rrcustoms
RRCustoms - to ﬁrma od 20 lat związana z branżą motoryzacyjną. Początki naszej działalności to
przede wszystkim usługi z zakresu auto detailingu, car wrappingu i budowy customowych pojazdów,
dzięki którym zdobyliśmy szeroką wiedzę z zakresu motoryzacji i rozpoznawalność marki w
środowisku. Wraz z rozwojem ﬁrmy poszerzyliśmy ofertę o sprzedaż, a następnie produkcję części i
akcesoriów samochodowych.
Dziś jesteśmy znaczącym producentem chemii samochodowej, padów polerskich, dystansów oraz
folii przyciemniających.
Ponad 90% produkcji odbywa się w Polsce, w naszych zakładach w Kielcach. Posiadamy własne
laboratorium chemiczne, gdzie opracowujemy nowe receptury. Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy
produkty klasy premium w przystępnych cenach.
Wszystkie nasze produkty są wynikiem doświadczenia, profesjonalizmu i pasji do motoryzacji.
Sprzedajemy w ponad 30 krajach i stawiamy przede wszystkim na rozwój, zdobywanie nowych
rynków oraz wprowadzenie kolejnych produktów do oferty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
wymagających klientów, nieustannie unowocześniamy nasze autorskie receptury. W nadchodzących
latach planujemy znaczną rozbudowę zakładów produkcyjnych i magazynów oraz ekspansję na rynki
pozaeuropejskie.

Polub i subskrybuj nasze social media, aby być na bieżąco!

rrcustomsPL
rrcustomsPL
rrcustoms_poland
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ACTIVE FOAM
Preparat w formie koncentratu przeznaczony do bezpiecznego
mycia wstępnego. Piana zwilża i odseparowuje brud od
powierzchni czyszczonej, ułatwiając późniejsze mycie
właściwe. Jest całkowicie neutralna, nie zawiera silnych
środków czyszczących. Może być stosowana na powłoki
ceramiczne i woskowe.

Charakterystyka produktu:
ź
wydajny koncentrat do tworzenia aktywnej piany
ź
zwilża i luzuje brud, ułatwia jego usunięcie
ź
bezpieczny dla powłok ceramicznych, Quick
Detailera i wosku
ź
neutralne pH
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni
ź
po zastosowaniu Active Foam niezbędne jest mycie
właściwe

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l, 25l

Charakterystyka produktu:
ź
szampon do regularnego mycia i pielęgnacji lakieru
samochodowego
ź
wydajny i mocno pieniący
ź
zapach winogronowy
ź
bezpieczny dla lakieru, felg, uszczelek, szyb
ź
odpowiedni do powierzchni zarówno błyszczących, jak
również matowych (nie daje efektu błyszczenia)
ź
bezpieczny dla powłok woskowych
i ceramicznych
ź
posiada składnik zapobiegający powstawaniu tzw.
water spotów (osady wapienne po twardej wodzie)
ź
neutralne pH
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni
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SHAMPOO
Bardzo wydajny, neutralny szampon do regularnej pielęgnacji
samochodu. Formuła o wysokim stopniu pienienia gwarantuje
wysoką skuteczność usuwania zabrudzeń. Nie pozostawia
śladów. Bezpieczny dla powłok woskowych i ceramicznych.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l, 25l
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ACTIVE SHAMPOO
Kwaśny szampon przeznaczony do łatwego i bezpiecznego
mycia mocno zabrudzonych pojazdóworaz usuwania osadów
mineralnych. Szampon zawiera dodatki, które odtykają
powłoki ceramiczne i woskowe. Specjalna formuła opóźnia
zasychanie na lakierze.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l

Charakterystyka produktu:
ź
szampon do mycia mocno zabrudzonych
samochodów
ź
wydajny i mocno pieniący
ź
odtyka powłoki ceramiczne i woskowe
ź
doskonale radzi sobie z kilkutygodniowym osadem
kamiennym
ź
odpowiedni do powierzchni zarówno błyszczących,
jak również matowych (nie daje efektu błyszczenia)
ź
egzotyczny zapach owocowo - cytrusowy
ź
bezpieczny dla lakieru, felg, uszczelek, szyb
ź
kwaśne pH
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni

