• Odległość od ściany: 13 cm

• Wysokość: 24 cm

• Średnica otworu na butelkę: 10,9 cm
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UCHWYT NA BUTELKI 1.0 L

Uchwyt na butelki jest idealnym rozwiązaniem organizacji 5 ulubionych
wielkogabarytowych butelek o pojemności 1,0 l. Bezpieczny dla
atomizerów. Jest to również świetne rozwiązanie doprzechowywania past
polerskich. 4 otwory montażowe sprawiają, że uchwyt jest odporny na
duże obciążenia. Jakwe wszystkichnaszych produktach nie ma ostrych
narożników , co zapewnia bezpieczeństwoużytkowania. Uchwytmożebyć
zamontowanydościany lubnawózkudetailingowym PokaPremium
z „modułowymi” nogami (nogi z wieloma otworami) jako dodatkowy
wieszak.
Charakterystyka:

• Wykonany z ocynkowanej 1,5 mm blachy
• Pomalowany proszkowo
• Miejsce na 5 butelek
Wymiary:

• Długość: 50 cm
• Odległość od ściany: 10 cm
• Wysokość: 18 cm
• Średnica otworu na butelkę: 8.6 cm
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Mały uchwyt na butelki jest idealnym rozwiązaniem organizacji
6ulubionych butelekopojemności0,5 l. Bezpiecznydlaatomizerów.
Jesttorównież świetnerozwiązaniedoprzechowywania pastpolerskich.
4otworymontażowesprawiają, żeuchwytjestodpornynadużeobciążenia.
Jak we wszystkich naszych produktach nie ma ostrych narożników, co
zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Uchwyt może być zamontowany
dościanylubnawózku detailingowym PokaPremium
z „modułowymi” nogami (nogi z wieloma otworami) jako dodatkowy
wieszak.

Charakterystyka:

• Wykonany z ocynkowanej 1,5 mm blachy
• Pomalowany proszkowo
• Miejsce na 6 butelek

Wymiary:

• Długość: 50 cm
• Odległość od ściany: 10 cm
• Wysokość: 18 cm
• Średnica otworu na butelkę: 6.9 cm

UCHWYT NA BUTELKI 0.5 L
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Półka do przechowywania i uporządkowania produktów do pielęgnacji
skóry. Specjalnie zaprojektowany układ powierzchni użytkowej tak aby
pomieścić wszystkie przybory do pielęgnacji skóry w jednym miejscu.
Część korytka (20 cm) pozwala przechowywać wolnostojące butelki
np. odżywki, część półki (15 cm) pozwala na przechowywanie do
3 szczoteczek, natomiast cześć z rynna (15 cm) służy do przechowywania
pędzelków lub butelek z atomizerem.
Wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałej stali. Precyzyjnie wycięta

i wygięta, finalnie pokryta proszkowym wykończeniem aby zapewnić
dodatkową warstwę ochronną przed utlenieniem.

Wymiary:

• Długość: 50 cm
• Szerokość: 9 cm
• Wysokość: 5 cm

Napis:

• Bez opisu
• LEATHER

PÓŁKA NA PRODUKTY DO PIELĘGNACJI SKÓRY
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Specjalnie zaprojektowana podstawka na powłoki, zapobiega ich
przewracaniu się oraz zwiększa komfort pracy. Cztery otwory, dwa
o średnicy 40 mm pomieszczą większość dostępnych na rynku 30 ml
i 50 ml butelek z powłokami. Wolno stojąca podstawka może być
umieszczona w dowolnym miejscu blisko waszego stanowiska pracy
lub bezpośrednio na waszym wózku detailingowym. Wytrzymała stal
i proszkowe wykończenie gwarantują doskonały wygląd i trwałość
materiału.

Wymiary:

• Długość: 20 cm
• Szerokość: 5,5 cm
• Wysokość: 3 cm

PODSTAWKA NA POWŁOKI
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Wygodna półka do przechowywania taśm ochronnych. Specjalnie
zaprojektowane wcięcie po bokach ułatwia podbieranie taśm.
Półka pomieści wszystkie dostępne na rynku wielkości taśm. Wykonana
z wysokiej jakości, wytrzymałej stali. Precyzyjnie wycięta i wygięta,
finalnie pokryta proszkowym wykończeniem aby zapewnić dodatkową
warstwę ochronną przed utlenieniem.

Wymiary:
• Długość od ściany: 13 cm
• Wysokość: 7 cm
• Szerokość: 40 lub 20 cm

PÓŁKA NA TAŚMY
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Niepozorny, a jakże ułatwia codzienną pracę. Zgrabny uchwyt na
pudełka z rękawiczkami. Niezwykle uniwersalny, pasuje do wszystkich
wielkości opakowań na rynku. Wykonany z wysokiej jakości, wytrzymałej
stali. Precyzyjnie wycięty i wygięty, finalnie pokryty proszkowym
wykończeniem aby zapewnić dodatkową warstwę ochronną przed
utlenieniem. Montowany do ściany

100% zadowolonych klientów to najlepsza recenzja tego produktu.

Wymiary:

• Długość: 14 cm
• Szerokość od ściany: 9 cm
• Wysokość: 25 cm

UCHWYT NA PUDEŁKO Z RĘKAWICZKAMI
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Wysokiej jakości wieszak do składowania folii z gumowymi uszczelkami
do ochrony krawędzi. Możliwość powieszenia 5 rolek jednocześnie.
Odpowiednie wgłębienia zapewniają zabezpieczenie rolki przed
wypadnięciem. Umożliwia przechowywanie rolek folii o szerokości
152 cm. Brak ostrych krawędzi dla maksymalnej ochrony.
Wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej o grubości 2 mm.
Precyzyjnie wycięty i wygięty, finalnie pomalowany farbą proszkową, aby
zapewnić maksymalną ochronę przed utlenianiem.

Charakterystyka:

• Wykonany z blachy 2 mm

• Warstwa ocynkowana

• Malowany proszkowo

• Miejsce na 5 rolek folii

Wymiary:

• Wysokość: 110 cm

• Szerokość od ściany: 15 cm

WIESZAK DO SKŁADOWANIA FOLII

* Aluminiowe rurki nie są częścią uchwytu na folie. Możliwość dokupienia
rurek aluminiowych osobno
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