
USUWA DO 100 
RODZAJÓW PLAM

NEUTRALIZUJE 
NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

TAPIS
Czyści tapicerkę

ŁATWY W UŻYCIU



TAPIS - EFEKT DZIAŁANIA

      USUWA DO 100 RODZAJÓW PLAM

Przenika w głąb i usuwa brud oraz wszelkie plamy, 
nawet z najgłębszych warstw tkaniny. Przywraca 
czyszczonym powierzchniom ich naturalny kolor, by 
znów wyglądały jak nowe

                    PRZED PRZED 
ZASTOSOWANIEMZASTOSOWANIEM

PO PO 
ZASTOSOWANIUZASTOSOWANIU



TAPIS - EFEKT DZIAŁANIA

NEUTRALIZUJE NIEPRZYJEMNE 
ZAPACHY

Zawiera specjalny neutralizator przykrych zapachów 
oraz dodatek perfum, dzięki czemu skutecznie 
odświeża wnętrze samochodu pozostawiając 
przyjemny aromat



TAPIS - EFEKT DZIAŁANIA

ŁATWY W UŻYCIU

Nowy atomizer pozwala na stosowanie Tapisa w każdej 
pozycji, także do góry dnem, co dodatkowo ułatwia 
jego aplikację



TAPIS - SPOSÓB UŻYCIA

2 Pozostawić na chwilę na 
czyszczonej powierzchni

3 Wytrzeć przy pomocy 
wilgotnej i czystej szmatki 
lub gąbki

1 Spryskać czyszczoną 
powierzchnię 

NADAJE SIĘ RÓWNIEŻ  DO DYWANÓW i WYKŁADZIN 
DYWANOWYCH



     PRODUKTY POWIĄZANE: DO PIELĘGNACJI WNĘTRZA

STOSOWAĆ PO UŻYCIU TAPISA

ZABEZPIECZA PRZED KURZEM I UV– dzięki 
właściwościom antystatycznym zapobiega 
nadmiernemu osadzaniu się kurzu odświeża 
wnętrze auta – po zastosowaniu preparatu wnętrze 
auta wypełnia długo utrzymujący się odświeżający 
zapach

POLO 
COCKPIT

Czyści, nabłyszcza, 
konserwuje

POLO
PROTECTANT

Odnawia i
 chroni kokpit 

CZYŚCI, NABŁYSZCZA, KONSERWUJE I 
CHRONI PRZED KURZEM -  zastosowane 
nanocząsteczki idealnie wnikają w strukturę 
materiału, aby wydobyć jego pierwotny kolor i blask, 
jednocześnie długotrwale chronią przed ponownym 
osadzaniem się brudu i kurzu. Szczególnie 
polecany do deski rozdzielczej, plastików, gumy

ODŚWIEŻA WNĘTRZE SAMOCHODU - unikalna 
kompozycja delikatnych nut zapachowych 
pozostawia miłe uczucie świeżości we wnętrzu auta

ODŚWIEŻA WNĘTRZE AUTA– po zastosowaniu 
preparatu wnętrze auta wypełnia długo utrzymujący 
się odświeżający zapach

ODNAWIA I KONSERWUJE -  czyści i pielęgnuje 
elementy z tworzywa sztucznego wewnątrz 
samochodu. Odnawia i konserwuje zniszczone 
powierzchnie, przywraca ich naturalny wygląd i 
kolor, by znów wyglądały jak nowe

 



PRODUKTY POWIĄZANE:  DO PIELĘGNACJI AUTA

STOSOWAĆ PRZED UŻYCIEM TAPISA

CZYŚCI SZYBKO I BEZ SMUG:  Preparat do 
czyszczenia szyb samochodowych, reflektorów oraz 
innych powierzchni szklanych, plastikowych i 
laminowanych. Doskonale nadaje się także do 
stosowania wewnątrz auta, usuwa tłuste zabrudzenia 
oraz nalot od dymu papierosowego.osowego.

