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02 - UUED TOOTED

ULTIMATE 
LEATHER BALM

Premium-klassi nahapalsam 
puhastab, hooldab ja kaitseb 
nahkpindu ühe lihtsa sammuga. 
See unikaalne palsam hellitab kõiki 
nahkpindu, jättes neile pehme 
välimuse ja tunde.

UV-kaitse aitab nahkpindade 
välimust uuena hoida.

160 g + vahtaplikaator 
 Tootekood: G18905

AIR RE-FRESHER, 
SUMMER BREEZE

Elimineerib lõhnad lõplikult mole-
kulaarsel tasandil, värskendab kogu 
auto, jättes meeldiva magusa suvise 
lõhna nädalateks. 

Püsiva toimega lõhnaeemaldus-
tehnoloogia leiab lõhnad üles 
kõikjalt autost.

71 g Tootekood: G16602

AIR RE-FRESHER, 
CITRUS GROVE

Elimineerib lõhnad lõplikult mole-
kulaarsel tasandil, värskendab kogu 
auto, jättes meeldiva tsitruse lõhna 
nädalateks. 

Püsiva toimega lõhnaeemaldus-
tehnoloogia leiab lõhnad üles 
kõikjalt autost.

71 g Tootekood: G16502
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PRIDE.   
PASSION.  
PERFORMANCE.
Kolm lihtsat sõna, mis panevad Meguiar’si tiimi liikuma. Üle 100 aasta oleme jaganud kirge autode vastu ja tooteid, 
mis aitavad Sul taastada oma auto tuhmunud värvipinna, puhuda uus elu vanale komplektile velgedele või lihtsalt 
uhkustada oma auto sügava, särava läikega!

UUED TOOTED
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SOFT BUFF  
VAHT-POLEERPADI

Täiustatud vahutehnoloogia 
eemaldab väiksemad defektid 
ja taastab läike ilma pöörisjooni 
jätmata.

Madal profiil on optimeeritud 
parimate lõike- ja viimistlus-
omaduste saavutamiseks. 
Kasutamiseks Dual Action 
poleermasinaga.

 
5” Tootekood: DFP5

6” Tootekood: DFP6

SOFT BUFF
VAHT-LÕIKEPADI

Täiustatud vahutehnoloogia 
eemaldab mõõduka sügavusega 
pinnadefektid ilma pöörisjooni 
jätmata.

Madal profiil on optimeeritud 
parimate lõikeomaduste 
saavutamiseks. Kasutamiseks Dual 
Action poleermasinaga.

 
5” Tootekood: DFC5

6” Tootekood: DFC6

SOFT BUFF VAHT-
VIIMISTLUSPADI

Täiustatud vahutehnoloogia 
eemaldab väikesed defektid ja 
taastab luksusliku kõrgläike ilma 
pöörisjooni jätmata.

Madal profiil on optimeeritud 
parimate viimistlusomaduste 
saavutamiseks.  Kasutamiseks Dual 
Action poleermasinaga.

 
5” Tootekood: DFF5

6” Tootekood: DFF6
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PROFESSIONAALNE  
DUAL ACTION POLEERMASIN MT310

MT310 DA 
POLEERMASIN

Paindlik kiiruse valik (3000 – 7500 
OPM)  võimaldab kiiremat lihvimist, 
suurepärast lõpp-poleerimist ja 
vahatamist. Lihtne kasutada igat 
tüüp värvkatetel ning uute kuni 
täiesti hooldamata pindade puhul.  
Dual Action tähendab, et te ei 
pea kunagi muretsema värvi 
kahjustamise pärast.

Tootekood: MT310
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AJALUGU
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Sellest, mis algas üle sajandi 
tagasi lihtsast mööblipolituuri 
tootmislaborist Meguiar’i 

looja Frank Meguiar’i kodugaraažis, 
on tänaseks välja arenenud imeline 
edulugu, mis hõlmab Meguiar’si 
pere nelja põlvkonda. Firma asutaja, 
Frank Meguiar Jr. ei osanud ilmselt 
ka oma metsikuimates unenägudes 
ette näha, et tema esimesest pudelist 
mööblipoleerimisvahendist võib 
100 aasta jooksul areneda maailma 
juhtiv poleerimisvahendite ja 
autohooldustoodete tootmisele ja 
müügile keskendunud suurettevõte    
Meguiar´s Inc., mis pakub täna 
uhkusega  tõsistele autoharrastajatele 
uusima põlvkonna tooteid, 
tööriistu ja tarvikuid. Me oleme 
uskumatult kõvasti pingutanud, 
et panna paika uus kvaliteedi ja 
kasutusmugavuse standard kogu 
autode pinnahoolduse tööstuse 
jaoks. Frank Meguiar Jr. ehitas oma 
äri üles suurepärastele toodetele 

ja klientide vajadustest täpsele 
arusaamisele põhinedes. Tänaseks 
on meie tugev ja tihe side tõsiste 
autoharrastajatega üle maailma 
tekitanud enneolematu usalduse 
ning respekti meie brändi ja toodete 
vastu ning see usaldus peegeldub 
otseselt meie toodete arengus ja 
autoharrastuse elustiiliks muutmises 
miljonite meie sõprade jaoks. Oleme 
täielikult pühendunud selliste 
toodete ja suhete arendamisele, 
misühendavad autoharrastajaid ja 
professionaalseid kasutajaid üle kogu 
maailma ja suudavad neis jätkuvalt 
elevust tekitada.

1 PESU
Pese oma autot iganädalaselt, kasutades vett ja spetsiaalselt selleks otstarbeks 
mõeldud autopesuainet. Nõudepesuvahendid ja odavad autošampoonid 
eemaldavad Sinu auto värvkattelt kiiresti kaitsva vahakihi ning võivad värvkatet  
liigselt kuivatada, mille tulemuseks on läike kadumine.

2 PUHASTUS/ETTEVALMISTUS
Enne sügavamate pinnadefektide kontrollimist eemalda pindmine saaste (näiteks 
õietolm) Smooth Surface™ Clay abil. Kõige efektiivsem viis oksüdatsiooni, kriimude ja 
hologrammide eemaldamiseks värvipinnalt on kasutada väheabrasiivset ja lakitud 
pinnale sobivat värvipinna puhastusainet, näiteks Meguiars Ultimate Compound.

3 POLEERIMINE (valikuline)
Poleerimine on soovitatav lisasamm parima pinnasileduse saavutamiseks, 
eriti tumedate värvide korral. Poleerimine aitab enne vahatamist 
taastada lõplikult pinna sügava läike ja elustab kuivanud värvipinda. 

4 VAHATAMINE/KAITSE
Et kaitsta auto värvipinda ja tagada briljantne pinnaläige, on mõistlik kasutada 
ainult Premium-klassi vahasid, nagu näiteks Ultimate Wax.