Charakterystyka produktu:
ź
preparat w formie koncentratu do rozcieńczenia z
wodą
ź
stworzony do zastosowania bezpośrednio na
lakier/karoserię samochodu
ź
przeznaczony do usuwania zabrudzeń z lakieru
samochodu od kilkudniowego kurzu po ciężkie
zabrudzenia na maszynach budowlanych
ź
wydajny i prosty w użyciu
ź
zastosowanie bezdotykowe
ź
zalecane rozcieńczenie od 1% do 10%
ź
produkt w proporcjach powyżej 1:20 bezpieczny dla
powłok ceramicznych oraz twardych wosków
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TRAFFIC FILM REMOVER
Preparat w formie koncentratu do bezdotykowego usuwania
zabrudzeń z karoserii samochodowej. W zależności od
proporcji rozcieńczenia może być stosowany zarówno jako
pre-wash przed właściwym myciem ręcznym, do usuwania
ciężkich zabrudzeń z maszyn budowlanych, ale również do
zmycia kilkudniowego kurzu z powierzchni samochodu.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l, 25l
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QUICK DETAILER+
Preparat do szybkiego nabłyszczania powierzchni lakierowanych
jałowych oraz pokrytych woskiem lub ceramiką. Tworzy powłokę
hydrofobową, która bardzo skutecznie odpycha wodę i daje efekt
kropelkowania. Prawidłowo nałożona powłoka utrzymuje się do
kilku myć samochodu.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l

Charakterystyka produktu:
ź
preparat dedykowany do czyszczenia felg
ź
udoskonalona formuła żelowa pozwala na dłuższą
penetrację brudu oraz wolniejsze odparowywanie
ź
w kontakcie z cząsteczkami metalu zmienia kolor na
mocno krwisty
ź
preparat przylega do powierzchni koła w postaci
równej żelowej glazury przez, co jego spływ jest
bardzo wolny
ź
bezpieczne pH
ź
preparat gotowy do użycia
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni

Charakterystyka produktu:
ź
stworzony specjalnie do zastosowania na samochody
pokryte woskami i powłokami ceramicznymi
ź
wypełnia mikrorysy na powierzchniach lakierowanych
ź
nabłyszcza i wydobywa głębię koloru
z lakierowanych elementów
ź
tworzy powłokę hydrofobową (odpychającą wodę)
ź
środek może być stosowany zarówno na lakier suchy
jak i mokry
ź
QD nadaje się również jako lubrykant do glinki
ź
zapach gumy balonowej
ź
preparat gotowy do użycia
ź
sugrowane zużycie preparatu to 50ml. na samochód.
Zbyt duża ilość produktu może powodować
powstawanie smug.
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WHEEL GEL+
Wheel Gel+ to preparat o udoskonalonej formule, przeznaczony
do czyszczenia felg. Bardzo skutecznie penetruje brud. Produkt
silnie wchodzi w reakcje z osadem metalicznym, co skutkuje
intensywnym, krwistym odcieniem żelu. Polecany do mocno
zabrudzonych felg.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l
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DEIRONIZER
Preparat służy do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia
metalicznego z powierzchni lakierowanych i szklanych. Dzięki
zastosowaniu substancji nawilżających, może pozostać na
lakierze nawet do 30 min.

Charakterystyka produktu:
ź
rozpuszcza zabrudzenia pochodzenia metalicznego,
w tym lotną rdzę
ź
w kontakcie z zanieczyszczeniami metalicznymi daje
efekt "krwawienia”
ź
bezpieczne pH
ź
środek do czyszczenia powierzchni lakierowanych i
szklanych
ź
do zastosowania bezdotykowego
ź
preparat gotowy do użycia
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l, 25l

Charakterystyka produktu:
ź
preparat do czyszczenia elementów gumowych opon, dywaników itp.
ź
pozostawia powierzchnię odtłuszczoną
i przygotowaną do aplikacji dressingu
ź
bezpieczny dla felg oryginalnie lakierowanych
ź
preparat gotowy do użycia
ź
zastosowanie bezdotykowe
ź
zasadowe pH
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni
ź
niezbędny przed użyciem RRC Tire Dressing
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TIRE&RUBBER CLEANER
Preparat do mycia elementów gumowych (opony, gumowe
dywaniki itp.). Działa natychmiastowo, wnika w brud i skutecznie
go separuje od powierzchni. Uzyskanie efektu czystości jest
możliwe bez konieczności szorowania.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l, 25l
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RUBBER SILICONE
Preparat do konserwacji elementów gumowych. Idealnie
nadaje się do konserwacji uszczelek w pojazdach typu
kabriolet. Zapobiega pękaniu i wysychaniu uszczelek.

