
Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας-αλοιφής, για τον καθαρι-
σμό θαμπών φαναριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Εύκολα, 
γρήγορα και οικονομικά, αποκαθιστά τη διαύγεια των φωτιστικών 
σωμάτων που έχουν θαμπώσει από τον χρόνο, ή εξαιτίας του υλικού 
κατασκευής τους. Δείτε ξανά τα φώτα σας να φωτίζουν όπως πρέ-
πει τις νυχτερινές διαδρομές σας, βελτιώστε την ορατότητά σας και 
αποκαταστήστε την αισθητική εικόνα του αγαπημένου σας οχήματος.

Συσκευασία: 200ml

ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ

Λιπαίνει χωρίς να λεκιάζει, αδιαβροχοποιεί, λειτουργεί ως αντιστατικό 
για τη σκόνη και προστατεύει τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται από τη 
σκουριά και τη διάβρωση. Χρησιμοποιήστε το στους μεντεσέδες στις 
πόρτες, στο καπό και το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου σας, στις ράγες 
των καθισμάτων, στην ηλιοροφή, στα ντουλάπια και σαν αδιαβροχο-
ποιητικό στις ηλεκτρικές επαφές. ‘Συμπεριφέρεται ευγενικά’ στα ελα-
στικά μέρη και τα προστατεύει από την ξήρανση και τη φθορά.

Συσκευασία: 400ml

SILICONE SPRAY

RUST FREE GLASSHIELD ΓΡΑΣΟ

Σιλικονούχο λιπαντικό spray, για τη 
λίπανση μεταλλικών μερών &  εξαρτημάτων

Υψηλής διεισδυτικής ικανότητας, κατάλληλο για την αποκατάσταση 
της λειτουργίας οξειδωμένων μεταλλικών εξαρτημάτων και μηχα-
νισμών. Διαλύει τη σκουριά, απωθεί την υγρασία και λειτουργεί δι-
αχρονικά, δημιουργώντας ένα αόρατο φιλμ προστασίας όπου εφαρ-
μόζεται. Χρησιμοποιήστε το και προληπτικά κατά της σκουριάς.

Συσκευασία: 200ml & 400ml 

Χρησιμοποιήστε το και καταστήστε όλες τις γυάλινες επιφάνειες του 
οχήματός σας, Υπερυδρόφοβες, Αυτοκαθαριζόμενες και Αντιστατι-
κές. Βελτιώστε την ορατότητά σας σε συνθήκες βροχής και απολαύ-
στε άνετη οδήγηση. Μειώνει τη χρήση των υαλοκαθαριστήρων και 
του υγρού πλύσης του παρμπρίζ.

Συσκευασία: 500ml & 3,5 lt

Παρέχει λίπανση μακράς διάρκειας, αντισκωριακή άμυνα και προστα-
σία των σημείων τριβής, διασφαλίζοντας την καλή τους λειτουργία. 
Καδένες, γρανάζια, ντίζες, μεντεσέδες, ρουλεμάν, πόλοι μπαταρίας, 
είναι κάποια από τα πολλά σημεία εφαρμογής του.

Συσκευασία: 125ml & 1lt

Ραφιναρισμένο λιπαντικό sprayΥδαταπωθητικό γυάλινων επιφανειών Πυκνόρρευστο γράσο για εξαρτήματα 
και μηχανισμούς που καταπονούνται από τριβές

Εύχρηστη κόλλα σε μορφή πλαστελίνης
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20’

Με τρείς κινήσεις, κόβεις-πλάθεις-κολλάς, επιτυγχάνει πανίσχυ-
ρες, γρήγορες συγκολλήσεις και σφραγίσεις, μεταξύ όμοιων και 
ανόμοιων υλικών και επιφανειών. 
Μετά την ωρίμανσή της (20’ της ώρας), γίνεται ένα σώμα με τα συ-
γκολλημένα μέρη και δεν μπορεί να αποσπαστεί, παρά μόνο με μη-
χανικά μέσα. Ιδανική για επισκευές έκτακτης ανάγκης, εκεί όπου δεν 
υπάρχει πρόσβαση σε εργαλεία ή συνεργείο. Ανθεκτική σε ακραίες 
θερμοκρασίες από -30οC έως και +115οC.