5 JÄRELHOOLDUS
Regulaarse värvipinna hoolduse käigus eemaldatakse pindmine saaste - tolm, 
lindude väljaheited, putukad ja puuvaik enne, kui need jõuavad pinnale kinnituda 
või seda sügavamalt kahjustada. Meguiar’s Quick Detailer või Ultimate Quick Detailer 
pikendavad kaitsevaha kestvust ja säilivust oluliselt.

 5 SAMMU NÄITUSEAUTO TASEMEL 
LÄIKE SAAVUTAMISEKS
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Aastate jooksul oleme saanud rohkelt küsimusi, mis puudutavad auto pindade 
hooldust ja samad küsimused kerkivad üles ikka ja jälle. Seega otsustasime neid 
Sinuga jagada, kuna tõenäoliselt mõtiskled samade asjade üle... 

MIS ON TEIE PARIM VAHA? 
See oleneb suuresti sellest, mida Sa sõna „parim“ all mõtled, sest see mis on 
parim Sinule, ei pruugi alati olla parim teisele autoharrastajale. Niisiis, mis on 
Sulle kõige olulisem? Kiirus? Siis on meie Ultimate Quick Wax õige pilet Sinu 
kiirrongile. Kauakestev kaitse ja parim veehülgavus? Loomulikult on Ultimate 
Wax „parim“. Sügav läige ja looduslik Carnauba-vaha? Sulle meeldib kindlasti Gold 
Class Carnauba Plus vaha, mis sisaldab Premium-Carnauba vahakomponenti. Hea 
kiire toode soodsa hinnaga? Siis võta teada-tuntud Classic Cleaner Wax ja saad 
auto pinnad  korda vaid ühte toodet kasutades.

MIS ON PARIM TOODE MINU UUELE 
AUTOLE?
Kõik Meguiar’s® tooted on ohutud kasutada ka uute autode korral, kuid täiesti 
uued autod on selles suhtes erilised, et nende värvipind peab ju alguses olema 
alati „nagu uus“. Kui võtad kasutusele Meguiar’si filosoofia ja mõned nutikad 
töövõtted, on võimalik oma uut autot pikki aastaid säilitada sellisena, nagu oleks 
see just hetk tagasi müügisaalist välja sõitnud. Nagu Barry Meguiar tihti ütleb, 
“Pidev hooldus on LIHTNE hooldus!” Järgi meie 5 Sammu värvipinna perfektseks 
hooldamiseks, kasutades ainult sobivaid ja kvaliteetseid tooteid.  Pese oma autot 
vähemalt iga nädal, kasutades kvaliteetset mikrokiud-pesukinnast ja Premium-
klassi autošampooni.  Vahata autot kvaliteetse autovahaga 3-4 korda aastas. 
Hoolda auto värvipinda pesemiste vahel igapäevaselt, pihustades pinnale Quik 
Detailer hooldusainet ja pühkides pinda puhta mikrokiudlapiga, et eemaldada 
tolm & pinnasaaste. Vajadusel töötle pinda puhastussaviga. Kaitse oma auto 
sisudetaile ja välimisi plast- ning kummiosasid, samuti rattaid kvaliteetse kaitseaine 
ja kummikaitsevahendiga.

KAS TEIE TOOTED ON “LAKILE OHUTUD”? 
Kõikide Meguiar’si toodete koostis töötab ohutult lakipindadel. Meguiar’sil on
pikaajaline ajalugu ja suhted auto- ja värvitootjatega, mis kindlustab meie 
toodete sobivuse kaaseaegseimate tehnoloogiliste uuendustega sõidukite 
värv- ja muude pinnakattevahendite osas.

KUIDAS VABANEDA 
HOLOGRAMMIDEST JA 
KRIIMUSTUSTEST VÄRVIPINNAL?
Kõik sõltub nende vigastuste suurusest ja kahjustuse ulatusest. Kõigepealt, 
katseta küünega – kui Sinu küüs jääb kraapsust üle tõmmates sinna kinni, 
siis pöördu abi saamiseks professionaalse poleerija või värvitöökoja poole, 
sest see vigastus on liiga sügav ise parandamiseks. Kui küüs kinni ei jää, siis 
soovitame järgmist: väga kergete kriimude ja hologrammide korral (need 
ringikujulised imepeened kriimustused, mis tekitavad hologrammisarnaseid 
peegeldusi värvipinnalt), on sobivaks abivahendiks Meguiar’s® SwirlX, mida 
saad kasutada nii käsitsi, orbitaalse- kui ka DA poleermasinaga ja mure peaks 
saama lahendatud. Tõsisemate kriimude, oksüdeerunud värvipinna või lihtsalt 
hooletusse jäänud kuiva värvipinna korral on Ultimate Compound perfektne 
valik. Ka seda saab kasutada edukalt nii käsitsi kui ka masinaga. Kui tegu on ühe 
eraldiseisva kriimustatud alaga, nagu näiteks ukselinkide alused, saab parima 
tulemuse käsitsi poleerides, kasutades ScratchX 2.0 poleerainet.

KUIDAS EEMALDADA VEEPLEKKE? 
Lihtsaim vastus on muidugi hoiduda veeplekkidest, hoides auto vahatatud 
ja hooldatud, samuti pestes ning kuivatades autot varjus ning siis, kui pind 
on jahe. Juhul, kui siiski on tekkinud need ebameeldivad plekid, soovitame 
Ultimate Compound’i, muidugi peale seda, kui oled auto ära pesnud.
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MIS ON DUAL ACTION EHK “DA” 
POLEERIJA JA MIKS PEAKSIN SEDA 
KASUTAMA? KAS SEE EI OLE AINULT
PROFFIDELE?
Kuigi enamus professionaale kasutab DA poleerijat, ei ole see kindlasti ainult 
proffidele. Üldjoontes annab DA poleerija paremad tulemused, kiiremini. 
Meguiar’s® DA poleerija on disainitud meie poleerpatju silmas pidades ning 
nii isetegijatele kui ka professionaalseks kasutamiseks. See fantastiline masin 
muudab värvipinna korrigeerimise (kas siis Ultimate Polish’i või Ultimate 
Compound’i abil) ülilihtsaks ja võid imekiirelt kanda pinnale ka kihi oma 
lemmikvaha. Kuid parim Meguiar’s® DA poleerija juures on see, et see on 
täiesti ohutu kasutada ja ei kahjusta ega „põleta läbi“ Su värvipinda ning ei 
jäta pöörisjooni, nagu võib teha pöörlev poleermasin (kui seda ebaõigesti 
kasutada). Seetõttu peakski pöörlev poleermasin jääma ainult kvalifitseeritud 
professionaalidele, kes on koolitatud seda õigesti kasutama.

KUI KAUA TEIE VAHA KESTAB?
Sellele küsimusele ei ole standardset vastust, kuna vaha kestvust mõjutavad 
mitmed tegurid: värvi tüüp ja seisund, kohalik ilmastik, auto õues viibimise 
aeg, vaha tüüp, kvaliteet ning selle pealekandmisviis, šampooni kvaliteet, 
Sinu isiklik maitse ja eelistused ning muud. Üldiselt soovitame siiski  vahatada 
autot iga 3-4 kuu järel või siis, kui värskelt pestud värvipind sõrmega 
hõõrudes „kiuksub“.

