
Produktový list
Autokosmetika



2

Péče o lak
Šampony

Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX XTREME šampon 2 v 1 Šampon se sušicím účinkem pro ruční mytí. Podporuje rychlý odtok vody  
a nezanechává skvrny.

1 l 215 300

SONAX Lešticí šampon, koncentrát Pro ruční mytí. Odstraňuje rychle a důkladně typická silniční znečištění.  
Do 10 l vody stačí dva uzávěry šamponu.

1 l 314 300

SONAX Lešticí šampon, koncentrát Pro ruční mytí. Odstraňuje rychle a důkladně typická silniční znečištění.  
Do 10 l vody stačí dva uzávěry šamponu.

2 l 314 541

SONAX Šampon s voskem, koncentrát Slouží k rychlé údržbě vozu: mytí a ochrana v jednom. Důkladně rozpustí 
nečistoty a voskové složky potáhnou lak ochranným filmem, který zanechá 
lesk a konzervuje.

1 l 313 341

SONAX Turbo šampon Pro ruční mytí s efektem odtoku vody. Díky tomu je sušení vozidla rychlejší  
a snadnější.

1 l 315 300

LIQUI MOLY Autošampon Ošetřuje lak a dodává mu lesk. Zároveň zabraňuje opětovnému ukládání 
prachu, olejových i mastných nečistot.

1 l 1545

LIQUI MOLY Autošampon s voskem Určený pro občasné ošetření laku. Snadno rozpouští nečistoty a na laku 
vytváří ochrannou vrstvu.

1 l 1542

mastercare Autošampon Bezfosfátový speciální mycí prostředek pro ruční i strojní aplikaci.  
Silný vůči nečistotám, čistí důkladně bez poškození povrchu.

10 l 301 301 10

mastercare Autošampon Bezfosfátový speciální mycí prostředek pro ruční i strojní aplikaci.  
Silný vůči nečistotám, čistí důkladně bez poškození povrchu.

25 l 301 301 25

Leštěnky
Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX Leštěnka, bílá Pro všechny standardní laky. Barevné pigmenty zakrývají drobné škrábance. 500 ml 296 000

SONAX Leštěnka, černá Pro všechny standardní laky. Barevné pigmenty zakrývají drobné škrábance. 500 ml 296 100

SONAX Leštěnka, modrá Pro všechny standardní laky. Barevné pigmenty zakrývají drobné škrábance. 500 ml 296 200

SONAX Leštěnka, stříbrnošedá Pro všechny standardní laky. Barevné pigmenty zakrývají drobné škrábance. 500 ml 296 300

SONAX Leštěnka, červená Pro všechny standardní laky. Barevné pigmenty zakrývají drobné škrábance. 500 ml 296 400

SONAX Leštěnka, zelená Pro všechny standardní laky. Barevné pigmenty zakrývají drobné škrábance. 500 ml 296 700

SONAX Autopolitura Leštěnka určená k odstranění drobných škrábanců a obnovení lesku laků. 
Obsahuje karnubský vosk.

500 ml 300 200
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Péče o lak
Leštěnky

Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX Čistič laku Čistí bezvýrazné, mírně poškrábané a silně zvětralé laky. Obnovuje původní 
hloubku barev. Po aplikaci doporučujeme lak nakonzervovat.

500 ml 302 200

SONAX Odstraňovač hmyzu Rychle a bez námahy odstraňuje ze skel, laku, chromu a plastů zbytky hmyzu. 500 ml 533 200

SONAX Leštěnka na metalízu Čistí, leští a konzervuje lak. Obsažený karnubský vosk poskytuje dlouhodobou 
ochranu proti povětrnostním vlivům.

500 ml 317 200

LIQUI MOLY Leštěnka na metalízu Speciálně vyvinutá politura pro metalické laky. Pro lehké až střední stopy 
opotřebení laku. Nepoužívejte na matné laky! 

500 ml 1424

LIQUI MOLY Lešticí politura Speciálně vyvinutá politura pro běžné pastelové laky. Pro lehké až střední 
stopy opotřebení laku. Nepoužívejte na matné laky! 

500 ml 1436

LIQUI MOLY Leštidlo a vosk Speciálně vyvinutá politura pro běžné pastelové a metalické laky. Pro lehké až 
střední stopy opotřebení laku. Nepoužívejte na matné laky! 