Συσκευασία: 56gr

ΟΔΗΓΕΊΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΊΑ 
Χαρείτε τις διαδρομές σας! 

ΓΝΩΡΊΣΤΕ 
τα καλλυντικά προϊόντα περιποίησης, 

καθαρισμού & προστασίας της DUROSTICK   
για τα αγαπημένα σας οχήματα!

Καλλυντικά προϊόντα 
περιποίησης,  καθαρισμού 

& προστασίας

ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΩΝ 
& 

ΜΟΤΟΣΊΚΛΕΤΩΝ 

Καλλυντικά προϊόντα 
περιποίησης, καθαρισμού 

& προστασίας

ΜΕΤΑΠΡΙΝ

DUROSTICK A.B.E.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00,  Τηλ.: 211 60 03 500-599, Fax: 210 55 99 612
E-mail: info@durostick.gr

ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22 , 
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367 

technical@durostick.gr

www.durostick.gr
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Ο δραστικός του αφρός, αφαιρεί με ένα πέρασμα σκόνη, βρωμιά και 
επίμονους λεκέδες. Η συμπυκνωμένη του σύνθεση, εμπεριέχει φυ-
σικό κερί και σιλικόνη, που ‘χαρίζουν’ γυαλάδα και καθαριότητα με 
διάρκεια. Ξεπλένεται εύκολα, χωρίς να αφήνει στις επιφάνειες των 
οχημάτων σας, ίχνη σαπουνιού και στάμπες από τα άλατα του νερού.

Συσκευασία: 750ml & 20lt

Με ένα ψεκασμό, χωρίς τρίψιμο, καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσμα-
τικά κουτσουλιές και κολλημένα έντομα στο παρμπρίζ, τα φώτα τη 
μάσκα, τον προφυλακτήρα, το σώμα του αυτοκινήτου και της μοτοσι-
κλέτας σας. ‘Ευγενικό’ με τις επιφάνειες, δεν επηρεάζει τα μεταλλικά, 
πλαστικά, ελαστικά μέρη, όπου εφαρμόζεται.

Συσκευασία: 500ml 

Αρκεί ένας ψεκασμός και το ‘χάδι’ μαλακού πανιού, για να προστα-
τευθούν το ταμπλό, το τιμόνι, τα καθίσματα και οι επενδύσεις από 
δέρμα ή δερματίνη, καθώς και κάθε άλλη πλαστική, βινυλική ή και 
ελαστική επιφάνεια. ‘Χαρίζει’ στις επιφάνειες υψηλή αντιστατικότητα 
που διαρκεί, ενώ παράλληλα τις προστατεύει από την έντονη ηλιακή 
ακτινοβολία, τα καυσαέρια, τους ρύπους και τους λεκέδες. Ξεχάστε 
ξεθωριάσματα, αποχρωματισμούς, σκασίματα, ξεφλουδίσματα και 
γενικότερα φθορές. Καθυστερήστε τη γήρανση των επιφανειών.

Συσκευασία: 300ml

Εμπλουτίζει με αντιπαγετικές ιδιότητες το νερό που ψεκάζεται στο 
παρμπρίζ, ενδυναμώνει την καθαριστική δράση, μειώνει κατακό-
ρυφα τη φθορά των υαλοκαθαριστήρων και συντελεί ουσιαστικά 
στην πλήρη διαύγεια της γυάλινης επιφάνειας του παρμπρίζ. 
Δεν επηρεάζει το χρώμα, τα ελαστικά και πλαστικά εξωτερικά μέρη 
του αυτοκινήτου.

Συσκευασία: 250ml

Αδιαβροχοποιητικό & Ελαιοαπωθητικό, άοσμο υγρό εμποτισμού για 
υφάσματα με πυκνή πλέξη. Χρησιμοποιήστε το σε κάθε υφασμάτινη 
επιφάνεια στο εσωτερικό περιβάλλον του αυτοκινήτου, όπως είναι τα 
καθίσματα. Προϊόν νανοτεχνολογίας, εμποτίζει τα υφάσματα σε βάθος 
και τα κάνει αδιάβροχα και ελαιοαπωθητικά. Επενδύει τις επιφάνειες 
με ένα αόρατο φιλμ προστασίας και τις προστατεύει από τους λεκέδες, 
τα καυσαέρια, την καπνιά και τους ρύπους.