MILLINE ON PAREM: SPRAY, VEDEL VÕI 
TAHKE VAHA? 

See sõltub Sinu ootustest ja eesmärgist. Näiteks Ultimate Quik Wax® Spray-
vaha annab suurepärase tulemuse ja võid vahatada oma auto vähem, kui 
15 minutiga. Üldiselt on spray-vahasid vaja siiski sagedamini kasutada, kui 
vedelaid ja tahkeid vahasid – iga 3-4 nädala järel. Tahke ja vedel vaha annavad 
mõlemad kauakestva kaitse, läike ja sära ning nende vahel valides peaks 
lähtuma lihtsalt oma eelistusest.

KUI KAUA PEAKSIN PEALE VAHA 
PEALEKANDMIST OOTAMA, ET SEDA
VÕIKS EEMALDADA? 
Vaha kuivamisaeg sõltub temperatuurist ja niiskusest, seega ei ole kindlat 
aega. Kasutame lihtsat „pühkimise“ testi, et teha kindlaks, kas vaha on 
valmis eemaldamiseks. Pühi lihtsalt sõrmeotsaga (mitte sõrmeküünega!) üle 
vahatatud pinna. Kui pühitud pind on ühtlaselt puhas ja klaar, on vaha piisavalt 
kuiv eemaldamiseks. Kui pind jääb rasvane, triibuline või laiguline, oota veel 
mõned minutid ja proovi uuesti.

KÜSIMUSEDKORDUMA  
KIPPUVAD
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Autode värvkatte hoolduses ei tähenda pesemine ja 
puhastamine sama asja.  Kuigi need kõlavad sarnaselt, 
on need siiski tohutult erinevad protseduurid.  

Pesemine eemaldab lahtise mustuse, nagu tolm, maanteetahm 
ja värsked lindude väljaheited. Puhastamist käsitleme 
peatükis Samm 2. Tavapärane väärarusaam on, et tavalist 
nõudepesuvahendit võib ohutult kasutada autošampoonina - 
absoluutselt mitte!  Tavalised pesuained on loodud eemaldama 
pinnalt kõik, jättes selle krudisevalt puhtaks. Krudisev värvipind 
tähendab, et sellel puudub kaitse. Korduval kasutamisel 
eemaldab nõudepesuvahend teie auto värvipinnalt kõik 
vahad, silikoonid ja polümeerid. Peale selle eemaldab see ka 
auto värvipinda elus hoidvad toitvad õlid, mis kiirendab aga 
oksüdeerumisprotsessi. Kõik Meguiar’si autopesutooted on 
balansseeritud pH-ga ja spetsiaalselt välja töötatud koostisega, 
mis suurendab autode värvkatte kaitset ja parandab välimust.

SAMM 1   PESU
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DEEP CRYSTAL® 
CAR WASH

Meguiar’si kõige populaarsem 
autošampoon!

Spetsiaalsed vahuained eemalda-
vad ohutult mustuse & tahma. 

Ei eemalda pinnalt vahakihti, nagu 
nõudepesuvahendid.

1,89 L Tootekood: G10464

ULTIMATE WASH 
& WAX

Meguiar’si legendaarne vahakaitse, 
mis toimib… pesemise ajal! 
Carnauba & sünteetiliste 
polümeeride tehnoloogia meie 
esmaklassilises, traditsioonilises 
pesutootes. Jätab pinnale sügava, 
sileda, „justvahatatud“ läike.

1,42 L Tootekood: G17748

GOLD CLASS™ 
WASH SHAMPOO 
& CONDITIONER

Meguiar’si Premium koostis, 
mis peseb ja hooldab teie auto 
värvipinda.

Peseb mustuse ja saaste leebelt 
maha, hooldeained toovad esile 
värvi ja sära.

473 ml Tootekood: G7116  
1,89 L Tootekood: G7164

ULTIMATE 
WATERLESS 
WASH & WAX

No Pole vett? POLE PROBLEEMI! 

Pese & vahata oma autot 
ohutult kus iganes, ILMA VEETA! 
Veejälgedevaba koostis eemaldab 
mustuse ilma pinda kriimustamata.

 828 ml Tootekood: G3626
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WATER MAGNET® 
DRYING TOWEL

Ultraluksuslik Water Magnet® 
vähendab kuivatamisaega, 
imades kuni kaks korda rohkem 
vett, kui tavaline froteerätik ja 
vajab seega vähem väänamist. 
Eriti suurt (55x75cm) vahvel-
tekstuuriga rätikut on lihtne 
kuivaks väänata ja see jätab 
plekkidevaba pinna.

Tootekood: X2000

MICROFIBER 
WASH MITT

Ultratihke mikrokiust käsi-
pesukinnas on parim valik 
auto perfektse välimuse 
s a a v u t a m i s e l . L a k i p i n n a l e 
ohutud mikrokiud tõstavad 
üles ja eemaldavad mustuse ja 
saaste, jätte pinna säravaks ning 
virelustevabaks. Mugav kätis ja 
pehme vooder muudavad kinda 
kasutamise meeldivaks.

Tootekood: X3002
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SAMM 2  PUHASTUS

P inna  puhastus/ettevalmistus eemaldab tõrksa ja paakunud 
pealmise pinnasaaste, samuti sügavamad pinnadefektid, 
nagu plekid, laigud ja oksüdatsiooni.  Peale seda, kui auto on 

pestud, libista sõrmedega üle pinna. Kas tunned karedust ja väikesi 
takistusi värvipinnal? Kui jah, siis on tegemist pindmise, paakunud 
mustusega. Tavaliselt märkad sellist mustust auto horisontaalsetel 
pindadel, kuid heledal autol võid näha väikesi, tumedaid plekke 
ning täppe ka tagumistel ja alumistel pindadel. Aja jooksul muudab 
selline mustus ja saaste värvipinna tuhmiks ja röövib sellelt sära. 
Õnneks sisaldab Meguiar’s® Smooth Surface™ Clay puhastussavi 
komplekt kõike, mida vajad, et ohutult ja lihtsalt eemaldada 
paakunud mustus.  Ja puhastussavi EI OLE vaid professionaalseks 
kasutamiseks. Kes on kunagi plastiliini voolinud, oskab kasutada 
ka puhastussavi.
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VÄRVLAKK

Pihusta pinnale 

Quik Detailer®’it, 
seejärel hõõru Meguiar’s 
saviga

 
QUIK CLAY KIT

Eemaldab pindunud mustuse 
ja muudab värvipinna 
ohutult siledaks, nagu klaas. 
Muudab vahatamise lihtsamaks 
ja kaitse kauakestvamaks.

