
MAI MULTĂ PERFORMANȚĂ CU MAI 
PUȚIN EFORT! 
CURĂȚAREA VEHICULULUI



X-IN-1 CLEANSTAR MAGIC

	` �Curățați�și�etanșați�parbrizul�într-un�singur�pas,�în�mai�puțin�
de 2�minute
	` �Umpleți�rezervorul�de�parbriz�pentru�a�obține�satisfacția�
clienților�pe�termen�lung
	` Potrivit�pentru�toate�anotimpurile
	` Pregătit�de�utilizare

 5 L   Art. 420466

Curățarea�face�parte�din�întreținerea�zilnică,�obișnuită�a�vehiculului.�Dar�știați�că�puteți�
câștiga�mai�mulți�bani�oferind�pur�și�simplu�servicii�de�curățare�clienților�dvs.?�În�același�
timp,�economisiți�timp�de�lucru�și�realizați�un�proces�de�curățare�mai�eficient�și�mai�rapid�
decât�oricând.

Berner,�în�calitate�de�expert,�vă�oferă�soluția�completă�pentru�curățarea�interioară�și�
exterioară�a�vehiculelor�–�de�la�curățare�PREALABILĂ,�spălare,�aspirare,�până�la�curățare�
interioară�și�finisare.�Vă�sprijinim�cu�tot�ce�aveți�nevoie�pentru�a�face�față�provocărilor�
de curățare�a�vehiculului.

Cercul lui Sinner

Pentru�a�obține�cel�mai�bun�rezultat�de�spălare,�este�important�să�verificați�calitatea�
apei din�sistem�și,�dacă�este�necesar,�să�tratați�apa�la�un�standard�reutilizabil.

Valoare pH

Valoarea�aceasta�este�o�unitate�de�măsură�pentru�caracterul�acid,�neutru�sau�alcalin�al�unui�
lichid.�Poate�fi�descrisă�pe�o�scară�de�la�0,0�la�14,0�și�este�importantă�pentru�performanța�
dvs.�de�curățare.�

TIMP…

TEMPERATURĂ…

CHIMIE

MECANICĂ

…�a�permis�ca�spuma�să�îndepărteze�
sau�să�înmoaie�murdăria.

Cu�cât�timpul�de�aplicare�este�mai�
lung,�cu�atât�murdăria�este�mai�
ușor de�îndepărtat.

Dizolvat�în�apă

sub�forma�concentrației�de�aplicare�
a agentului�de�curățare.

Ingredientele�chimice,�cum�ar�fi�
surfactanții�și�valoarea�pH-ului,�

joacă un�rol�crucial�aici.

…�de�spumă/apă

Cu�cât�temperatura�este�mai�mare,�
cu�atât�murdăria�este�mai�ușor�
de îndepărtat�de�pe�suprafață.

Sub�forma�jetului�de�apă�al�
dispozitivului de�înaltă�presiune.

Presiunea�jetului�de�apă�acționează�
asupra�murdăriei�și�o�descompune.

Cu�cât�mecanica�este�mai�puternică,�
cu atât�agenții�de�contaminare�sunt�

îndepărtați�mai�eficient.

Îndepărtarea�agenților�de�contaminare�minerală�
(var,�silicați�și�reziduuri�sărate,�rugină,�rugină�
rapidă�etc.)

Îndepărtarea�murdăriei/petelor�care�conțin�ulei�
și grăsime

Pentru�materiale�
sensibile�(piele,�linoleum�
și�altele�asemenea)�
se recomandă�agenții�
de curățare�cu�pH�
neutru,�ușor�acizi�
sau ușor�alcalini.

MEDIU ACID

          puternic acid                        ușor acid           ușor alcalin                        puternic alcalin

MEDIU ALCALINpH NEUTRU

0 5 9 147

MAI MULT DECÂT O SIMPLĂ 
SPĂLARE A PARBRIZULUI!
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URMĂRIȚI 
CLIPUL 
VIDEO

Adăugați 
codul
QR



Curățarea face parte din întreținerea zilnică, obișnuită a vehiculului. Dar știați că puteți 
câștiga mai mulți bani oferind pur și simplu servicii de securitate clienților dvs.? În același 
timp, economisiți timp de lucru și realizați un proces de curățare mai eficient și mai rapid 
decât oricând.

