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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.
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CLASSIC
Seria padów o najbardziej uniwersalnym kształcie. Dzięki zaokrąglonym krawędziom
idealne do pracy na powierzchniach płaskich oraz lekko wklęsłych. Najwyższej jakości
piana używana do produkcji pozwala na maksymalnie efektywne wykorzystanie pasty
na każdej powierzchni. Pięciomilimetrowy frez od strony mocującej oraz zmniejszony
obwód rzepa znacznie zwiększają komfort prowadzenia przy wklęsłych
przetłoczeniach. Pady serii CLASSIC są produkowane w trzech średnicach oraz w
sześciu stopniach twardości łatwych do identyﬁkacji dzięki oznaczeniom
kolorystycznym.
Dostępne średnice: 80mm, 135mm, 150mm
Dostępne grubości: 25mm
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CLASSIC DA
Seria dostosowana do pracy maszynami typu Dual Action. Centralnie umiejscowiony
otwór pozwala na lepszą wentylację talerza oporowego oraz zapobiega zbrylaniu i
krystalizacji drobinek pasty w środkowej części pada powodowanej ruchem
orbitalnym.
Dostępne średnice: 80mm, 135mm, 150mm
Dostępne grubości: 25mm
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PRO
Pady o kształcie ułatwiającym precyzję działania. Idealne do pracy na powierzchniach
płaskich oraz przy krawędziach. Specjalny proﬁl pada o przekroju trapezu zapewnia
doskonałą precyzję pracy przy brzegach i załamaniach. Większa powierzchnia
podstawy pada zapewnia maksymalną stabilność prowadzenia maszyny polerskiej
(szczególnie polecane do maszyn Dual Action). Najwyższej jakości piana używana do
produkcji pozwala na maksymalnie efektywne wykorzystanie pasty na każdej
powierzchni. Ukośna krawędź pada ułatwia pracę maszyną w trudno dostępnych
miejscach. Pady serii PRO są produkowane w trzech średnicach oraz w sześciu
stopniach twardości łatwych do identyﬁkacji dzięki oznaczeniom kolorystycznym.
Dostępne średnice: 80mm, 135mm, 150mm
Dostępne grubości: 25mm
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PRO DA
Wersja dostosowana do maszyn typu Dual Action. Centralnie umiejscowiony otwór
pozwala na lepszą wentylację talerza oporowego oraz zapobiega zbrylaniu i
krystalizacji drobinek pasty w środkowej części pada powodowanej ruchem
orbitalnym.
Dostępne średnice: 80mm, 135mm, 150mm
Dostępne grubości: 25mm
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WAVE
Pady z powierzchnią roboczą o falistym kształcie. Pofałdowany proﬁl minimalizuje
powstawanie „swirli” czyli śladów wirowych i hologramów. Najwyższej jakości piana
używana do produkcji pozwala na maksymalnie efektywne wykorzystanie pasty na
każdej powierzchni. Karbowane wypustki ułatwiają pracę na lekko wypukłych
powierzchniach. Pady serii WAVE są produkowane w trzech średnicach oraz w sześciu
stopniach twardości łatwych do identyﬁkacji, dzięki oznaczeniom kolorystycznym.
Dostępne średnice: 80mm, 135mm, 150mm
Dostępne grubości: 25mm
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ZIGZAG
Pad z nacięciem wyjątkowo łatwym w prowadzeniu. Doskonały do pracy ze świeżymi lub
miękkimi lakierami. Zigzag ma lepsze odprowadzanie ciepła przez kształt nacięcia.
Poprawia kontakt i zapewnia bardziej równomierne efekty polerowania. Produkowany tylko
w jednej twardości (średnio miękkiej). Polecany do pracy z pastami one step i tzw. drugiego
kroku. Tylko do współpracy z maszyną rotacyjną (nie nadaje się do maszyn orbitalnych).
Dostępne średnice: 80mm, 135mm, 150mm
Dostępne grubości: 25mm
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HEXA
Heksagonalny wzór ułatwia i przyśpiesza uwydatnienie połysku oraz zwiększa
przepływ powietrza i właściwości chłodzące, zapewniając jednocześnie
równomierne cięcie. Krawędzie pada lepiej wypracowują cząsteczki ścierne, co
umożliwia efektywniejsze wykorzystanie pasty. Dzięki nacięciom w padach Hexa
mamy lepszą kontrolę nad temperaturą podczas pracy. Zaokrąglony proﬁl pada wraz
ze wzorem, zwiększa wydajność polerowania na łukach i konturach pozwalając na
gładszą prace w trudno dostępnych miejscach. Wzór zalecany do prac z maszyną
rotacyjną, ale również sprawdzi się do pracy z maszynami orbitalnymi.
Dostępne średnice: 80mm, 135mm, 150mm
Dostępne grubości: 25mm
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MICRO/NANO
Seria małych padów zaprojektowanych do prac polerskich wymagających szczególnej
precyzji. Świetnie sprawdzają się z maszynami pneumatycznymi oraz rotacyjnymi i Dual
Action. Charakteryzują się niezwykle wysoką precyzją prowadzenia dzięki prostym
krawędziom ścianek bocznych oraz proporcjonalnie zmniejszoną wysokością w
stosunku do ich większych odpowiedników. Walcowaty kształt umożliwia precyzyjne
polerowanie oraz dokładne prowadzenie w najbardziej wymagających i
niedostępnych obszarach. MICRO/NANO sprawdzą się przy renowacji: lakierowanych
listew ozdobnych, wewnętrznych dekoracji, progów/wnęk i innych detali. Najwyższej
jakości piana używana do produkcji pozwala na maksymalnie efektywne
wykorzystanie pasty na każdej powierzchni.
Dostępne średnice: 50mm, 33mm
Dostępne grubości: 10 mm
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FILC POLERSKI
Pady przeznaczone do usuwania zarysowań, zmatowień lub plam z powierzchni szkła,
metalu, kamienia, drewna i bardzo twardych tworzyw sztucznych. Warstwa robocza
wykonana wyłącznie z prasowanych włókien wełny wysokiej jakości, zapewnia maksymalną
trwałość i skuteczność polerowania twardych powierzchni. Warstwa mocująca i specjalny
welur poliamidowy wraz z odpowiednim klejem gwarantują najwyższą jakość oraz
żywotność pada. Zalecamy stosowanie twardego talerza oporowego. Pad z ﬁlcu nie jest
zalecany do polerowania bardzo miękkich metali oraz powłok galwanicznych. Doskonały
przy pracy z pastą Glass Polishing Paste.
Dostępne średnice: 125mm, 70mm
Dostępne grubości: 5mm