Charakterystyka produktu:
ź
preparat konserwujący do elementów gumowych
ź
uelastycznia i nawilża powierzchnie
ź
powoduje efekt przyciemnienia
ź
tworzy transparentną warstwę zapewniającą ochronę
ź
w pełni bezpieczny dla elementów gumowych

Charakterystyka produktu:
ź
wielofunkcyjny preparat do opon
ź
zabezpiecza gumę przed czynnikami
atmosferycznymi
ź
nadaje oponom głęboki, nasycony kolor
ź
konserwuje i poprawia elastyczność
ź
opóźnia proces starzenia się gumy
ź
dobrze zaaplikowany Tire Dressing tworzy powłokę
zabezpieczającą, redukującą przywieranie brudu z
efektem hydrofobowym
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
powierzchni
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TIRE DRESSING
Wydajny preparat silikonowy przeznaczony do regeneracji
i konserwacji opon. Dressing chroni przed szkodliwymi
czynnikami atmosferycznymi i innymi zanieczyszczeniami
z dróg. Nadaje efekt głębokiej i czystej czerni, który
utrzymuje się na powierzchni opony do kilku tygodni.

Dostępne pojemności:
150ml, 1000ml, 5l
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GLASS CLEANER
Płyn do czyszczenia szklanych powierzchni. Skutecznie
usuwa zaschnięty brud i tłuste plamy. Formuła CrystalGloss
sprawia, że czyszczona powierzchnia pozostaje błyszcząca
i bez smug.

Charakterystyka produktu:
ź
preparat czyszczący do szyb
ź
skutecznie rozpuszcza brud na powierzchniach
szklanych
ź
oparty na formule CrystalGloss
ź
nie pozostawia smug, nie wymaga polerowania
ź
bezpieczny dla powierzchni lakierowanych,
szklanych, z tworzyw sztucznych, malowanych,
polerowanych metali, chromowanych, anodowanych,
powlekanych proszkowo, z włókien węglowych lub
oklejanych winylowymi foliami
ź
preparat gotowy do użycia

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l

Charakterystyka produktu:
ź
preparat do usuwania świeżych osadów mineralnych
ź
skuteczny w oczyszczaniu powierzchni szklanych i
lakierowanych
ź
zalecany do odblokowywania powłok ceramicznych i
kwarcowych
ź
preparat gotowy do użycia
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni
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WATER SPOT REMOVER LIGHT
Preparat do usuwania świeżych osadów mineralnych
z powierzchni szklanych i lakierowanych. Bezpieczny dla
powłok ceramicznych i woskowych.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l
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WATER SPOT REMOVER LIQUID
Preparat do usuwania osadów mineralnych, powłok ceramicznych
i wosków oraz niewidzialnej wycieraczki z powierzchni szklanych
i lakierowanych. Ze względu na wysokie stężenie substancji
aktywnych dedykowany dla profesjonalnych detailerów.

Charakterystyka produktu:
preparat do usuwania osadów mineralnych
zalecany w oczyszczaniu powierzchni szklanych
i lakierowanych
ź
usuwa niewidzialną wycieraczkę
ź
mocny preparat na bazie kwasu
ź
preparat gotowy do użycia
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny
dla czyszczonej powierzchni
ź
ź

Dostępne pojemności:
150ml

Charakterystyka produktu:
ź
silny preparat do usuwania osadów mineralnych
ź
zalecany w oczyszczaniu powierzchni szklanych i
lakierowanych
ź
usuwa niewidzialną wycieraczkę oraz powłoki
ochronne, tj. ceramiki, woski
ź
żelowa konsystencja ułatwia aplikowanie
ź
mocny preparat na bazie kwasu
ź
preparat gotowy do użycia
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni
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WATER SPOT REMOVER GEL
Silny preparat do usuwania osadów mineralnych, powłok
ceramicznych i wosków oraz niewidzialnej wycieraczki z
powierzchni szklanych i lakierowanych. Ze względu na
wysokie stężenie substancji aktywnych dedykowany dla
profesjonalnych detailerów. Żelowa konsystencja zapobiega
spływaniu, zapewniając dłuższy kontakt z czyszczoną
powierzchnią.

Dostępne pojemności:
150ml
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INVISIBLE WIPER
Niewidzialna wycieraczka to dwuskładnikowy
system, który aplikuje się na szybę samochodową
w celu jej impregnacji. Preparat tworzy powłokę
hydrofobową. Podczas jazdy w deszczu krople
„ślizgają" się po szybie, co w znaczny sposób
poprawia widoczność. W okresie zimy powłoka
redukuje osadzanie się szronu na szybie. System
składa się z aktywatora powierzchni szklanej oraz
samej „niewidzialnej wycieraczki”.

