
excellent performance

CAR CARE
COSMETICE AUTO - Black Line

Importator pentru România
TEMAD Co SRL, 500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12 
Tel./Fax: 0268 506 108 • office@temad.ro www.temad.ro

Filiala Baia Mare
437225, Comuna Recea, 
Str. Aeroportului nr. 15
tel.: 0262–217 448
email: baiamare@temad.ro

Filiala București
077025, Bragadiru, Ilfov, Str. Centurii nr. 5-7 
tel.: 021–312 27 45
email: bucuresti@temad.ro

Filiala Buzău
120118 , Şoseaua Brăilei nr. 4
tel.: 0238–723 181
email: buzau@temad.ro

Filiala Călărași 
910021, Str. Oborului nr. 3
tel.: 0242–311 495
email: calarasi@temad.ro

Filiala Cluj
407042, Loc. Sânnicoară, Comuna Apahida
Str. Clujului nr. 61
tel.: 0264–403 300, fax: 0264–416 266
email: cluj@temad.ro

Filiala Constanța
900155, Str. Celulozei nr. 6
(incinta PALAS)
tel.: 0241–584 404, fax: 0241–584 440
email: constanta@temad.ro

Filiala Craiova
200207, Str. Brestei nr. 156
tel.: 0251–599 851
email: craiova@temad.ro

Filiala Deva 
330182, Calea Zarandului nr. 256 A
tel.: 0254–235 088
email: deva@temad.ro

Filiala Oradea
417360, Loc. Oșorhei nr. 388
tel.: 0259–430 043
email: oradea@temad.ro

Filiala Piatra-Neamț
610202, Str. Nordului nr. 11
tel.: 0233–230 490
email: piatraneamt@temad.ro

Filiala Pitești
110174, Piteşti, DN 65 B, zona autostradă, 
Centrul comercial Idea Deco
tel.: 0248–250 390
email: pitesti@temad.ro

Filiala Sibiu
550135, Str. Distribuţiei nr. 3/5
tel.: 0269–243 826
email: sibiu@temad.ro

Filiala Timișoara
307285, Loc. Moșniţa Nouă nr. 387
tel.: 0256–393 300, 0256–393 301
email: timisoara@temad.ro

Distribuitor Dinamic92 Piatra Neamț
610168, Str. Muncii nr. 1
tel.: 0233–237 268; 0233–237 269
email: offi  ce@dinamic92.ro

Distribuitor Duplifi x Ploiești
100070, Str. Marin Mehedinţeanu nr. 3-5
tel.: 0344–118 247
email: viorelrovel@yahoo.com

 Distribuitor regional:

AIRCO REFRESHER
- spray odorizant  
 spray pentru curăţarea şi împrospătarea sistemelor de aer condiţionat 

 şi de ventilaţie.

 cu arome de lămâie, portocală sau levănţică.

COCKPIT SPRAY
- spray de bord
 spray de bord fără silicon cu proprietăţi 

   de curăţare excelente.

 miros fin.

 luciu de durată.

 îndepărtează mizeria.

 antistatic.

COCKPIT SPRAY 

'HIGH GLOSS'
- spray de bord foarte lucios
 spray de bord cu proprietăţi 

   de curăţare excelente.

 luciu deosebit şi de durată.

 îndepărtează mizeria.

 conţine silicon.

 antistatic.

AIR REFRESHER
'ONE SHOT'
- spray odorizant
 spray cu aromă 

 puternică de lămâie, 

 special pentru acoperirea 

 mirosurilor neplăcute 

 din încăperi mici sau mari. 

 rapid şi uşor de folosit.
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TEXTILE CLEANER
- spray pentru curăţarea 

tapiţeriei
 spumă eficientă cu uscare 

rapidă şi cu proprietăţi de 

dizolvare înalte, utilizată pentru 

curăţarea tapiţeriei auto şi a 

meterialelor textile.

 uşor de aplicat.

LEATHER 
CONDITIONER
- soluţie pentru întreţinerea 
  tapiţeriei din piele
 produs pentru întreţinerea, 

 curăţarea şi protecţia tapiţeriei 

 din piele şi piele sintetică.

 reduce aderenţa prafului şi 

 mizeriei pe suprafeţele tratate.
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RUBBER & PLASTIC
'CONDITIONER'
- soluţie pentru întreţinerea 
  cauciucului şi a plasticului
 reface şi intensifică culoarea 

 părţilor din plastic şi din

 cauciuc de la autovehicule. 

 previne îngheţarea, uscarea 

 şi deteriorarea garniturilor 

 din cauciuc din cauza vremii 

 şi intemperiilor. 

 îndepărtează reziduurile de 

 polish de pe caroserie. 

 pH neutru.
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WHEEL CLEANER
- soluţie pentru curăţarea jantelor
 îndepărtează murdăria persistentă de pe jantele de aluminiu şi oţel, 

 precum şi de pe capace.

 putere de curăţare foarte bună. 

 rapid şi uşor de utilizat.

Pentru un efect de durată, utilizaţi MOTIP Wheel Wax după curăţare.

INSECT CLEANER
- soluţie pentru curăţarea urmelor de insecte

 soluţie intensivă de curăţare şi îndepărtare a 

 insectelor de pe părţile de plastic şi cele vopsite / 

 lăcuite ale autoturismelor.

 uşor de folosit.

 nu atacă plasticul şi nici suprafeţele 

vopsite / lăcuite.

COLOUR POLISH
- polish colorat

 polish pentru îndepărtarea zgârieturilor superficiale de pe suprafeţele vopsite metalizate și nemetalizate. 

 are un luciu deosebit, ajută la refacerea culorii originale şi protejează împotriva intemperiilor.

 reduce aderenţa prafului și a mizeriei.

 culori disponibile: alb, negru, albastru, roșu deschis, gri, verde, roşu închis.culori didispsppononibbile: alb, , nenegrgrg u,u  albasbile: alb ru,u, rroșoșșuu deschialbast s,, gggriri, veverde, roşdeschis şşu înînchchisrde, roş .

CHROME POLISH
- polish pentru suprafeţe 
   cromate
 produs de întreţinere, de calitate 

 superioară, pentru curăţarea 

 elementelor cromate şi a altor 

 părţi metalice.

 prin polişare zgârieturile, petele 

 şi rugina sunt îndepărtate. 

 produsul oferă protecţie de 

 lungă durată împotriva ruginii.

SCRATCH AWAY
- soluţie pentru îndepărtarea 
   zgârieturilor superfi ciale

 pastă de polişare pentru 

 îndepărtarea zgârieturilor

 superficiale de pe suprafeţele 

 vopsite şi lăcuite.

 menţine luciul suprafeţei.
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