500 ml 1467

LIQUI MOLY Krém na leštění laku Čistí, chrání a leští. Zahlazuje jemné škrábance laku a navrací mu hladkost. 
Určený pro běžné barevné a metalické laky od nových až po lehce zmatované.

300 g 1532

Vosky

Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX EXTREME  
Tuhý vosk

Pro nové laky nebo laky po renovaci. Zajišťuje dlouhodobou ochranu a lesk. 150 ml 216 200

LIQUI MOLY Tvrdý vosk Především pro nové vozy nebo dobře udržované obnovené laky. Pro vysokou 
ochranu povrchu laku s maximálním zrcadlovým leskem.  
Nepoužívejte na matné laky!

500 ml 1422

SONAX EXTREME 1  
Vosk Briliant

Tekuty tvrdý vosk pro nové vozy. Zajišťuje dlouhodobou ochranu. 500 ml 201 200

SONAX EXTREME 2 
Leštěnka s voskem

Pro novější a lehce zašlé laky. Odstraňuje jemné škrábance. 500 ml 207 200

SONAX EXTREME 3  
Leštěnka s voskem

Pro silně zvětralé laky. Odstraňuje jemné škrábance, čistí lak a konzervuje. 500 ml 202 200

SONAX EXTREME  
Rychlovosk

Odstraňuje lehké znečištění. Konzervuje lak. Sráží vodu a je antistatický. 
Možné aplikovat i po umytí vozu.

500 ml 287 400

SONAX EXTREME  
Čisticí sada

Pro všechny laky, lakované plastové části a skla. Odstraňuje rychle, snadno  
a důkladně např.: pryskyřice, rez, hmyz a asfalt.

500 ml 203 241

SONAX Tvrdý vosk Vysoce kvalitní tekutý vosk s obsahem karnubského vosku. Dlouhodobě 
chrání před povětrnostními vlivy.

500 ml 301 200

SONAX Rychlovosk Pro nové a zánovní laky. Poskytuje zářivý lesk a ochranu trvající po dobu 
několika týdnů. Vhodné také pro pryžové a plastové díly.

500 ml 288 200
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Péče o lak
Leštěnky

Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

LIQUI MOLY Lesklý vosk Vosk na vodní bázi s vysokým leskem a dobrým čisticím účinkem. Vhodné pro 
běžné i metalické laky.

400 ml 1647

Péče o kabrio
Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX Čistič střech Čistí i velmi silná znečištění střech z různých materiálů. Nepoškozuje zabar-
vení.

500 ml 309 200

SONAX Impregnace střech Utěsňuje silně zatížené záhyby a švy. Oživuje barvy. Chrání a impregnuje 
textilie. Vhodný na všechny barvy.

300 ml 310 200

LIQUI MOLY Čistič střech kabrioletů Určený na všechny druhy střech kabrioletů. Čistí rychle, šetrně a důkladně 
odstraní nečistoty. Nepoškozuje lakované plochy.

500 ml 1593

LIQUI MOLY Impregnace tkanin Prostředek slouží k optimální ochraně tkanin proti vlhkosti. Textilie zůstávají 
vláčné a jsou prodyšné. Impregnace chrání před tvořením skvrn od oleje, 
mastnot a nečistot.

400 ml 1594

Příslušenství péče o lak
Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX Umělá jelenice Vysoce absorbční a trvanlivá utěrka. Rozměr 54 x 43 cm. 1 ks 419 200

SONAX Pravá jelenice 100% přírodní povrch pro sušení karoserií, laků, skel apod.  
Rozměr 55 x 38 cm.

1 ks 416 300

SONAX Umělá jelenice v plastovém 
obalu

Na vysušení povrchu vozu. Vyznačuje se velkými rozměry a zvlášť vysokou 
savostí.

1 ks 417 700

SONAX Stěrka na vodu Vysoce kvalitní a flexibilní stěrka, která se přizpůsobí všem tvarům karoserie. 
Šířka stěrky 31 cm.

1 ks 417 400

SONAX Aplikační houbička Speciální houba se zesílenou bílou úchopovou stranou určená k nanášení 
leštěnek i jiných produktů.

1 ks 417 300

SONAX Lešticí utěrky Měkká kvalitní lešticí utěrka pro leštění laku vozidel, skel apod. Zabraňuje 
poškození laku.

15 ks 422 200

SONAX Mycí houba z mikrovlákna Určená k mytí znečištěných karoserií a skel. Dlouhá vlákna se přizpůsobí 
všem tvarům karoserie a čistí obzvláště jemně, jsou savá a zvyšují pěnění.

