Ideální øešení pro pohodlné "domácí" mytí
a ochranu vašeho automobilu. Chytré mytí je
novou moderní ekologickou technologií mytí
a ochrany vozidel bez použití vody. Unikátní zpùsob
zaruèuje rychlé a úèinné mytí s biologicky
rozložitelnými pøípravky. Plastový pøenosný box
s hliníkovou rukojetí obsahuje kompletní sadu pro
mytí, ošetøení i renovaci exteriéru a interiéru
vašeho automobilu. Se sadou pøípravkù Chytré
mytí mùžete šetrnì ale úèinnì umýt karoserii,
revitalizovat zašlý lak, umýt
a ošetøit autoskla, veškeré plasty a PVC, hliníková
a ocelová kola, také revitalizovat pneumatiky
èi osvìžit interiér pøíjemnou vùní. Souèástí boxu
jsou i pratelné utìrky z mikrovlákna vhodné na mytí
a leštìní exteriéru i interiéru. Všechny pøípravky
jsou v praktických rozprašovaèích, také je možné
dokoupit tlakové profi rozprašovaèe.

Centrála spoleènosti:

Roztylská 1860/1, Praha 4, 148 00,
T: +420 233 103 110,
E: info@chytremyti.cz

Vhodné pro víceúèelové mytí na profesionální
úrovni jako jsou dealeøi, autoservisy, pneuservisy,
leasingové spoleènosti, autobazary, automyèky
atd. Chytré mytí je novou moderní ekologickou
technologií mytí a ochrany vozidel bez použití vody.
Unikátní zpùsob zaruèuje rychlé a úèinné mytí
s biologicky rozložitelnými pøípravky. Praktický
mobilní vozík s nìkolika výklopnými šuplíky
obsahuje dostateèné množství pøípravkù na
všechny druhy mytí a ošetøení exteriéru a interiéru
vozidla. Se sadou pøípravkù Chytré mytí mùžete
šetrnì ale úèinnì umýt karoserii, revitalizovat zašlý
lak, umýt a ošetøit autoskla, veškeré plasty a PVC,
hliníková a ocelová kola, také revitalizovat
pneumatiky èi osvìžit interiér pøíjemnou vùní.
Vozík obsahuje všechny pøípravky v plastových
rozprašovaèích, tlakový profi rozprašovaè, kanystry
na doplnìní, také koncentráty pøípravkù. Souèástí
vozíku je dostateèné množství pratelných utìrek
z mikrovlákna vhodných na mytí a leštìní exteriéru
i interiéru. Plastové rozprašovaèe je možné
nahradit tlakovými profi rozprašovaèi, které je
možné dokoupit.

Tovární 1613, Holešov, 769 01,
T: +420 573 301 011,
E: info@chytremyti.cz

www.chytremyti.cz

Víceúèelový èisticí prostøedek na veškeré povrchy v interiéru i exteriéru vozidla.

Víceúèelový prostøedek na èištìní exteriéru vozidla.

Víceúèelový èisticí prostøedek na veškeré sklenìné povrchy v interiéru i exteriéru vozidla.

Víceúèelový prostøedek na mytí interiéru a exteriéru vozidla. Je vhodný na mytí interiérových plastù,
vinylu, výbornì funguje na èalounìní, stropnice, textilní koberce a kùži. Efektivnì èistí automobily,
karavany, motocykly, lodì i letadla. All Purpose lze aplikovat kdekoliv v suchém prostøedí bez nutnosti
použít vodu. Ideální i pro mytí karoserie pøed aplikací NANO voskù a jiných, lak chránících, produktù.
Nanáší se rozstøikovaèem a je stírán speciální utìrkou z mikrovlákna. Okamžitým výsledkem je zvýšení
kondice všech povrchù. Pøi èištìní plastù doporuèujeme následnì použít pøípravek PLASTIC SHINE. Pøed
použitím dobøe protøepat. Mycí prostøedek neobsahuje abraziva ani chemikálie, které by mohly poškodit
lak nebo èalounìní. 100% biologicky rozložitelný nesilikonový produkt, který využívá šetrných èisticích
schopností, neobsahuje ropné deriváty, petrochemicky odvozené vonné látky, uhlovodíky na bázi ropy,
tìžké kovy, rozpouštìdla ani aerosol.