Komplekt sisaldab:  
Lihvsavi 100g +  
Quik Detailer® 473 ml

Tootekood: G1116EU

 
QUIK DETAILER®

Meguiar’s® Quik Detailer® 
säilitab teie auto hea välimuse 
ja on vajalik pinna niisutamiseks 
saviga töötlemisel.
Eemaldab kahjuliku saaste enne, 
kui see jõuab kahjustada teie 
auto värvipinda. Hoiab vahatatud 
auto äsjavahatatud välimusega. 
 
473 ml Tootekood: A3316

 
PINDMINE SAASTE

Pindmist saastet, nagu 
tööstuslikku tolmu ja 
õietolmu saab kindlaks teha, 
libistades sõrmega üle pestud  
ja  kuivatatud auto pinna. 
Igasugune  sõrme all tuntav 
karedus on eemaldatav 
Meguiar’s® Smooth Surface™ 
puhastussavi abil.

LAKK

BAASVÄRV

ALUSPIND/KRUNT

KEREDETAIL

VÄRSKED LINNU- 
VÄLJAHEITED

TOLM ÕIETOLM TÖÖSTUS- 
SAASTE

TÄNAVA- 
SAASTE

VÄRVITOLM

LAKK
VÄRV

Pihusta pinnale Quik 
Detailer®’it, seejärel 

hõõru Meguiar’s saviga

...et muuta värvipind 
lihtsal viisil siledaks, 

nagu klaas.
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ULTIMATE 
COMPOUND

Lakipinnale ohutu koostis 
taastab kiirelt ja lihtsalt 
hooldamata pindade värvitooni 
ja sära.

Lihvib kiirelt, kuid ei kriimusta. 
Kasuta käsitsi või Dual Action 
(DA) Poleermasinaga.

473 ml Tootekood: G17216
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PINNASISESED DEFEKTID

Peale sõrmede all tuntava paakunud 
saaste eemaldamist kontrolli pinda 
erinevate nurkade alt erineva valguse 
käes, et leida pinnasisesed defektid, 
nagu oksüdatsioon (tuhmumine), plekid, 
laigud ja peened kriimustused.

Väiksemad pinnasisesed defektid 
nagu oksüdatsioon, plekid, väikesed 
kriimustused ja jooned on võimalik 

ohutult eemaldada, kasutades toodet 
Meguiar’s® ScratchX™ 2.0 või Ultimate 
Compound, mis annavad laitmatu pinna 
enne poleerimist ja vahatamist.

DEEP CRYSTAL 
SYSTEM STEP 1

Kasutamiseks enne vaha-
tamist ja poleerimist. 
Eemaldab viimased mustuse 
jäägid värvi pinnalt ja pooridest.

473 ml Tootekood: A3016

 
SCRATCHX™ 2.0

Ohutu koostis värvipinnalt 
lokaalsete kahjustuste 
eemaldamiseks!

Ohutu lakipinnale, eemaldab 
kiirelt peened jooned, 
küünejäljed, parkimisplatsil 
saadud kriimud ja värvijäljed.

207 ml Tootekood: G10307 LAKK

BAASVÄRV

ALUSPIND/KRUNT

KEREDETAIL

HAPPEVIHMA-
KAHJUSTUSED

KRIIMUSTUSTUSED JA 
PÖÖRISJOONED

OKSÜDATSIOON PLEKID





 POLEERIMINE - 21

 SAMM 3  POLEERIMINE

P oleerimine on valikuline samm ja erineb vahatamisest.
Kuigi mõned tänapäeva turundajad on põhjustanud 
segadust, kasutades teadmatusest neid mõisteid 

valesti, on määratlus siiski selge. Nagu teemandi lihvimisel 
on ainus eesmärk luua briljantne kõrgläige, on autofännide 
kinnisideeks perfektselt helklev auto ning Meguiar’s® Ultimate 
Polish on selleks ideaalne valik. Mõned võivad soovida läike 
maksimeerimisel eemaldada viimaseid pöörisejooni. Sel 
puhul on heaks lahenduseks kasutada puhastus-/poleerainet 
Meguiar’s® Polishing Compound. Vahatamisest ja värvipindade 
kaitsmisest räägime peatükis Samm 4.
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ULTIMATE POLISH

Viimane etapp enne vahatamist, 
maksimaalse läike ja peegel-
duvuse saavutamiseks.

Rikkalikud poleerõlid annavad 
värvipinnale sügava, rikkaliku 
„märja“ efekti. Eemaldab 
peened virelused, täiustades 
pinda enne vahatamist.

473 ml Tootekood: G19216

SWIRLX®

Poleeraine, mis eemaldab 
värvipinnalt kõik kergemad 
virelused ja taastab kauni läike.

Kasutamiseks käsitsi või 
masinaga.

450 ml Tootekood: G17616
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V  ahatamine kaitseb värvipinda keskkonnasaaste 
eest, kattes pinna vahade, polümeeride, vaikude ja 
silikoonidega.Lisaks kaitsmisele „lukustab“ vahatamine 

läike, luues sära, sügavuse ja rikkalikkuse tumedatele 
toonidele ning pakub sõltuvalt koostisest muid omadusi, 
nagu vetthülgavus ja kergemate pöörisjoonte eemaldamine. 
Meguiar’si vahad on lakipinnale ohutud ning saadaval tahkena, 
vedelanavõi pihustatavana, sõltuvalt kasutaja vajadustest 
ja eelistustest. Iga auto ja selle omanik on erinev, nagu ka 
keskkond, kus inimesed elavad ning kõik need tegurid 
mõjutavad vaha kestvust. Üldiselt soovitame vahatada autot 
3-4 korda aastas, kuid sagedasem vahatamine on ka OK!

VAHATAMINE/KAITSE - 25

SAMM 4  VAHATAMINE/KAITSE
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ULTIMATE WAX

Meguiar’si kauakestvaim kaitse 
koos võimsa peegelduvusega, 
kõige kõrgtehnoloogilisem 
hüdrofoobne sünteetiline 
püsivaha. 

473 ml (vedel) Tootekood: G18216 
311 g (tahke) Tootekood: G18211

GOLD CLASS™ 

CARNAUBA PLUS 
PREMIUM WAX

Premium-klassi Carnauba-
vaha täiustatud koostis jätab 
sügavama peegelduvuse ja 
briljantse läike. Spetsiaalne segu 
Premium Carnauba vahast ja 
lakikihile ohututest kaitsvatest 
polümeeridest.

473 ml (vedel) Tootekood: G7016 
311 g (tahke) Tootekood: G7014

ULTIMATE  
QUIK WAX

Vahata oma auto vaid 15 
minutiga ning kaitse kestab 
nädalaid! 

Revolutsiooniline, sünteetiline, 
valgeid jälgi mitte jättev 
koostis annab hämmastava 
tulemuse vaid minutitega, 
isegi päikese käes vahatades. 
Pihusta peale, pühi maha ja 
seejärel imetle läiget!