1 ks 428 100

SONAX Utěrka z mikrovlákna Perfektně odstraňuje prach, zbytky mastnot a jiné. Je antistatický a nepouští 
chloupky. Rozměr 40 x 40 cm.

2 ks 416 241

SONAX Mycí houba Zvláště savá mycí houba. 1 ks 428 000
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Péče o lak
Příslušenství péče o lak

Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX Houba na odstranění hmyzu Speciální mycí houba určená k odstranění zbytků hmyzu. Zhotovena ze dvou 
rozdílných materiálů.

1 ks 426 100

SONAX Houba na odstranění hmyzu Speciální mycí houba určená k odstranění zbytků hmyzu. Zhotovena ze dvou 
rozdílných materiálů.

1 ks 427 141

LIQUI MOLY Lešticí autoutěrka Flaušová utěrka udržuje lak pěkný a dodává mu zář. Odolává ředidlům. 1 ks 1595

LIQUI MOLY Vata na leštění Hedvábně hebká lešticí vata. Disponuje extrémní savostí a pevnou vazbou 
vláken. 

1 ks 1550

LIQUI MOLY Houba na odstranění zbytků 
hmyzu

Houba odstraňuje lehce a šetrně zbytky hmyzu a nečistoty ze skel, automobi-
lových laků a plastických hmot. Čistí plochy důkladně a bez škrábanců. Houba 
má dva různé čisticí materiály.

1 ks 1548

LIQUI MOLY Houba na mytí vozidel Mycí houba extrémně savá a šetrná vůči automobilovým lakům. Disponuje 
dlouhodobou životností a je odolná proti opotřebení.

1 ks 1549

LIQUI MOLY Přírodní kůže na ošetření 
vozidel

Přírodní vyčiněná měkká kůže pro ošetřování skel a laků automobilů. Je mimo-
řádně savá. Nezanechává žádné šmouhy a stopy po kapkách. Přírodní produkt. 
Používejte jen pro čistou vodu, ne pro saponáty a autošampony. Neskladujte 
mokrou kůži v plastovém sáčku, nesušte na slunci a ve velkém horku. 

1 ks 1596

Péče o disky a pneu
Čistič disků

Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX EXTREME čistič disků Vhodný na všechny typy ráfků z oceli a lehkých slitin. Odstraní i velmi silná 
znečištění.

750 ml 230 400

SONAX EXTREME konzervace disků 
NanoPro

Dlouhodobá transparentní ochrana, která chrání ráfky proti znečištění. 250 ml 236 100

SONAX Čistič disků Pro pravidelnou údržbu disků kol. Zabraňuje tvorbě odolných nečistot,  
zejména prachu z brzdového obložení. Bez obsahu kyselin.

1 l 430 341

SONAX Pasta na chrom a  hliník Odstraňuje zoxidované části z chromových a barevných kovů. Vrací původní 
lesk a konzervuje ošetřené části.

75 ml 308 000

Čistič pneu
Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX Pěna na pneumatiky Čistí, udržuje a chrání pneu. Obnovuje hluboký lesk a syté barvy. Udržuje pryž 
pružnou.

400 ml 435 300

SONAX Čistič pneu a pryže Čistí a udržuje pryžové části vozu. Prodlužuje životnost pryže a navrací barvy. 
Snadno čistí pneu a rohože a obnovuje jejich původní vzhled.

300 ml 340 200

SONAX EXTREME lešticí sprej na pneu Pro dlouhotrvající mokrý sytý lesk. Při pravidelném používání jsou pneu  
zároveň chráněny před popraskáním, předčasným stárnutím a vyblednutím.

400 ml 235 300
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Péče o skla
Čistič skel

Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX EXTREME Čistič skel NanoPro Extrémně účinný čistič pro všechny vnitřní a vnější skleněné povrchy. 500 ml 238 241

SONAX Čistič skel Okamžitě odstraňuje zbytky hmyzu, nečistoty, nikotin apod.  
Ideální i pro domácí použití.

500 ml 338 241

SONAX Utěrka na skla Na všechny skleněné plochy v interiéru vozu. Obsahuje vlhčenou a suchou 
utěrku. Čistí bez šmouh. Ideální na cesty.