Συσκευασία: 500ml, 3,5lt & 18lt

WAX AUTO SHAMPOO BIOCLEAN D-63 DUROFLASH AUTO WIPENANO PROOF  
FABRIC DS-300

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ AUTOFLOW

DUROFOAM CLEANER BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ 
ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

Καθαριστικό & Γυαλιστικό σαμπουάν Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για 
περιττώματα πουλιών και έντομα

Καθαριστικό και Γυαλιστικό, 
καλλυντικό αυτοκινήτων

Συμπυκνωμένο υγρό, για τον καθαρισμό 
παρμπρίζ αυτοκινήτων

Μεταλλικές, αλουμινίου ή μαγνησιακές, ό,τι ζάντες κι αν ‘φοράει’ το 
αγαπημένο σας αυτοκίνητο, καθαρίζονται με ένα ψεκασμό, ακόμη και 
στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία τους (φωλιές μπουλονιών, ακτίνες 
κ.ά.). Διαλύει μουντζούρες, καυσαέρια, ψήγματα από τα τακάκια των 
δισκόφρενων ή των ταμπούρων, λάσπες και κάθε τι ξένο επάνω στις 
ζάντες. Χωρίς οξέα στη σύνθεσή του, καθαρίζει δραστικά, χωρίς να 
επηρεάζει τα ελαστικά.  Λειτουργεί εξίσου καλά και σε πλαστικά ή με-
ταλλικά τάσια, αλλά και σε ζάντες μοτοσικλετών.

Συσκευασία: 750ml

Δρα άμεσα, με ένα ψεκασμό και αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσμα-
τικά πίσσα και ρετσίνι, από οποιοδήποτε σημείο του οχήματός σας.
Διαλύει χωρίς τρίψιμο τους λεκέδες και δεν θαμπώνει ή αποχρω-
ματίζει τις μεταλλικές, πλαστικές ή ελαστικές επιφάνειες, όπου 
εφαρμόζεται.

Συσκευασία: 180ml

Προστατεύει το σύστημα ψύξης-θέρμανσης, αυτοκινήτων και μοτοσι-
κλετών, παραμέμοντας ενεργό σε θερμοκρασίες από -18οC, έως και 
+105οC. Παρέχει αντισκωριακή προστασία στα μέταλλα, με φυσικό 
αποτέλεσμα την απομάκρυνση του κινδύνου οξείδωσης και διάβρω-
σής τους, ενώ δεν επηρεάζει τα μαρκούτσια και τα κολάρα του συστή-
ματος, εκμηδενίζοντας το κόστος συντήρησής τους.

Συσκευασία: 1lt & 4lt

Πανίσχυρος αφρός καθαρισμού, για τον βαθύ καθαρισμό υφασμάτινων τα-
πετσαριών αυτοκινήτων. Ιδανικός για χρήση στα καθίσματα, στις υφασμάτι-
νες πλαϊνές επενδύσεις στις πόρτες, στα πατάκια, τις ζώνες ασφαλείας και 
όπου αλλού υπάρχουν υφασμάτινες επιφάνειες εντός των οχημάτων. Αφαι-
ρεί αποτελεσματικά, χωρίς κόπο, λεκέδες, εξαφανίζει δυσάρεστες οσμές 
και σκορπάει ευχάριστο άρωμα καθαριότητας και φρεσκάδας που διαρκεί.

Συσκευασία: 400ml

Καθαρίζει τα χέρια με εξαιρετική ευκολία, χωρίς να προκαλεί ερε-
θισμούς και αλλεργίες. Πλήρως βιοδιασπώμενη, ‘ευγενική’ με το 
δέρμα, διαλύει και απομακρύνει από τα χέρια σας, λάδια, γράσο, μου-
ντζούρα, πίσσα και κάθε άλλη δύσκολη βρωμιά.

Συσκευασία: 500ml & 5lt με αντλία

Αντιψυκτικό υγρό, για ψυγεία οχημάτων