Charakterystyka produktu:
ź
tworzy powłokę o właściwościach hydrofobowych,
która skutecznie odprowadza wodę
ź
powoduje, że przy prędkości kilkudziesięciu
kilometrów na godzinę krople deszczu spływają z
szyby pod wpływem pędu powietrza
ź
utrzymuje się na szybie przez kilka miesięcy
ź
zmniejsza ilość zabrudzeń osadzających się na
szybie, poprawiając widoczność
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
powierzchni
ź
zestaw zawiera: Activator 150ml, Invisible Wiper
150ml, 2 aplikatory

Charakterystyka produktu:
ź
profesjonalny preparat do usuwania rys
i defektów z szyb i innych powierzchni szklanych
ź
pozwala spolerować powierzchnię do uzyskania
efektu gładkości
ź
na bazie tlenku ceru
ź
stosować do polerowania mechanicznego
ź
preparat gotowy do użycia
ź
skuteczne użycie wymaga wysokich umiejętności
detailerskich
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GLASS POLISHING PASTE
Profesjonalna pasta polerska do polerowania i czyszczenia szyb
samochodowych i szkła. Do zastosowania przy usuwaniu rys,
zmatowień, plam po twardej wodzie czy zabrudzeń drogowych.
Produkt przeznaczony dla detailerów.
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DEFROSTER
Preparat do szybkiego i skutecznego usuwania szronu
z powierzchni szklanych bez konieczności skrobania. Działa
błyskawicznie. Zapobiega ponownemu przymarzaniu.

Charakterystyka produktu:
ź
preparat do błyskawicznego usuwania oszronienia
ź
przeznaczony do szyb i lusterek samochodowych
ź
bezpieczny dla lakieru, wycieraczek, uszczelek
i pozostałych zewnętrznych elementów samochodu
ź
skuteczny nawet przy silnych mrozach
ź
zastosowanie bezdotykowe
ź
preparat gotowy do użycia

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l

Charakterystyka produktu:
ź
preparat do powierzchni szklanych
ź
tworzy niewidzialną warstwę, która pochłania parę
wodną powstałą w wyniku zwiększonej wilgotności
powietrza oraz różnicy temperatur wewnątrz i na
zewnątrz pojazdu
ź
dzięki nałożonej warstwie szyba nie zostanie
zaparowana w wyniku oddziaływania czynników
atmosferycznych
ź
środek gotowy do użycia
ź
Anti-Fog jest bezpieczny dla powierzchni

rrcustoms

ANTIFOG
Preparat zwany „antyparą”, który tworzy cienką warstwę
zapobiegającą osiadaniu pary wodnej na powierzchni
szyb, nie zmieniając przy tym ich przejrzystości.

Dostępne pojemności:
150ml
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ODOR KILLER
Preparat kontaktowy usuwający brzydkie zapachy pochodzenia
organicznego np. zapach potu, moczu, wymiocin, mleka, środków
spożywczych, zapachy zwierzęce, dym tytoniowy, itp. Szybko
i długotrwale hamuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu.
Bardzo łatwy w użyciu. Bezpieczny dla każdej powierzchni, dzięki
specjalnie zaprojektowanej recepturze. Doskonale sprawdzi się w
samochodzie, domu czy biurze.

Dostępne pojemności:
1000ml

Charakterystyka produktu:
ź
preparat do usuwania pozostałości po owadach,
ptasich odchodach i innych zabrudzeniach
organicznych
ź
do stosowania na powierzchniach lakierowanych,
szklanych, z tworzyw sztucznych, malowanych,
polerowanych metali, chromowanych, anodowanych,
powlekanych proszkowo, z włókien węglowych lub
oklejanych winylowymi foliami
ź
zastosowanie bezdotykowe
ź
preparat gotowy do użycia
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonych powierzchni
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BUG REMOVER
Skuteczny preparat stworzony do bezpiecznego usuwania
najbardziej uporczywych zanieczyszczeń organicznych bez
konieczności szorowania.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l
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TAR&GLUE REMOVER
Bardzo skuteczny preparat czyszczący do powierzchni
lakierowanych. Służy do usuwania smoły, asfaltu, zaschniętego
kleju i utwardzonej żywicy z lakieru samochodowego.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l, 25l

Charakterystyka produktu:
ź
preparat do usuwania zapachów pochodzenia
organicznego
ź
działa poprzez bezpośredni kontakt ze źródłem
zapachu
ź
neutralizuje cząsteczki powodujące powstawanie
nieprzyjemnego zapachu
ź
łatwy i szybki w użyciu
ź
preparat gotowy do użycia
ź
nie wymaga wypłukania z aplikowanej
powierzchni
ź
nie pozostawia śladów
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny
dla powierzchni

Charakterystyka produktu:
ź
profesjonalny preparat czyszczący do powierzchni
lakierowanych
ź
doskonale usuwa smołę, żywicę, utwardzone kleje
czy soki z drzew
ź
do przygotowania powierzchni pod woski i inne
powłoki ochronne
ź
zastosowanie bezdotykowe
ź
preparat gotowy do użycia
ź
stosować tylko do powierzchni lakierowanych
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni

Charakterystyka produktu:
ź
profesjonalny preparat do inspekcji powłok
lakierniczych
ź
do stosowania wyłącznie na powierzchniach
lakierowanych
ź
bardzo dobrze wspiera przygotowanie powierzchni
przed aplikacją wosków lub powłok ochronnych
ź
pozostawia powierzchnię odtłuszczoną i jałową
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni
ź
preparat gotowy do użycia
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WIPE OUT
Profesjonalny preparat przeznaczony do czyszczenia powierzchni
lakierowanych. Usuwa pozostałości pasty polerskiej i wosków, a
także resztki kleju i inne zanieczyszczenia. Szybko odparowuje, nie
pozostawia smug.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l, 25l
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TIRE PAINT
Farba do malowania opon. Nadaje im świeży, matowy wygląd.
Koncentrat do rozcieńczania w proporcji 1:1. Pokrywa
przebarwienia i mikropęknięcia. Polecany do opon używanych
lub bieżnikowanych. Wysycha szybko, pozostawiając naturalną
powłokę.

Charakterystyka produktu:
ź
preparat do malowania opon
ź
koncentrat do rozcieńczania wodą w proporcji 1:1
ź
polecany do opon używanych i bieżnikowanych
ź
przyciemnia kolor, daje efekt nowej opony
ź
pozostawia matową naturalną powłokę
ź
produkt w szczególności przeznaczony dla rynku
opon używanych
ź
preparat nie jest dressingiem do opon i nie jest
przeznaczony do auto detailingu

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l, 25l

Charakterystyka produktu:
ź
zatrzymuje proces korozji
ź
wnika w strukturę rdzy i tworzy z niej trwałą powłokę
ź
powłoka może być pokrywana szpachlą lub
podkładami epoksydowymi i akrylowymi
ź
zabezpiecza przed działaniem czynników
atmosferycznych
ź
wydajny i prosty w użyciu
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RUST CONVERTER
Rust Converter to preparat do do zatrzymywania procesów
korozji. Penetruje rdzę i konwertuje ją w stabilną chemicznie
postać. Tworzy twardą, trwałą powłokę zabezpieczającą stal
przed działaniem czynników atmosferycznych.

Dostępne pojemności:
150ml
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HARDCORE
Dwufazowy koncentrat do najcięższych zabrudzeń o bardzo
szerokim zastosowaniu. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia z
pojazdów, maszyn i powierzchni. Hardcore jest najsilniejszym
preparatem w gamie produktów RRC!

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l, 25l

Charakterystyka produktu:
ź
wydajny, skoncentrowany preparat czyszczący
ź
uniwersalny - usuwa wszelkie zabrudzenia
ź
koncentrat - stosować odpowiednio rozcieńczony
ź
zasadowe pH
ź
zalecany do czyszczenia wewnętrznych
i zewnętrznych elementów samochodów
ź
skuteczny w usuwaniu utrwalonych zabrudzeń w
przemyśle, budownictwie, gospodarstwach
domowych
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni

Charakterystyka produktu:
stosujesz na własną odpowiedzialność
silny, skoncentrowany preparat czyszczący
usuwa wszelkie zabrudzenia, w tym tłuste i oleiste
koncentrat - stosować odpowiednio rozcieńczony
preparat działający dwufazowo - wymaga
wstrząśnięcia przed użyciem
ź
zasadowe pH
ź
zalecany do mycia karoserii samochodów
ciężarowych oraz osobowych, naczep, kontenerów,
plandek, podwozia, lakierowanych części
aluminiowych oraz zewnętrznych części silników
ź
skuteczny przy czyszczeniu posadzek, lastryka oraz
maszyn przemysłowych
ź
ź
ź
ź
ź
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ALL PURPOSE CLEANER
Uniwersalny preparat czyszczący w koncentracie. Skutecznie
wnika, rozbija i czyści brud, smar, trudne plamy i utrwalone
zabrudzenia, których nie usuwają inne środki. APC wiąże
zabrudzenia tworząc łatwą do usunięcia zawiesinę.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l, 25l
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LEATHER CLEANER SOFT
Delikatny i skuteczny preparat czyszczący, usuwający
zabrudzenia i plamy ze skór gładkich. Specjalna formuła
została dobrana pod kątem codziennej, bezpiecznej
pielęgnacji powierzchni skórzanych. Neutralizuje
nieprzyjemne zapachy takie jak: dym papierosowy, ludzki
pot, zapachy kuchenne i inne.

Dostępne pojemności:
200ml, 1000ml,5l
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W ZESTAWIE!

