
IC Trefa      
01. 07. - 31. 07. 2013

315 Kč
bez DPH

Například homokinetický kloub (sada) 
ŠKODA FABIA, VW POLO, SEAT IBIZA, AUDI A2 
1,2/1.4 16V/1.9SDI rv.00.06->
Obj.č.: G1S002PC

běžná cena 788 Kč

KVALITNÍ HOMOKINETICKÉ 
KLOUBY A MANŽETY

ZA NÁKUP SORTIMENTU

V ÈERVENCI 2x VÍCE BODÙ VÍCE BODÙ DO VIP PRÉMIE!

SLE
VA

55%



IC Trefa      
01. 07. - 31. 07. 2013

NÁŘADÍ PRO VÁŠ AUTOSERVIS
Objednací číslo Popis MO cena Akční cena Cena pro Q-S

RC8116 ROD CRAFT ofukovací pistole/vysavač 728 648 616
007950024870 Sada na čištění klimatizace; "Granát" + dezinfekční spray 210 187 178
DOR800-600 Kompletní sada na opravu hliníkového vedení klimatizace 4 762 4 238 4 026
SEA WK3 Kompletní sada nářadí pro demontáž autoskel 1 388 1 235 1 174
RC8000 ROD CRAFT pneumatická pistole na cardridge 1 170 1 041 989
007935090710 PAG OIL ISO46 - balení 250 ml 237 211 200
007935090660 PAG OIL ISO46 - balení 1 l 490 436 414
007935090720 PAG OIL ISO100 - balení 250 ml 237 211 200
007935090670 PAG OIL ISO100 - balení 1 l 490 436 414
007935090640 Kontrastní UV barvivo pro detekci úniku chladiva - balení 240 ml 890 792 752
007950024610 Kontrastní UV barvivo pro detekci úniku chladiva - balení 5 l 7 150 6 364 6 045
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Akce platí pouze pro registrované zákazníky. Na akční ceny se nevztahují žádné další slevy. Nákup těchto produktů se započítává do všech dalších akcí IC. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, změna cen vyhrazena, obrázky jsou ilustrativní. 
Více informací na: www.vybaveniservisu.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ AUTOSKEL

I

SikaTack®-DriveSikaTack®-Drive je za studena aplikovatelné, pružné, velmi stabilní, 1-komponentní polyuretano-
vé lepidlo. Díky excelentním vlastnostem jako je lepení bez primeru, kompatibilita pro standard-
ní i vyšší modul pružnosti, kompatibilita s integrovanými anténami ve skle (nevodivé lepidlo), 
vysoké počáteční pevnosti a snadné aplikovatelnosti poskytuje kvalitu v kombinaci s aplikační 
a provozní bezpečností. Určeno pro lepení automobilových skel do karoserie osobních automobi-
lů vybavených jedním nebo dvěma airbagy s 2 hod. časem pro uvedení do provozu v širokém roz-

sahu teplot.
Balení: 400 a 300 ml
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165 Kč
Akční cena:

MO Cena: 194 Kč

159 Kč
Akční cena:

MO Cena: 181 Kč

SikaTack®-MOVEIT je za studena aplikovatelné,  je za studena aplikovatelné, 
rychle vytvrzující, pružné, 1-komponentní opra-
várenské lepidlo na lepení autoskel, které zaji-
šťuje vysokou počáteční pevnost a splňuje kri-
téria pro přímé lepení autoskel dle OEM. Díky 
mimořádným zpracovacím vlastnostem je 
ideálním produktem pro mobilní i dílenské 

opravy autoskel zajišťující garanci, bezpeč-
nost oprav a pro všechny typy vozidel s 
jedním nebo se dvěma airbagy.

Sika Aktivator ProSika Aktivator Pro
Unikátní předúpravový systémový prostředek pro Unikátní předúpravový systémový prostředek pro 
výměnu čelních skel. Je speciálně uzpůsoben pro za-výměnu čelních skel. Je speciálně uzpůsoben pro za-
jištění adheze na povrchy skla, keramiky a autolaku. jištění adheze na povrchy skla, keramiky a autolaku. 
Zjednodušuje aplikaci, zvyšuje pracovní výkonnost a Zjednodušuje aplikaci, zvyšuje pracovní výkonnost a 
vede k vysoké kvalitě práce se zvýšenou bezpečností. 

Široký teplotní aplikační rozsah a 
krátký odvětrací čas činí produkt 

„celosezónním”, vhodným pro 
mobilní i dílenské aplikace.
Balení: 100 ml

Obj.č.: 29-02-000041

Sika Primer 206 G+PSika Primer 206 G+P
Používá se k opravám laku v místě lepeného 
spoje, zakrytí nedotisků či poškozené kera-
miky na skle. Tento výrobek chrání před ko-
rozí a zajišťuje dobrou přilnavost na sklo, 

179 Kč
Akční cena:

MO Cena: 201 Kč
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249 Kč
Akční cena:

MO Cena: 296 Kč

119 Kč
Akční cena:

MO Cena: 139 Kč
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KLIMATIZACE

Obj.č. 300 ml: Obj.č. 300 ml: 
26-02-00002226-02-000022

Obj.č. 400 ml: Obj.č. 400 ml: 
26-02-00000826-02-000008