ZABEZPIECZA PRZED KURZEM:  Zawarte w płynie 
nanocząsteczki tworzą na powierzchni szyby 
warstwę ochronna, która zabezpiecza przed 
ponownym osadzaniem się kurzu i ułatwia jego 
usuwanie.

UŁATWIA SPŁYWANIE WODY:  UŁATWIA SPŁYWANIE WODY:  Nanocząsteczki 
wygładzają powierzchnię szyby, sprawiają, że woda 
nie przywiera do szyby i spływa z niej w postaci 
drobnych kropelek. Podwyższa to znacząco 
widoczność w czasie deszczu i zmniejsza zużycie  
piór wycieraczek.

NUTA
Myje szyby

OSKAR
Myje plastiki

CZYŚCI I PRZYWRACA PIERWOTNY KOLOR: 
Doskonale usuwa trudne zabrudzenia z wewnętrznych 
części samochodu wykonanych z plastiku, linoleum, 
skaju i innych. Nowoczesna formuła przywraca ich 
pierwotny kolor, by znów wyglądały jak nowe.

BEZPIECZNY DLA PLASTIKÓW:  Całkowicie 
bezpieczny dla czyszczonej powierzchni niezależnie od 
koloru.

ODŚWIEŻA WNĘTRZE AUTA: Po zastosowaniu 
produktu wnętrze auta wypełnia długo utrzymująca się 
aromatyczna woń.



PRODUKTY POWIĄZANE: ODŚWIEŻENIE WNĘTRZA NA DŁUŻEJ

STOSOWAĆ PO UŻYCIU TAPISA

CREO
Odświeżacz 
powietrza

Zapach samochodowy z regulacją 
intensywności zapachu. Wkład 
wystarcza na około 60 dni przy 
normalnym użytkowaniu auta i 
umiarkowanej temperaturze 
powietrza.

Dostępny w dwóch kolorach korpusu 
brązowym i czarnym w czterech 
długotrwałych zapachach:

    * Lemon,
    * Vanilla,
    * Ocean
    * New Car.

COSMO
Odświeżacz 
powietrza

Samochodowy odświeżacz powietrza z 
atomizerem dla wszystkich, którzy 
cenią sobie elegancki styl. Subtelna 
kompozycja zapachowa COSMO 
neutralizuje i pochłania wszelkie 
niepożądane zapachy. Sprawia, że 
wnętrze auta wypełnia długo utrzymującą 
się aromatyczna woń.

Dostępny w czterech długotrwałych 
zapachach:

    * Lemon,
    * Vanilla,
    * Ocean
    * New Car.

CARAT
Odświeżacz 
powietrza

Dzięki membranowej powłoce w 
mikrokanalikami, zapach uwalniany jest 
stopniowo i równomiernie co sprawia, że 
dłużej utrzymuje się we wnętrzu 
auta. Kompozycja oryginalnych nut 
zapachowych sprawia, że wnętrze auta 
wypełnia długoutrzymujący się 
odświeżający zapach.

Dostępny w czterech zapachach:                 
     

* Classic Swing
* Wonderful Citrus
* Floral Green
* Lavender Forest



OLEJE SILNIKOWE I 
PRZEKŁADNIOWE

PŁYNY CHŁODNICZE 
I HAMULCOWE, DODATKI
DO PALIW I OLEJU

KLEJE, SILIKONY,
PRODUKTY DO NAPAW
AWARYJNYCH

KOSMETYKI 
SAMOCHODOWE

ZAPACHY
SAMOCHODOWE



Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami

w razie dalszych pytań prosimy o kontakt mailowy

info@K2.com.pl

Więcej porad oraz informacji o produktach znajdziesz na 

www.K2.com.pl

Melle Sp. z o. o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp., +48 (0) 62 735 16 00, www.K2.com.pl, www.K2car.com, www.melle.com
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