Charakterystyka produktu:
ź
preparat do czyszczenia gładkich skór
samochodowych, mebli
i galanterii skórzanej
ź
polecany do regularnego czyszczenia powierzchni
ź
preparat gotowy do użycia przy pomocy pianowniczki
ź
neutralne pH
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni
ź
produktu nie należy stosować do skór otwartych i
szorstkich: nubuk, zamsz, welur, skóry anilinowe

Charakterystyka produktu:
ź
profesjonalny preparat do czyszczenia gładkich skór
samochodowych, mebli
i galanterii skórzanej
ź
szczególnie polecany do mocno zabrudzonych,
jasnych tapicerek
ź
preparat gotowy do użycia przy pomocy pianowniczki
ź
lekko zasadowe pH
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni
ź
produktu nie należy stosować do skór otwartych i
szorstkich: nubuk, zamsz, welur, skóry anilinowe
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LEATHER CLEANER STRONG
Silny i skuteczny preparat czyszczący, usuwający zabrudzenia i
plamy ze skór gładkich. Dzięki silnej formule, jest w stanie
poradzić sobie z zaniedbanymi skórami i bezpiecznie
przywrócić im pierwotny kolor. Neutralizuje nieprzyjemne
zapachy takie jak: dym papierosowy, ludzki pot, zapachy
kuchenne i inne.

Dostępne pojemności:
200ml, 1000ml, 5l
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W ZESTAWIE Z ODŻYWKĄ!
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LEATHER CLEANER EXTREME
Silny preparat przeznaczony do czyszczenia mocno zaniedbanych
skór. Dzięki specjalnej formule skutecznie usuwa zabrudzenia i
neutralizuje nieprzyjemne zapachy takie jak dym papierosowy,
ludzki pot i inne. Dedykowany dla profesjonalnych studiów
detailingowych i myjni samochodowych. Pozwala skrócić czas
pracy przy bardzo silnych zabrudzeniach.

Charakterystyka produktu:
ź
silny, profesjonalny preparat do czyszczenia skór
gładkich w samochodach, mebli i galanterii
skórzanej
ź
preparat gotowy do użycia przy pomocy
pianowniczki
ź
zasadowe pH
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni
ź
produktu nie należy stosować do skór otwartych i
szorstkich: nubuk, zamsz, welur, skóry anilinowe

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l

Charakterystyka produktu:
ź
odżywka do skór gładkich
ź
uelastycznia, nawilża i odżywia powierzchnię
ź
zapobiega wysuszaniu
ź
tworzy transparentną warstwę zapewniającą
ochronę i zabezpieczenie koloru
ź
chroni przed promieniami UV
ź
preparat gotowy do użycia
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny
dla czyszczonej powierzchni
ź
produktu nie należy stosować do skór
otwartych i szorstkich: nubuk, zamsz, welur,
skóry anilinowe
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LEATHER CONDITIONER
Odżywka do powierzchni skórzanych. Preparat wnika głęboko
w strukturę skóry nadając jej elastyczności i sprężystości.

Dostępne pojemności:
150ml, 1000ml,5l
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W ZESTAWIE!

rrcustoms

UPHOLSTERY CLEANER FOAMING
Skuteczny, wysoko pieniący koncentrat przeznaczony
do prania różnego rodzaju tkanin. Szczególnie
polecany do usuwania zabrudzeń z samochodowych
foteli, dywaników, wykładzin podłogowych oraz
dywanów.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l

Charakterystyka produktu:
ź
profesjonalny koncentrat ułatwiający rozpuszczenie
brudu na różnego rodzaju materiałowych
powierzchniach
ź
szczególnie polecany do prania: podsufitek,
boczków i innych elementów twardych
ź
koncentrat do rozcieńczenia z wodą
ź
nie polecany do stosowania przy czyszczeniu
dywaników, foteli, wykładzin podłogowych. Do tego
rodzaju powierzchni polecamy Upholstery Cleaner
Foaming
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni

Charakterystyka produktu:
ź
profesjonalny preparat w formie koncentratu
ułatwiający rozpuszczenie brudu na różnego rodzaju
powierzchniach materiałowych
ź
szczególnie polecany do prania: dywaników, foteli,
wykładzin podłogowych
ź
koncentrat do rozcieńczenia z wodą
ź
nie polecany do stosowania przy czyszczeniu
podsufitek, boczków i innych elementów twardych. Do
tego rodzaju powierzchni polecamy Upholstery Cleaner
Low-Foaming
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni
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UPHOLSTERY CLEANER LOW-FOAMING
Skuteczny, nisko pieniący koncentrat przeznaczony do
prania różnego rodzaju tkanin. Szczególnie polecany do
usuwania zabrudzeń z twardych powierzchni typu:
podsuﬁtki, boczki, plecy foteli, materiały skóropodobne,
np. welur.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l
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INTERIOR CLEANER
Środek przeznaczony do czyszczenia samochodowych tkanin
obiciowych. Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania. Polecany
do usuwania zabrudzeń z foteli, dywaników, podsuﬁtek, boczków,
materiałów skóropodobnych np. weluru. Zapach Iceberg lub
Wildberry.