1 ks 374 000

SONAX Vlhčené ubrousky na skla Čistí bez šmouh. Ideální na cesty. 25 ks 412 000

LIQUI MOLY Pěna na čištění skel Prostředek je vysoce účinná čisticí pěna. Zajišťuje čistotu automobilových skel 
bez lesklých míst a tím zvyšuje bezpečnost provozu. Rozpouští a odstraňuje 
silikony, nikotin, zbytky hmyzu, olejové a mastné nečistoty. Je doporučená  
i pro použití na plexiskle. Je neutrální vůči gumě, lakům a plastům.

300 ml 1512

LIQUI MOLY Odpuzovač dešťové vody Prostředek je odpuzovač dešťové vody pro automobilová skla a průhledy 
ochranných přileb. Použitím přípravku dochází k tvorbě kuliček z vodních 
kapek, které potom rychle stékají, zvláště pokud je strhává proud vzduchu při 
jízdě. Dosažený efekt zlepšuje výhled a zvyšuje bezpečnost provozu.  
Odstraňuje také zbytky hmyzu, led a sníh.

125 ml 1590

mastercare Čistič skla plus Univerzální čisticí prostředek, který nezanechává šmouhy.  
Účinný na všechny hladké povrchy, např. skla, zrcadla, atd.

500 ml 30110650FC

mastercare Čistič skla plus Univerzální čisticí prostředek, který nezanechává šmouhy.  
Účinný na všechny hladké povrchy, např. skla, zrcadla, atd.

5 l 30110605FC

Péče o interiér
Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX Čistič přístrojové desky Vůně: Sport. Čistí a udržuje všechny plasty v interiéru vozu.  Je bezprašný  
a antistatický. S matným efektem a svěží vůní do interiéru.

500 ml 357 241

SONAX Čistič přístrojové desky Vůně: Sport. Čistí a udržuje všechny plasty v interiéru vozu.  Je bezprašný  
a antistatický. S matným efektem a svěží vůní do interiéru.

300 ml 357 300

SONAX Čistič přístrojové desky Vůně: Green lemon. Čistí a udržuje všechny plasty v interiéru vozu.   
Je bezprašný a antistatický. S matným efektem a svěží vůní do interiéru.

500 ml 358 241

SONAX Čistič přístrojové desky Vůně: Jablko. Čistí a udržuje všechny plasty v interiéru vozu.   
Je bezprašný a antistatický. S matným efektem a svěží vůní do interiéru.

500 ml 359 241

SONAX Čistič přístrojové desky Vůně: Red summer. Čistí a udržuje všechny plasty v interiéru vozu.   
Je bezprašný a antistatický. S matným efektem a svěží vůní do interiéru.

500 ml 366 241

SONAX Pěna na čištění kůže Čistí a ošetřuje vnitřní kožené čalounění, sedačky, nábytek atd.  
Odstraňuje špínu, olej, tuk a další.

400 ml 289 300

SONAX Ošetření kůže, impregnace Snadno odstraňuje oleje, mastnotu a jiné nečistoty. Kůži konzervuje, oživuje 
barvu, odpuzuje vodu, zvláčňuje ji a zabraňuje stárnutí.

250 ml 291 141
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Péče o interiér
Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX Pěna na čalounění Důkladně odstraní silná znečištění z potahů, koberců a tkanin.  
Osvěžuje a nezanechává mapy.

400 ml 306 200

SONAX Čistič interiéru Důkladně a šetrně odstraňuje znečištění z plastových dílů a textilií. 500 ml 321 200

SONAX Čistič skvrn Rychle a šetrně odstraňuje i velmi odolné skvrny jako je tuk, olej z textilií, 
čalounění, sedadel atd. Nezanechává skvrny.

300 ml 653 200

SONAX Pohlcovač pachu Odstraňuje nikotinové, zvířecí a jiné nepříjemné pachy v autě a doma.  
Vhodný na čalounění, sedačky, koberce atd.

500 ml 292 241

SONAX Ošetření plastů, lesk Kvalitní emulze na plasty a pryž. Čistí, udržuje a chrání. Proniká hluboko  
do povrchu.

300 ml 380 041

SONAX Ošetření plastů, mat Kvalitní emulze na plasty a pryž. Čistí, udržuje a chrání. Proniká hluboko  
do povrchu.

