
Dobrý den,  

níže jsme vybrali několik položek vámi objednaného zboží z našeho sortimentu.  A zasíláme krátký 

popis s ilustrační fotkou.  

 

89455 utěrka FORCE z netkané textilie, 50 útržků, modrá 

Utěrka je vhodná pro všestranné použití                                                                                                                                           

do dílny, při mytí kol i jednotlivých dílů atd.. 

Je vyrobena z netkané textilie – materiál Sontara. 

Je velmi pevná jak za sucha, tak i za mokra 

je odolná proti rozpouštědlům a nepouští vlákna. 

Je jemná a vysoce nasákavá, vhodná pro opakované použití. 

1 role obsahuje 50 ks útržků ( ks =  27cm x 30cm )  

Celkový návin na roli je 15m. Barva utěrky je modrá.  

Doporučená MOC 169 Kč 

 

89460 čistička řetězů FORCE samostatná bez příslušenství 

Dílenská verze čističky.  

Je to samostatná plastová čistička-pračka na řetězy 

bez doplňků a bez náplní.  

Lze u nás dokoupit další náhradní samostatné náplně. 

NEPOUŽÍVEJTE  AGRESIVNÍ ČISTIČE-HROZÍ POŠKOZENÍ 

 

rozměr: délka 185 mm, výška 80 mm, šířka 25 mm 

Doporučená MOC 199 Kč 

 

 



 

 

 

8946545 čistič FORCE PRO rozprašovač 750 ml - žlutý EXTRA 

Čistič je extra pěnivý s vylepšenou recepturou s ještě vyšší  

účinností při odstraňování nečistot a mastnoty z pohonu kol,  

jako je řetěz, ozubená kolečka a další. 

Je velmi účinný proti špíně, šetrný k rámu a komponentům 

(karbon, hliník, ocel, titan) 

Barva čističe je žlutá.  

Prodává se v balení v 0,75 l láhvi s rozprašovačem 

Doporučená MOC 169 Kč 

 

 

 

895614 mazivo-sprej FORCE olej WAX s PTFE (Teflon), 150ml 

Vysoce kvalitní mazací a konzervační olej WAX.  

Je vhodný na řetězy a jiné kovové součástky. 

Obsahuje vosk a teflon – je na bázi suchého maziva. 

Prodává se v balení v 150 ml spreji s trubičkou 

Doporučená MOC 149 Kč 

 

 

895632 čistič FORCE dílenský na brzdy  - sprej 600ml 

Čistič FORCE na brzdy je čistidlo, slouží také jako odmašťovadlo. 

Rychle a snadně odstraňuje mastnoty, oleje, nečistoty a brzdové kapaliny. 

Je vhodný k odmaštění řetězu před domazáním. 

Slouží k odmaštění ložisek, brzdového obložení  

a jiných kovových součástí 

! Není vhodný pro odmaštění před lepením ! 

Prodává se v balení 600 ml 

Doporučená MOC 189 Kč 

U všech maziv a čističů doporučujeme dodržovat návod pro použití.  