450 ml Tootekood: G17516

GOLD CLASS™ 
PREMIUM QUIK 
WAX®

Premium Carnauba ja polü-
meeride segu annab tumeda, 
märja välimusega läike,. 
Muudab musta värvi autod 
veelgi mustemaks ja lisab 
läiget kõikidele värvidele.  
Valgeid jälgi mitte jätva 
koostisega, võib pinnale kanda 
isegi päikese käes!

473 ml Tootekood: G7716
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WHITE WAX 
BLACK WAX

Ideaalne vaha nii valgetele 
kui mustadele autodele! 
Spetsiaalselt välja töötatud kahes 
eri koostises: valgetele ja heledat 
värvi autodele ning mustadele 
ja tumedat värvi autodele. 
Puhastavate omadustega, samas 
jätab pinnale tugeva kaitsekihi ja 
tagab suurepärase läike.

198 g White Tootekood: G6107 
198 g Black Tootekood: G6207

 
CLEANER WAX

Meguiar’si mitmekülgne, ühe-
etapi vaha.
Puhastab teie auto värvipinda 
vahatamise ajal, rikkalikud 
hooldeõlid poleerivad ja 
kaitsevad.

473 ml (vedel) Tootekood: A1216 
311 g (tahke) Tootekood: A1214

DEEPCRYSTAL 
SYSTEM STEP 3

Kasutamiseks peale puhastamist 
ja poleerimist, sobib  igasugus-
tele värvipindadele.

Jätab pinnale hea kaitse ja  
mõnusa läike pikaks ajaks.

473 ml Tootekood: A2216

 
QUIK WAX®

Shine As You Dry™ - hämmastav 
läige ja sügavus, ka päikese käes 
pinda vahatades!

Uus koostis ei jäta valgeid jälgi 
& seda võib kasutada päikese 
käes. Kasuta märjal või kuival 
pinnal.

473 ml Tootekood: A1616  
710 ml Tootekood: A1624
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Kui auto on vahatatud, on regulaarne hooldus parim viis 
seda kaitset säilitada. Sõltumata sellest, kas auto seisab 
parklas või sõidab ringi, puutub see kokku vaenulike 

keskkonnamõjudega. Kõik, mis lendab, sääsest kuni Boeing 
747-ni, eraldab saastet, mis jõuab lõpuks teie auto pinnale ning 
sööbib sellesse. Kui lisada sellele happavihmad, tööstuslik tolm ja 
vältimatud UV kiired (Nr 1 põhjus värvi vananemisel), siis näete, 
kuidas teie auto on pidevalt rünnaku all. Mida enam on auto 
avatud neile mõjudele ning mida vaenulikum on keskkond, 
kus te elate, seda enam vajab teie auto tähelepanu ja kaitset.
Õnneks on Meguiar’s teinud selle teile oma lihtsalt pihustatavate 
hooldeainetega kergeks. Meguiar’s® Quik Detailer® ja Ultimate 
Quik Detailer® lasevad saaste ohutult ja lihtsalt eemaldada enne, 
kui see jõuab teie auto värvipinnale kinnituda. Need tooted on 
ühendavaks lüliks pesemise ja vahatamise vahel, võimaldades 
tunduvalt pikendada vaha kaitsvate omaduste kestvust.

SAMM 5  JÄRELHOOLDUS
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ULTIMATE QUIK 
DETAILER®

Meie kõrgetasemeliseim ja 
tehnoloogiliselt progressiivseim 
hooldusvahend.

Eemaldab ohutult tolmu ja 
pinnasaaste pesukordade vahel. 
Hüdrofoobsete Polümeeride 
Tehnoloogia muudab pinna 
tumedamaks, lisab kaitset ja 
vetthülgavust.

650 ml Tootekood: G14422

 
QUIK DETAILER®

Meguiar’s® Quik Detailer® 
säilitab teie auto hea välimuse 
ja on vajalik pinna niisutamiseks 
saviga töötlemisel.
Eemaldab kahjuliku saaste 
enne, kui see jõuab kahjustada 
teie auto värvipinda. Hoiab 
vahatatud auto “äsjavaha-
tatud” välimusega.

473 ml Tootekood: A3316 

GOLD CLASS™ 
PREMIUM QUIK 
DETAILER®

Hoia musta värvi auto 
veelgi mustemana & 
säilita sügavat, rikkalikku 
kõrgläiget kõiki värvi autodel! 
Lisab kiirelt sügavust & läiget, 
andes supersileda pinna.  
Kõrge määrdevõimega koostis 
eemaldab ohutult tolmu & 
sõrmejäljed.

473 ml Tootekood: G7616 
710 ml Tootekood: G7624
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SSõiduki üldise disaini ja värvitooni järel on veljed ning   
rehvid vaieldamatult tähtsaim ja määravaim osa auto 
välimusest. Kui varem oli velgede valik piiratud vaid 

värvitud, kroom- ja alumiiniumviimistlusega, siis viimasel ajal on 
spetsialiseerunud veljetootjad tulnud välja üha suurema valiku 
uute pinnamaterjalide ja disainielementidega. Samamoodi 
on ka autotootjad laiendanud velgede valikut. Meguiar’s on 
loonud õiged puhastusained, poleerained & DynaCone™ 
poleerimistööriista, et veljed näeksid välja suurepärased 
olenemata sellest, kas teie sõidukil on kroomveljed, eritellimusel 
valmistatud 3-osalised sepistatud või tehaselakiga hõbesulamist 
veljed. Kuid puhtad veljed ja tuhmid ning luitunud rehvid ei 
sobi kuidagi kokku, seega pakub Meguiar’s Hot Shine™ & 
Endurance® rehvihooldusvahendit, et ka teie rehvid näeks 
alati head välja. Lisaks hea välimuse andmisele Meguiar’s 
rehvihooldusained ka kaitsevad rehve, hoides ära kummi 
luitumise ja enneaegse vananemise.

VELJED & REHVID
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ULTRA-SAFE 
WHEEL SPOKE 
BRUSH

Ultra-ohutu veljekodarahari 
on ideaalne keeruka kujuga 
velgede puhastamiseks.  

Ohutud elastsed harjased 
puhastavad ka kõige kitsamad ja 
raskesti ligipääsetavad pinnad, 
harjal on professionaalne 
ohutusotsik, mis ei kraabi pindu. 

Tootekood:  X1160EU
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HOT RIMS™ 
ALUMINUM 
WHEEL CLEANER

Puhastab ohutult katmata, 
poleeritud või anodeeritud 
alumiiniumist/sulamist veljed.
Meie ohutuim ning kõige vähem 
agressiivne puhastusaine. 
Xtreme Cling™ vaht kleepub 
velje pinnale, lahustades mus-
tuse ja piduritahma.

710 ml Tootekood: G14324

HOT RIMS™ 
WHEEL & TIRE 
CLEANER

Mõõdukalt agressiivne puhas-
tusaine kasutamiseks kõikidel 
tehasekattega või üle värvitud 
velgedel. 