Charakterystyka twardości padów RRC
Niebieskie pady polerskie RRC charakteryzują się najwyższą twardością.
Są przeznaczone do efektywnego usuwania zmatowień i głębokich zarysowań z powierzchni twardych lakierów i
plastików. Dzięki zastosowaniu zamkniętokomórkowej piany doskonale nadają się do współpracy z pastami tzw.
pierwszego cięcia typu SUPER HEAVY CUT i HEAVY CUT. Idealne do przygotowania powierzchni do kolejnych etapów
polerowania.
Białe pady polerskie RRC charakteryzują się wysoką twardością.
Są przeznaczone do usuwania głębokich zarysowań oraz zmatowień. Struktura piany pozwala na pracę pastami tnącymi
HEAVY CUT oraz polerującymi typu MEDIUM CUT POLISH. Sprawdzą się przy cięciu lakierów średnio twardych oraz przy
polerowaniu lakierów twardych.

Pomarańczowe pady polerskie RRC charakteryzują się średnią twardością.
Są przeznaczone do usuwania głębokich zarysowań oraz zmatowień na miękkich lakierach i plastikach oraz do
polerowania średnio twardych lakierów. Struktura piany idealnie utrzymuje pastę na powierzchni pada pozwalając na jej
całkowite wypracowanie. Idealne do współpracy z pastami typu POLISH. Mogą być stosowane do korekty typu ONE
STEP.
Żółte pady polerskie RRC to również pady o średniej twardości.
Są przeznaczone do polerowania średnio twardych oraz miękkich lakierów i plastików. Charakteryzują się najbardziej
optymalną budową komórek piany pozwalającą na doskonała pracę przy korekcie metodą jednoetapową ONE STEP lub
pracę na etapie polerowania.

Czerwone pady polerskie RRC charakteryzują się średnią miękkością.
Są przeznaczone do polerowania bardzo miękkich lakierów i plastików oraz do wykańczania twardych lakierów.
Zaprojektowane do pracy z pastami polerującymi MEDIUM CUT POLISH oraz wykańczającymi typu FINISH. Doskonale
sprawdzą się przy obróbce preparatami typu all-in-one jak i dedykowanymi pastami typu 3w1.

Czarne pady polerskie RRC to pady miękkie.
Są przeznaczone do wykańczania powierzchni pastami antyhologramowymi oraz SUPER FINISH. Służą przede
wszystkim do szybkiego pozbycia się śladów wirowych czyli hologramów na lakierze oraz plastiku. Super miękka,
otwartokomórkowa struktura gąbki pozwala również na użycie glaze’ów, cleanerów pod wosk jak i na mechaniczna
aplikację wosków. Zaprojektowane do uzyskania „efektu lustra” na etapie prac wykańczających.

rrc pads

RRC PADS to serie padów do profesjonalnego polerowania. Wykonane są z największą precyzją, z
najlepszej jakości komponentów. Cenione za wytrzymałość i jakość wykonania. Każdy pad jest
poddawany rygorystycznej kontroli na rozciąganie i odporność na temperaturę. Produkcja odbywa się
na specjalistycznych maszynach CNC podnoszących jakość ﬁnalnego produktu. Wszystkie modele
pozwalają na mechaniczne polerowanie i szlifowanie powierzchni z użyciem past polerujących oraz
matujących. Solidny welur zapewnia najsilniejsze zamocowanie podnosząc komfort oraz
bezpieczeństwo użytkowania. Padami można pracować zarówno na mokro jak i na sucho przy
prędkościach 600-2500 rpm. dla maszyn rotacyjnych oraz 2000-5500 opm. dla maszyn typu Dual
Action.
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