Speciální èistiè na mytí karoserie s pøídavkem Eco Ultra Advanced Nano vosku a High-Grade Carnauba
vosku. Nanáší se rozstøikovaèem a je stírán jednosmìrnì speciální utìrkou z mikrovlákna. Poskytuje
ochranu proti UV záøení a povìtrnostním vlivùm, odpuzuje vodu a minimalizuje hromadìní neèistot.
Aplikací dochází k ošetøení všech vnìjších povrchù vozidla - laku, skel, zrcátek, chromu, litých kol
a stìraèù. Také je možné použít na lakované povrchy v interiéru napø. døevìné obložení nebo na údržbu
zpìtného zrcátka. Krásný lesk a ochrana karoserie ihned po umytí s vynikající stékavostí vody. Pøed
použitím dobøe protøepat. Mycí prostøedek neobsahuje abraziva ani chemikálie, které by mohly poškodit
lak. 100% biologicky rozložitelný nesilikonový produkt, který využívá šetrných èisticích schopností,
neobsahuje žádnou ropu, petrochemické odvozené vonné látky, uhlovodíky na bázi ropy, tìžké kovy,
rozpouštìdla ani aerosol.

Hydrofobní èistiè skel pro automobily, autobusy, nákladní automobily a jiné dopravní prostøedky. Nanáší
se rozstøikovaèem a utìrkou z mikrovlákna, nezanechává šmouhy. Jednoduchou aplikací lze docílit rychlé
èistoty a lesku. Zajišuje maximální stékavost vody, ultratenká vrstva ulpívající na povrchu snižuje
hromadìní neèistot a prachu na skle a poskytuje odolnost proti poškrábání a erozi. Glass Clean je
osvìdèená a spolehlivá technologie chránící povrchovou strukturu skel jak v interiéru, tak v exteriéru i pøi
extrémních podmínkách. Mycí prostøedek neobsahuje abraziva ani chemikálie, které by mohly poškodit
lak nebo èalounìní. 100% biologicky rozložitelný nesilikonový produkt, který využívá šetrných èisticích
schopností, neobsahuje žádnou ropu, petrochemické odvozené vonné látky, uhlovodíky na bázi ropy,
tìžké kovy, rozpouštìdla, amoniak ani aerosol.

Obsah: 25l / 5l , 1 l / 500 ml s rozprašovaèem

Obsah: 25l / 5l, 1 l s rozprašovaèem, 500 ml koncentrát

Obsah: 5 l, 500 ml s rozprašovaèem

Speciální èisticí prostøedek na odstranìní hmyzu a ptaèího trusu z karoserie vozidla.

Víceúèelový èisticí prostøedek na veškeré plastové povrchy v interiéru i exteriéru vozidla.

Speciální èisticí prostøedek na mytí kol vozidel.

Extrémnì rychlý a úèinný pøípravek na revitalizaci a obnovu všech plastových èastí v interiéru i exteriéru
vozidla. Nanáší se nastøíkáním pøípravku na utìrku z mikrovlákna a následným rovnomìrným rozetøením
po povrchu. Nestøíkat pøímo na povrch. Neobsahuje nebezpeèné látky a nezpùsobuje nepøíjemné
zápachy nebo nepøirozené lesklé povrchy. V pøípadì velkého zneèištìní použijte pøípravek All Purpose
a následnì aplikujte pøípravek Plastic Shine. Aplikované povrchy nechte samovolnì uschnout na
vzduchu. 100% biologicky rozložitelný produkt, který využívá šetrných èisticích schopností
a neobsahuje žádné nebezpeèné látky nebo ropné deriváty, tìžké kovy, rozpouštìdla ani aerosol.

Extrémnì rychlý a úèinný pøípravek na revitalizaci a obnovu všech plastových èastí v interiéru i exteriéru
vozidla. Nanáší se nastøíkáním pøípravku na utìrku z mikrovlákna a následným rovnomìrným rozetøením
po povrchu. Nestøíkat pøímo na povrch. Neobsahuje nebezpeèné látky a nezpùsobuje nepøíjemné
zápachy nebo nepøirozené lesklé povrchy. V pøípadì velkého zneèištìní použijte pøípravek All Purpose
a následnì aplikujte pøípravek Plastic Shine. Aplikované povrchy nechte samovolnì uschnout na
vzduchu. 100% biologicky rozložitelný produkt, který využívá šetrných èisticích schopností a neobsahuje
žádné nebezpeèné látky nebo ropné deriváty, tìžké kovy, rozpouštìdla ani aerosol.