Unikaalne vaht lahustab ohutult 
kangekaelse mustuse ühtlasi ka 
rehvidelt!

710 ml Tootekood: G9524
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ULTIMATE BLACK 
TIRE COATING

Eriti vastupidav rehviläige, 
mis kestab üle kuu aja! 
Annab rehvidele sügavmusta 
ning märja välimuse, ilma 
tilkumata ja teisi pindu 
määrimata.

227 g Tootekood: G16008

ENDURANCE®  
TIRE GEL

See algupärane rehvigeel 
on olnud pikka aega 
autoentusiastide lemmik! 
Kauakestev läige jääb püsima 
nädalateks, isegi vihmase 
ilmaga.Täpne pealekandmine, 
ei kandu kõrvalpindadele ega 
tilgu.

473 ml Tootekood: G7516

TYRE DRESSING 
APPLICATOR 
PAD

Ergonoomilise disainiga ja 
mugav aplikaator Endurance 
rehviläike täpseks ja mugavaks 
pealekandmiseks. 

Hoiab käed toote kasutamisel 
puhtana ja sobib kõikide 
rehvitüüpidega.

Tootekood: X3090
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FINISHING METAL 
POLISH

Meie eredaim sära! 

Kõrgläikega koostis eemaldab 
metallpindadelt kerged 
defektid, mis võivad läiget 
vähendada. Annab pinnale 
peegelläike ja kaitseb edasise 
oksüdeerumise eest. 

Sobib hästi nii alumiiniumi, 
vase, pronksi, kroomi 
kui ka roostevaba terase 
viimistlemiseks ja kaitseks.

142 g Tootekood: G15605

BRILLIANT 
SOLUTIONS WHEEL 
POLISHING KIT

DynaCone™ poleerimistööriist 
muudab teie veljed ja metallpin-
nad säravaks kõigest minutitega! 
Väga vastupidav, patenteeritud 
kuju sobitub velje eri piirkonda-
dega neid kahjustama või kriipi-
mata. Komplekti kuulub Dyna-
Cone™ seade, poleerimispasta 
ja spetsiaalne puhastusvahend 
DynaCone™ puhastamiseks.

Komplekt Tootekood: G3400

HEAVY-CUT METAL 
POLISH

Agressiivne koostis tugevate de-
fektide ja oksüdatsiooni eemal-
damiseks metallpindadelt. 

Sobib roostevaba terase, 
alumiiniumi, pronksi, nikli ja 
magneesiumi puhastamiseks.

119 g Tootekood: G15104
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Kuigi Meguiar’s on enim tuntud oma poleerainete ja 
vahade poolest, ei tähenda see, et oleme unustanud 
teie auto salongi. Meguiar’s on loonud täiusliku ning 

ulatusliku sarja tooteid, mis puhastavad, taastavad ja kaitsevad 
teie auto salongipindu. Meguiar’s® Quik Interior Detailer™-iga 
saate kiirelt ja lihtsalt värskendada kõiki auto pindu, saavutades 
puhta hoolitsetud välimuse. Meguiar’si „Protectants“-tooted 
lisavad läiget ja kaitset vinüülile ning kummipindadele. 
Meguiar’s® Ultimate Protectant annab teie tundlikule vinüülist 
armatuurlauale kõrgkvaliteetse, kauakestva UV kaitse ning 
hoiab selle justkui uuena. Ja parimana luksuslikest, on Meguiar’s 
Gold Class™ Naha puhastusja hooldeained Nr 1 maailmas! 
Meguiar’s® Gold Class™ Rich Leather tooted on ideaalsed sõiduki 
nahkpindade hooldamisel ning  nende välimuse ja elastsuse 
säilitamisel.

INTERJÖÖR
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HEAVY DUTY CARPET 
& INTERIOR CLEANER

See kaasaegne koostis on 
kõige tõhusam vahend, 
eemaldamaks ohutult ka 
kõige raskemad plekid. 
Eemaldab kiirelt õli, 
määrded, ketšupi, mootoriõli, 
karastusjookide, huulepulga, 
kohvi, sinepi, piima, lemmik-
loomade tekitatud plekid jm.

473 ml Tootekood: G9416EU

NATURAL/
SUPREME SHINE 
PROTECTANT 
SPRAY

Taasta vinüüli, kummi ja plast-
pindade värvus ja läige kahes 
eri variandis mitterasvase 
koostisega tootega: Natural 
Shine® puhastab, annab 
naturaalse läike & kaitseb. 
Supreme Shine® annab suure-
pärase kõrgläikega kaitse. 
Nüüd lisatud koostisesse ka 
Scotchgard™ Protector.

473 ml Natural Shine: G4116 
296 ml Supreme Shine: G4010

ULTIMATE 
INTERIOR DETAILER

Parimate omadustega kõrg-
läikega kaitse vinüülile, kummile 
ja plastile.
Mitterasvane koostis puhastab,
annab läike ja kaitseb. Nüüdsest 
Scotchgard™ Protector’iga.

15.2oz Tootekood: G16216 

QUIK INTERIOR 
DETAILER™ 
SPRAY

Puhastab ja värskendab ohutult 
kõik salongi pinnad.
Täiustatud koostis puhastab
sügavamalt, taastab algse 
välimuse ja kaitseb pindu.

473 ml Tootekood: G13616 
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GOLD CLASS™ 
LEATHER SEALER 
TREATMENT

Kaitseb nahkpindu kuivamise, 
vananemise ja määrdumise eest.
Progressiivsed hübriidpolümeerid 
hoiavad naha justkui uuena.

Komplektis puhastusaine 
177 ml + hooldeaine 177 ml + 
vahtaplikaator + mikrokiudlapp

Kompl Tootekood: G3800

GOLD CLASS™ 
LEATHER 
CONDITIONER, 
LEATHER & 
VINYL CLEANER

Eemaldab tugeva mustuse & plekid. 
473 ml Tootekood: G18516

Toidab nahka aaloe ja niisutavate 
õlidega . 
473 ml Tootekood: G18616

GOLD CLASS™ RICH
LEATHER

Niisutab ja hooldab nahka, jättes 
töödeldud pinnad nagu uueks.

Hoiab nahka tuhmumise eest ja ei 
lase UV kiirgusel seda rikkuda. Aaloe 
niisutav toime äratab  naha ellu 
ning pind jääb pehme ja elastne. 
Ei jäta valgeid jälgi ja võltsläiget.

400 ml Tootekood: G17914 

ULTIMATE 
LEATHER BALM

Premium-klassi nahapalsam 
puhastab, hooldab ja kaitseb 
nahkpindu ühe lihtsa sammuga. 
See unikaalne palsam hellitab kõiki 
nahkpindu, jättes neile pehme 
välimuse ja tunde.

UV-kaitse aitab nahkpindade 
välimust uuena hoida.