Dostępne pojemności:
1000ml, 5l

Charakterystyka produktu:
ź
preparat do usuwania brudu z tkanin obiciowych,
tapicerki samochodowej
ź
środek gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
ź
polecany do czyszczenia: foteli, dywaników,
podsufitek, boczków i innych
ź
gotowy preparat do bonetowania
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni
ź
zapach Iceberg lub Wild Berry
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Charakterystyka produktu:
ź
profesjonalny preparat ułatwiający usuwanie brudu z
alcantary
ź
czyści i usuwa nieprzyjemne zapachy potu czy tytoniu
ź
odświeża powierzchnię zapewniając jej dłuższą
żywotność
ź
preparat gotowy do użycia
ź
zasadowe pH
ź
zastosowany zgodnie z zaleceniami bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni

ALCANTARA CLEANER
Preparat przeznaczony do czyszczenia alkantary.

Dostępne pojemności:
200ml, 1000ml, 5l
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Charakterystyka produktu:
ź
środek przeznaczony do czyszczenia twardych
tworzyw sztucznych (np. boczki drzwi, elementy
Plastic cleaner to środek do czyszczenia powierzchni wykonanych z
kokpitu)
twardych tworzyw sztucznych oraz przygotowania elementów do ź
przywraca czysty oraz naturalny wygląd tworzywa
aplikacji RRC Interior Dressing. Preparat gotowy do użycia. Po ź
preparat gotowy do użycia
wyczyszczeniu powierzchni nie wymaga ona wypłukania. ź
po zastosowaniu nie wymaga wypłukania
Skutecznie radzi sobie z zabrudzeniami, pozostawiając czystą, ź
zapach pomarańczy
naturalną powierzchnię plastiku. Produkt o zapachu świeżej, ź
bezpieczny dla czyszczonej powierzchni
słodkiej pomarańczy.
ź
zalecany przed aplikacją RRC Interior Dressing

PLASTIC CLEANER

Dostępne pojemności:
150ml, 1000ml, 5l

Charakterystyka produktu:
ź
preparat do plastików zewnętrznych
ź
zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi
ź
przywraca plastikom czarny, nasycony kolor
ź
konserwuje powierzchnię
ź
dobrze zaaplikowany dressing tworzy powłokę
zabezpieczającą
z efektem hydrofobowym
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PLASTIC DRESSING
Plastic Dressing Wydajny preparat silikonowy przeznaczony do
konserwacji zewnętrznych elementów plastikowych auta.
Nadaje efekt głębokiej i czystej czerni, który utrzymuje się na
powierzchni plastiku do kilku myć samochodu. Nadaje
powierzchni efekt hydrofobowy.

Dostępne pojemności:
150ml, 1000ml
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INTERIOR DRESSING
Preparat służący do zabezpieczania i podkreślenia głębi
koloru wewnętrznych elementów plastikowych, gumowych i
winylowych. Doskonały do regularnej pielęgnacji powierzchni
błyszczących i matowych.

Charakterystyka produktu:
ź
łagodny preparat do odświeżania
i zabezpieczania plastików wewnętrznych
ź
tworzy warstwę antystatyczną
ź
pozostawia filtr UV zapobiegający płowieniu
elementów
ź
zapach poziomkowy
ź
gęsta konsystencja
ź
bezpieczny dla czyszczonej powierzchni
ź
preparat gotowy do użycia

Dostępne pojemności:
150ml, 1000ml, 5l

Charakterystyka produktu:
ź
łagodny preparat do czyszczenia plastików
wewnętrznych
ź
bezpieczne pH
ź
przywraca powierzchni naturalny wygląd
ź
pozostawia warstwę ochronną i antystatyczną
ź
zapach poziomkowy
ź
bezpieczny dla czyszczonej powierzchni
ź
preparat gotowy do użycia
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INTERIOR DETAILER
Preparat do szybkiego czyszczenia i odświeżania powierzchni
plastikowych. Nadaje naturalny wygląd, zabezpiecza plastiki
przed nadmiernym osadzaniem się kurzu oraz pozostawia
powierzchnię odporną na palcowanie.