Obsah: 500 ml s rozprašovaèem

Obsah: 5 l, 500 ml s rozprašovaèem

Speciální prostøedek na mytí hliníkových a ocelových kol vozidla. Výbornì funguje na prachové
usazeniny z brzdových segmentù a veškeré neèistoty, které se nacházejí v kolech osobních i nákladních
automobilù. Wheel Cleaner lze aplikovat kdekoliv v suchém prostøedí bez nutnosti použít vodu. Nanáší
se rozstøikovaèem, po chvilce pùsobení prostøedku staèí usazeniny setøít speciální utìrkou
z mikrovlákna. Wheel Cleaner je šetrný k povrchu kol a jeho opakovanou aplikací nehrozí poškození
krycího laku kol. U silnì zneèištìných nebo dlouho nemytých kol celou aplikaci opakujte. Pøípravek je
plnì ekologicky odbouratelný a jeho užitím nehrozí žádná kontaminace. Pøed použitím dobøe protøepat.
Mycí prostøedek neobsahuje abraziva ani chemikálie, které by mohly poškodit lak. 100% biologicky
rozložitelný nesilikonový produkt, který využívá šetrných èisticích schopností, neobsahuje ropné
deriváty, petrochemicky odvozené vonné látky, uhlovodíky na bázi ropy, tìžké kovy, rozpouštìdla ani
aerosol.
Obsah: 5 l, 500 ml s rozprašovaèem

Víceúèelový èisticí prostøedek na veškeré pryžové povrchy v interiéru i exteriéru vozidla.

Víceúèelový prostøedek na èištìní exteriéru vozidla.

Víceúèelový osvìžovaè vzduch a neutralizér zápachù.

Extrémnì rychlý a úèinný pøípravek na revitalizaci a obnovu všech pryžových èastí automobilu, obzvláštì
pneumatik nebo podlahových krytin a pryžových komponentù motorového prostoru. Nanáší se
rozstøikovaèem ,pøebytky lehce setøít speciální utìrkou z mikrovlákna. Neobsahuje nebezpeèné látky
a nezpùsobuje nepøíjemné zápachy nebo nepøirozené lesklé povrchy. V pøípadì velkého zneèištìní
použijte pøípravek All Purpose a následnì aplikujte pøípravek Tire Shine. Pøípravek není vhodný pro
èištìní ovládacích prvkù, pedálù a volantù. Aplikované povrchy nechte samovolnì uschnout na vzduchu.
100% biologicky rozložitelný produkt, který využívá šetrných èisticích schopností a neobsahuje žádné
nebezpeèné látky nebo ropné deriváty, tìžké kovy, rozpouštìdla ani aerosol.

Speciální èistiè pro mytí karoserie s pøídavkem High-Grade Carnauba vosku. Nanáší se rozstøikovaèem a je
stírán jednosmìrnì speciální utìrkou z mikrovlákna. Leští, voskem chrání karoserii a pomáhá životnímu
prostøedí. Odpuzuje vodu, minimalizuje hromadìní neèistot a oživuje pøirozené brilantní barevné
pigmenty laku. Aplikací dochází k ošetøení všech vnìjších povrchù vozidla - laku, skel, zrcátek, chromu,
litých kol a stìraèù. Také je možné použít na lakované povrchy v interiéru napø. døevìné obložení nebo na
údržbu zpìtného zrcátka. Vysoký lesk a ochrana karoserie proti povìtrnostním vlivùm a UV záøení
s vynikající stékavostí vody. Pøed použitím dobøe protøepat. Mycí prostøedek neobsahuje abraziva ani
chemikálie, které by mohly poškodit lak. 100% biologicky rozložitelný nesilikonový produkt, který využívá
šetrných èisticích schopností, neobsahuje ropné deriváty, petrochemicky odvozené vonné látky,
uhlovodíky na bázi ropy, tìžké kovy, rozpouštìdla ani aerosol.

Plnì biologicky rozložitelný antialergický osvìžovaè vzduchu na vodní bázi. Jeho složení je kombinací
nejmodernìjších poznatkù a technologií v oblasti absorpce a neutralizace zápachù, které pouze
neimitují odstranìní zápachu, naopak jsou velmi úèinnéa praktické. Air Fresh je vhodný k odstranìní
pachù ze stísnìných prostor jako jsou interiéry vozidel, autobusy, lodì, letadla, vlaky atd. Vhodný také
k neutralizaci pachù po domácích mazlíècích nebo cigaretách. Aplikuje se rozprašovaèem do prostoru,
pro zvýšení efektu je také možné "nasytit" prostøedkem èalounìní. 100% biologicky rozložitelný produkt
na vodní bázi, který využívá šetrných èisticích schopností a neobsahuje žádné nebezpeèné látky nebo
ropné deriváty, tìžké kovy, rozpouštìdla, alkohol ani aerosol. Uchovávejte mimo dosah dìtí, pøi požití
vyhledejte lékaøe a ukažte obal výrobku.

Obsah: 5l , 500 ml s rozprašovaèem

Obsah: 25l / 5l, 1 l s rozprašovaèem, 500 ml koncentrát

Obsah: 125 ml / 250 ml s rozprašovaèem