160 g  + vahtaplikaator 
Tootekood: G18905
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WHOLE CAR 
AIR RE-FRESHERS

Püsiva toimega lõhnaeemaldustehnoloogia 
leiab lõhnad üles kõikjalt autost ning elimi-
neerib need lõplikult.

Valikus 3 erinevat lõhna.

NEW CAR SCENT 
71 g Tootekood: G16402

CITRUS GROVE SCENT 
71 g Tootekood: G16502

SWEET SUMMER BREEZE 
71 g Tootekood: G16602

 
ODOR ELIMINATOR

Kiire lahendus soovimatute 
lõhnade lõplikuks eemal-
damiseks.

Elimineerib koheselt ka kõige 
tugevamad lõhnad - lihtsalt 
pihusta pinnale ja lõhnad 
kaovad lõplikult. Unikaalne 
tehnoloogia, lõhnad ei teki peale 
töötlust  kuumuse või niiskuse 
toimel uuesti.

473 ml Tootekood: G2316
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Sõiduki hooldamine jõuab alati välja väiksemate 
detailideni. Nüüd, kus olete taastanud ja 
kaitsnud oma auto värvkatte, mida teha kõikide 

muude pindadega? Nagu vinüülkatted, esituled ning 
kabriolettide katused? Meguiar’s on selle peale mõelnud! 
Meguiar’s ® Ultimate Black annab uue elu tuhmunud ja 
väsinud välimusega kummi-, plast- ja vinüüldetailidele. 
Spetsiaalne koostis talub nii vihma, kui korduvat pesemist, 
jätmata autole inetuid musti allavoolavaid triipe, nagu 
tavaliste taastusainete puhul. Ja kas olete märganud tänaval 
liikudes kõiki neid kollaseks tõmbunud ja tuhme esitulesid? 
Plastist esituled peavad taluma palju, on see siis UV kiirgus, 
peened kriimustused või maanteetahm, seega vajavad 
nad tähelepanu. Meguiar’s kompleksne tootesari esitulede 
taastamiseks muudab ka kõige tugevamalt kahjustunud ja 
oksüdeerunud esituled taas kirkaks või säilitab teie uued 
esituled

MUUD PINNAD
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ULTIMATE  
BLACK LOTION

Annab uue elu kõikidele välistele 
plast-, vinüül- ja kummipindadele.

Suurepärane vastupidavus - 
tumedus ja läige kestavad nädalaid, 
hoolimata pesemisest või vihmast.

355 ml Tootekood: G15812

MULTI-PURPOSE 
CLEANER

Tugev üldpuhastus autole,  
veokile,  haagiselamule  ja  paadile.  
Puhastab veljekoopad, vinüüli, 
iludetailid, vaibad, astme-
lauad, kummi, kroomi ja muu. 
Professionaalse tugevusega  
puhastusjõud, professionaalsed  
tulemused!

710 ml Tootekood: G9624

ULTIMATE 
PROTECTANT

Taastab väliste iludetailide algse 
välimuse. 

Annab uue elu kõikidele 
välistele plast-, vinüül- ja 
kummidetailidele. Suurepärane 
vastupidavus, läige ja sügavus 
kestab nädalaid ning talub 
pesemist ning vihma.

355 ml Tootekood: G14512

PERFECT CLARITY™
GLASS CLEANER

Kõrgtehnoloogiline tolmu 
eemal hoidva toimega klaasi- 
puhastusaine. 

Eemaldab hõlpsasti erineva kes-
kkonnasaaste. Tänu toote eril-
isele koostisele püsivad klaasid 
tunduvalt kauem puhtana.

710 ml Tootekood: G8224
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PERFECT CLARITY™ 
HEADLIGHT 
RESTORATION KIT

Lihtsalt puhasta, seejärel 
kanna peale aine esitule kirkuse 
taastamiseks ja kaitsmiseks.

Revolutsiooniline kaitseaine 
hoiab oksüdeerumise ja 
kollasuse ära kuni aastaks!

Tootekood: G2000

HEAVY DUTY 
HEADLIGHT 
RESTORATION KIT

Lihtne lahendus tugevalt 
kulunud tulede taastamiseks.
Taastab hooldamata, tugevalt 
oksüdeerunud ja kriibitud 
esitulede läbipaistvuse ja 
kirkuse. Komplekti kuuluv 
Headlight Protectant aitab 
hoida taastatud esitulesid 
kirkana.

Tootekood: G3000

 
HEADLIGHT LENS 
CORRECTION KIT

Headlight Protectant’i abil hoiad 
oma esituled kauem uuena! 
Progressiivne kaitsetehnoloogia 
kinnitub plastikule, tagades 
kestva kaitse uutele või 
värskelt taastatud esituledele.  
Kaitseaine aitab hoida esituled 
kirkana, kaitseb kahjustuste ja UV 
kiirte põhjustatava kollasuse eest.

296 ml Tootekood: G17110

PLASTX™  
CLEAR PLASTIC 
CLEANER & POLISH

Muudab kirkad plastid taas 
kirkaks. 

Eemaldab peened kriimud, 
oksüdatsiooni & tahma.  
Kasuta käsitsi eraldi tootena 
või täitena Meguiar’s® One-
Step & Heavy Duty Headlight 
Restoration komplektile.

296 ml Tootekood: G12310
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Kas oled kunagi kuulnud väljendit “iga töö jaoks 
olgu õige tööriist”? Meguiar’si värvipinna-, 
velje- ja interjööritooted toimivad tipptasemel, 

kui neid kasutatakse koos kvaliteetsete tarvikutega. 
Mikrokiudlapid ei ole võrdselt head ja meie Supreme 
Shine on klassi võrra kõrgemal ülejäänutest, muutes 
poleerimise ja vahatamise selle võrra veelgi nauditavamaks.  
Lisaks, kui oled valmis käsitsi lihvimiselt, poleerimiselt ja 
vahatamiselt edasi liikuma, pakub Meguiar’s Sulle kahte 
erinevat tööriista professionaalsel tasemel kvaliteetseks 
viimistluseks. Meguiar’s DA Power System’i või Dual Action 
Poleermasina abil saavutad veatud tulemused, mida ei saa 
võrrelda käsitsi tööga ning samas pole vaja muretseda pinna 
rikkumise pärast. Garanteerime suurepäased tulemused 
nii esmakordsele kasutajale kui ka professionaalile. 

TARVIKUD
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DA POWER 
SYSTEM TOOL

Saavuta professionaalsed 
tulemused kodus, kasutades 
revolutsioonilist DA Power 
System-it.

Suurepärane vahatamiseks, 
poleerimiseks, lihvimiseks 
ja muuks! Vahata oma auto 
vähem, kui 30 minutiga.

Tootekood: G3500INT

DA POWER SYSTEM 
POLISHING PACK 
& PADS

Viimane samm enne vahatamist, 
saavutamaks maksimaalselt 
sügav ja rikkalik värvipind. 
Eemalda peened jooned, lisades 
värvile sügav läige ja rikkalik 
tume toon.