Dostępne pojemności:
150ml, 1000ml, 5l
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SCREEN WASH
Płyn do spryskiwaczy klasy premium na bazie
wysokogatunkowego alkoholu etylowego. Technologia
NANO modyﬁkuje powierzchnię szyby zmniejszając
przyczepność brudu. Płyn bezpieczny dla uszczelek. Po
użyciu pozostawia przyjemny zapach mango&marakuja

Dostępne pojemności:
4000ml

Charakterystyka produktu:
ź
gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy klasy
Premium
ź
gwarantowana stabilność do – 20 st. C
ź
wytworzony na bazie wysokogatunkowego alkoholu
etylowego
ź
bez alkoholu metylowego – METHANOL FREE
ź
płyn w technologii NANO – modyfikuje powierzchnię szyby
i zmniejsza przyczepność do niej brudu
ź
znakomicie usuwa zanieczyszczenia, tłuszcz, lód, sól,
martwe owady itp.
ź
nie niszczy uszczelek, nie pozostawia smug i zacieków
ź
wysokiej jakości zapach Mango&Marakuja bardzo dobrze
kryjący zapach alkoholu
ź
przeznaczony do wszystkich pojazdów, lusterek,
reflektorów
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ISOPROPYLALCOHOL
Profesjonalny preparat czyszczący do powierzchni lakierowanych. Rozpuszcza oleje i smary, usuwa
zanieczyszczenia. Pozostawia powierzchnię czystą i odtłuszczoną. Szybko odparowuje. Produkt
zalecany do odtłuszczenia powierzchni przy renowacjach lakieru, w celu usunięcia pozostałości past
polerskich lub przed nakładaniem wosków lub innych powłok.
Dostępne pojemności: 1000ml, 5l, 25l
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ADHESIVEREMOVER

Gotowy do użycia uniwersalny preparat o przyjemnym zapachu do czyszczenia i przygotowania
powierzchni przed malowaniem, oklejaniem, klejeniem, czy inną obróbką elementów.
Idealny do usuwania resztek kleju pozostałego po usunięciu folii winylowej z powierzchni pojazdu, folii
samoprzylepnych, naklejek lub etykiet.
Dostępne pojemności: 150ml, 1000ml, 5l
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TINTGEL

Specjalistyczny płyn w formie gęstego koncentratu do aplikacji folii na mokro. Doskonale odtłuszcza
powierzchnię. Nie pozostawia smug, szybko odparowuje. Dawkowanie: 6-10 ml na 1 l wody.
Dostępne pojemności: 150ml, 500ml, 1000ml, 5l
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SURFACECLEANER
Uniwersalny, gotowy preparat czyszczący stworzony na bazie alkoholu. Usuwa wszelkie
zanieczyszczenia i odtłuszcza powierzchnię. Umożliwia usuwanie różnego rodzaju pozostałości już
podczas jednorazowej aplikacji.
Dostępne pojemności: 150ml, 500ml, 1000ml, 5l
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FILMCLEANER
Gotowy do użycia preparat czyszczący przeznaczony do usuwania wszelkich zabrudzeń z folii.
Głęboko wnika w brud rozbijając go na cząsteczki.
Czyści zabrudzenia smarami oraz ciężkie do usunięcia plamy. Produkt o zasadowym pH.
Preparat nie pozostawia żadnych śladów chemicznych, odbarwień ani zapachu.
Jest bardzo bezpieczny dla czyszczonej powierzchni.
Dostępne pojemności: 1000ml, 5l

BUTELKI/PIANOWNICZKI
BUTELKI/PIANOWNICZKI
RÓŻNEPOJEMNOŚCI
POJEMNOŚCI
RÓŻNE

MIKROFIBRY/RĘCZNIKI
RÓŻNE RODZAJE

POZOSTAŁE AKCESORIA
POZOSTAŁE
AKCESORIA

APLIKATORY
RÓŻNE RODZAJE

TORBARRCUSTOMS
RRCUSTOMS
TORBA
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ZAPACHY SAMOCHODOWE
Linia zapachów samochodowych RRCustoms to ponad 50
różnorodnych kompozycji o niezwykle intensywnym
aromacie. Każda buteleczka przedstawia część historii
RRCustoms opowiedzianej w naszym ulubionym,
komiksowym stylu.
Zapachy mają postać aerozolu, którym można spryskać
dywaniki, fotele i inne chłonne materiały. Tworząc nasze
odświeżacze postawiliśmy na niestandardowe połączenie
różnych aromatów, wśród których każdy znajdzie coś dla
siebie.

Do każdego zapachu dołączona jest zawieszka, którą można
nasączyć dowolną ilością wybranego środka – tylko od nas
zależy, jak intensywny i trwały zapach uzyskamy! Lubimy
eksperymentować, więc wśród naszych perfum znajdziesz
zapachy tak egzotyczne, jak piżmo, biała herbata, bambus,
mangostan czy jagody acai. Dla miłośników klasyki
przygotowaliśmy aromat gumy balonowej, pomarańczę,
wanilię, miętę i wiele innych.
A jaki jest Twój ulubiony zapach?

PRODUCENT:
RRCustoms
ul. Ściegiennego 274
25-116 Kielce
+48 508 144 377
oﬃce@rrcustoms.com
www.rrcustoms.com
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