300 ml 383 041

SONAX Obnovovač plastů Trvale osvěžuje barvy a vybledlé plastové části na venkovních částech vozidla. 100 ml 409 100

SONAX EXTREME Čistič interiéru Odstraňuje silné nečistoty (z čalounění, sedadel, plastů, stropů atd.) 500 ml 221 241

LIQUI MOLY Leštěnka na přístrojové desky Obnovuje zašlé a zvětralé  plastové díly. 200 ml 1510

LIQUI MOLY Hloubkový čistič plastů Čistí, ošetřuje a chrání všechny plastové a gumové díly a osvěžuje.  
Vhodný pro vnitřek i venek. 

500 ml 1536

LIQUI MOLY Hloubkový čistič plastů, emulze Čistí, ošetřuje a chrání všechny plastové a gumové díly a osvěžuje.  
Vhodný pro vnitřek i venek. 

250 ml 1537

LIQUI MOLY Údržba interiéru Vůně: Vanilka. Dodá zašlým plastovým dílům zpět hedvábně matový lesk. 
Vytvoří ochrannou antistatickou vrstvu odpuzující prach. 

300 ml 1598

LIQUI MOLY Údržba interiéru Vůně: Citrus. Dodá zašlým plastovým dílům zpět hedvábně matový lesk. 
Vytvoří ochrannou antistatickou vrstvu odpuzující prach. 

300 ml 1599

LIQUI MOLY Pěna na čištění čalounění Odstraňuje rychle a šetrně nečistoty a zašpinění z čalounění tkanin, koberců 
a potahů.

300 ml 1539

LIQUI MOLY Intezivní čistič Rychle a beze zbytku rozpustí mastnoty, oleje, pohonné hmoty a další jiná 
silná znečištění.  

500 ml 1546

LIQUI MOLY Čistič interiéru vozidla Pro intezivní, šetrné a rychlé čištění plastů, tkanin apod. 500 ml 1547

LIQUI MOLY Impregnace tkanin Optimální ochrana tkanin proti vlhkosti. Chrání před tvořením skvrn od oleje, 
mastnot a nečistot.

400 ml 1594



Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. Ceny jsou konečné v Kč bez DPH,  
bez instalace a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. V případě, že jsou uvedena originální čísla, slouží pouze k účelům srovnání a nesmí být  
použita ve fakturách majitelům motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti TROST AUTO SERVICE  
TECHNIK spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.trost.com • © TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. • CZ • 05/16 • 1 600 

Péče o interiér
Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

LIQUI MOLY Odstraňovač olejových skvrn Odstraňuje skvrny ze všech povrchů. Jednoduché použití. 400 ml 3315

Příslušenství péče o interiér
Výrobce Název Popis Balení Objednací kód

SONAX Utěrka z mirovlákna Ultra jemná utěrka pro použití na hladké plochy, nezanechává šmouhy ani 
žmolky.

2 ks 416 541

SONAX Kartáč na chlupy Měkké gumové štětiny, které důkladně odstraní všechnu zvířecí srst. 1 ks 491 400

SONAX Houba na skla Vhodná pro rychlé odstranění vlhkosti a rosení. 1 ks 417 100

SONAX Čisticí houbička K odstranění odolných nečistot z plastových dílů interiéru.  
Odstraňuje vosk a leštěnku z nelakovaných plastových dílů exteriéru.

2 ks 416 000

SONAX Rukavice na plasty Umožnuje rovnoměrnou aplikaci výrobků. Jednoduché použití a skvělé 
výsledky.

1 ks 417 200

SONAX Utěrka na přístrojovou desku Rychlé a bezproblémové odstranění prachu ze všech hladkých vnitřních 
materiálů.

1 ks 416 600

SONAX Utěrka z mikrovlákna Perfektně odstraňuje prach, zbytky mastnost apod. Je antistatická a nepouští 
chloupky. 

1 ks 416 100

SONAX Kartáč na interiér Pro intezivní čištění znečištěných textilií (sedačky, koberce, rohože apod.) 1 ks 491 700

LIQUI MOLY Houba na odstranění hmyzu Lehce a šetrně odstraňuje zbytky hmyzu ze skel, laku a plastických hmot. 1 ks 1548

LIQUI MOLY Houba na mytí vozidel Extrémně savá a šetrná vůči lakům. 1 ks 1549

LIQUI MOLY Přírodní kůže Přírodní měkká kůže pro ošetření skel a laků. Mimořádně savá.  
Nezanechává žádné šmouhy. 

1 ks 1596

LIQUI MOLY Utěrka z mikrovlákna Speciální čisticí utěrka vyrobená z mikrovláken. Je určená pro čištění všech 
povrchů bez použití chemických čisticích přípravků.

1 ks 1651