Komplektis Ultimate Polish 118 
ml + poleerpadi 100 mm.

Kompl Tootekood: G3502INT
Padjad Tootekood: G3508INT

DA POWER SYSTEM 
COMPOUND PACK 
& PADS

Taasta kerge vaevaga oma 
hooletusse jäänud või 
halvasti hooldatud auto 
värvkatte toon ja kirkus.  
Eemaldab hõlpsasti oksüda-
tsiooni, kriimustused, veeplekid 
ja muud pinnadefektid.
Komplektis Ultimate 
Compound 118 ml + lihvpadi 
100 mm.
Kompl Tootekood: G3501INT 
Padjad Tootekood: G3507INT

DA POWER SYSTEM 
WAXING PACK & 
PADS

Lisa kiirelt vastupidav, kaua-
kestev kaitse ja saavuta näituse-
auto välimus.
Anna kaitse, läige ja briljantne 
sära vaid 30 minutiga.

Komplektis Ultimate Wax 118 
ml + viimistluspadi 100 mm 

Kompl Tootekood: G3503INT
Padjad Tootekood: G3509INT
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WATER MAGNET® 
DRYING TOWEL

Ultraluksuslik vahveltekstuuriga 
kuivatusrätik vähendab kuiva-
tamisaega, imades kuni 
kaks korda rohkem vett, kui 
tavaline froteerätik ja vajab 
seega vähem väänamist.  
Rätik on eriti suur (55 cm x 75 cm), 
seda on lihtne kuivaks väänata ja 
see jätab plekkidevaba pinna.

Tootekood: X2000

 
MICROFIBER 
WASH MITT

Ultratihke mikrokiustkäsi-
pesukinnas on parim valik 
auto perfektse välimuse 
saavutamisel. Lakipinnale 
ohutud  mikrokiud tõstavad ja 
eemaldavad mustuse ja saaste, 
jätte pinna säravaks ning 
virelustevabaks. Mugav kätis ja 
pehme vooder muudavad kinda 
kasutamise meeldivaks.

Tootekood: X3002

SUPREME SHINE™ 
MICROFIBER 
TOWELS

Eriti luksuslik mikrokiudrätik, 
mis tagab sileda, ühtlase, 
peeglitaolise pinna. Paks, 
mahuline,  kahepoolne mikro-
fiiberkiud imab kolm korda 
rohkem vett, kui tavaline 
froteerätik, vähendades sellega 
märkimisväärselt kuivatusaega.

Tootekood: X2010 
3-pakk Tootekood: X2020

EVEN COAT 
MICROFIBER PAD

Ultraluksuslik mikrofiiberpadi 
kasutamiseks erinevate Meguiar’s 
toodetega mitmetel eri pindadel. 
Ideaalne salongi sisepindade 
ja nahksisu hooldustoodete 
pealekandmiseks. Sobib ka värvipinna 
poleerimiseks ning vahatamiseks. 
2-pakk Tootekood: X3080

SOFT FOAM 
APPLICATOR PAD

Vahatamispadi tagab vaha  
sileda, triipudeta pealekand-
mise. Tihke struktuur, ultra-
pehme poroloon. 
2-pakk Tootekood: X3070



TSIKLID & MARINE



TSIKLID - 53

Meguiar’s pakub   kõrge kvaliteediga tootesarju, mis on loodud 
spetsiaalselt tsiklitele, paatidele ja vabaajasõidukitele.  
Need tooted annavad samasuguse briljantse sära ja 

kauakestva kaitse, mida paljud autoharrastajad on harjunud kogema 
Meguiar’si autohooldetoodete puhul, kuid on loodud spetsiaalselt,  
lähtudes klaasfiibri, gelcoat-i ja tsiklite pindade nõudmistest.

TSIKLID & MARINE



54 - TSIKLID 

MEGUIAR’S® MOTORCYCLE

Kasutades spetsiaalselt tsiklitele loodud ja juba ennast tõestanud tehnoloogiat, 
pakub Meguiar’s uhkusega viit fantastilist pinnahooldustoodet, mis katavad 
suurema osa etappidest tsikli hooldusprotsessis: Motorcycle EZ Clean Spray 
Wash, Liquid Wax, Mist-and-Wipe Detailer, Leather Cleaner/Conditioner ja All 
Metal polish. Olenemata sellest, kas Sul on sportlik tsikkel või kruiser, pakuvad 
need tooted suurepärast sooritust ja tulemust, millele on garantiiks antud 
valdkonnas juhtiv Meguiar’si pinnahoolduse tehnoloogia ja kogemused.  
Vaata lähemalt: www.meguiars.ee



MARINE - 55

MEGUIAR’S® MARINE

Meguiar’s pakub ulatuslikku kõrge kvaliteediga tootesarja, mis on loodud 
spetsiaalselt paatidele ja vabaajasõidukitele. 

Need tooted annavad samasuguse briljantse sära ja kauakestva 
kaitse, mida paljud autoharrastajad on harjunud kogema Meguiar’si 
autohooldetoodete puhul, kuid on loodud spetsiaalselt, lähtudes 
klaasfiibri ja gelcoat-i nõudmistest.







TALLINNA ESINDUS
Kalda 9, 11625 Tallinn 

Avatud: E-R 9-17
Telefon: 6 713 270

e-post: info@benefit.ee

TARTU ESINDUS
Tähe 118, 51013 Tartu 

Avatud: E-R 9-17
Telefon: 7 362 727

e-post: tartu@benefit.ee

E-POOD
www.meguiars.ee

EDASIMÜÜJAD
www.meguiars.ee/jaemuujad

KLIENDITEENINDUS JA TEHNILINE TUGI
Meie tootetehnik omab pikaajalist kogemust sõidukite pinnahoolduse ja poleerimise valdkon-
nas ning Meguiar’s tootesarjade Car Care, Marine/RV, Detailer ja Mirror Glaze koolitaja sertifi-
kaate. Kui teil on küsimusi Meguiar’s toodete kasutamise kohta, võtke meiega julgesti ühendust.   
Meguiar’s tootetehnik vastab Teie kõnedele tööpäevadel kella 9 - 17 telefonil 56 40800.

E-POE TELLIMISTINGIMUSED
E-poest tellitud kaubad toimetatakse Eestis kohale 1-3 tööpäeva jooksul alates arve tasumisest, vastavalt kliendi 
valitud tarneviisile, kas SmartPost pakiautomaati või kulleriga kliendi poolt soovitud aadressile. Tasumine arve alusel 
pangaülekandega. Kaubale saab järele ka meie Tallinna või Tartu esindusse. Ostudel, mille summa ületab 60 eurot, 
on transport tasuta, muul juhul saatekulu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Meguiars.ee e-poest ostetud kaubad 
on võimalik tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, 
täiskomplektne, kahjustamata ja originaalpakendis. Vaata täpsemaid tingimusi www.meguiars.ee


