
Besök oss den 3 maj!!
Representant från Meguiar finns i Butiken mellan kl 10.00-13.00 ch ger tips & råd 

för bästa resultat vid tvätt och bilvård.
Vi kör även en kampanj på -10% på hela sortimentet under 1/5-7/5

Vi kommer ha grillen i gång, så passa på ta något från grill-menyn när du besöker oss
Grillkorv - Hamburgare - Dryck

Wash Mitt

Ultimate Waterless Wash & Wax AnywherePerfect Clarity Glass Cleaner

Ultimate Wash & Wax Ultimate Compound

Nxt Generation Metall Polysh

X3002
Meguiar’s extra tjocka Microfiber 
Wash Mitt är det ultimata valet för 
att skapa en “show car” finnish. 
Microfibrerna lyfter upp smutsen 
in i fibrerna och tvättar både skon-
sammare och effektivare än vanlig 
tvättsvamp. 

G3626
Meguiar’s extra tjocka Microfiber Wash Mitt är det ultimata 
valet för att skapa en “show car” finnish. Microfibrerna lyfter 
upp smutsen in i fibrerna och tvättar både skonsammare och 
effektivare än vanlig tvättsvamp. Mjukt innerforder gör den till 
ett nöje att använda. 

G8224
Meguiar’s Perfect Clarity Glass Cleaner är 
ett resultat av år av samarbete med pro-
fessionella bilvårdsföretag för att hitta 
det snabbaste och effektivaste sättet att 
rengöra glas och speglar samt att eliminera 
risken för flammighet som annars är vanligt.

G17748
Få Meguiar’s legendariska vax-
skydd när du tvättar. Extremt 
väl sammansatt produkt som 
förenar Carnauba och syntetis-
ka polymerer teknologin i vårt 
absoluta bästa premiumscham-
po.

G17216
Få Meguiar’s legendariska vax-
skydd när du tvättar. Extremt 
väl sammansatt produkt som 
förenar Carnauba och syntetiska 
polymerer teknologin i vårt ab-
soluta bästa premiumschampo.

G13005
Den här revolutionerande metallpolishen både rengör, bygger glans och skyddar all slags fälgar, metaller och kro-
made ytor. Den ger också en högblank finish på mässing, koppar, silver och all slags metaller. Denna helt slipkorns-
fria produkt avlägsnar oxidering, matthet och fläckar snabbare och säkrare än traditionella aggressiva produkter. 
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