Berner, în calitate de expert, vă oferă soluția completă pentru curățarea interioară și 
exterioară a vehiculelor – de la curățare PREALABILĂ, spălare, aspirare, până la curățare 
interioară și finisare. Vă sprijinim cu tot ce aveți nevoie pentru a face față provocărilor 
de curățare a vehiculului.

Cercul lui Sinner

Valoare pH

Valoarea aceasta este o unitate de măsură pentru caracterul acid, neutru sau alcalin al unui 
lichid. Poate fi descrisă pe o scară de la 0,0 la 14,0 și este importantă pentru performanța 
dvs. de curățare. 

TIMP…

TEMPERATURĂ…

CHIMIE

MECANICĂ

… a permis ca spuma să îndepărteze 
sau să înmoaie murdăria.

Cu cât timpul de aplicare este mai 
lung, cu atât murdăria este mai 
ușor de îndepărtat.

Dizolvat în apă

sub forma concentrației de aplicare 
a agentului de curățare.

Ingredientele chimice, cum ar fi 
surfactanții și valoarea pH-ului, 

joacă un rol crucial aici.

… de spumă/apă

Cu cât temperatura este mai mare, 
cu atât murdăria este mai ușor 
de îndepărtat de pe suprafață.

Sub forma jetului de apă al 
dispozitivului de înaltă presiune.

Presiunea jetului de apă acționează 
asupra murdăriei și o descompune.

Cu cât mecanica este mai puternică, 
cu atât agenții de contaminare sunt 

îndepărtați mai eficient.
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Există multe tipuri de murdărie depusă pe un vehicul unde este necesară o curățare 
preliminară puternică și eficientă. Reziduurile precum smoala, excrementele de insecte 
sau păsări, dar și praful de frână și peliculele de rugină trebuie îndepărtate înainte 
de spălare. Detergenții de încredere vă returnează apoi un vehicul curat.

	`  Îndepărtează 
peliculele de rugină 
de pe mașini, 
autocamioane, 
vehicule comerciale, 
vehicule feroviare 
și stratul de coroziune 
de pe suprafața 
vehiculelor uzate

 5 L   Art. 219318  Art. 251258

Produs pentru îndepărtarea ruginii Agent de curățare de înaltă presiune 1 CURĂȚARE PREALABILĂ

Pulverizator  
cu pompă 

Perie pentru  
jante 

Perie conică 
pentru jante 

Perie dură 
pentru jante 

VEȚI AVEA NEVOIE, DE ASEMENEA, DE…

Agent de curățare preliminară 
Premium 

Produs de îndepărtare a smoalei

	`  Putere mare de 
curățare cu capacități 
superioare de 
îndepărtare riguroasă 
a murdăriei
	`  Foarte concentrat: 
foarte eficient 
și economic

 
 25 L  Art. 363420

	`  Curățare eficientă 
și ușoară
	`  Dizolvă de unul singur 
smoala, asfaltul, 
petele de vopsea 
de sub caroserie, ca și 
contaminările uleioase 
sau grase

 400 ml Art. 147992
 20 L  Art. 368670

1.250 ml 
Art. 81870

480 x 110 mm 
Art. 11274

43 cm 
Art. 366759

12 cm 
Art. 366758

Detergent activ pentru jante Agent de curățare pentru jante 
Premium 

	`   Îndepărtează praful 
și murdăria rezistentă 
de pe drum, uleiul,  
grăsimile și alți agenți 
de contaminare

 500 ml Art. 214880 
 5 L   Art. 214879
 25 L   Art. 415753 

	`  Efect mai puternic 
de curățare
	`  Cu schimbarea culorii 
când se obține efectul 
maxim de curățare

 500 ml Art. 415197
 20 L  Art. 415195
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Există multe tipuri de murdărie depusă pe un vehicul unde este necesară o curățare 
preliminară puternică și eficientă. Reziduurile precum smoala, excrementele de insecte 
sau păsări, dar și praful de frână și peliculele de rugină trebuie îndepărtate înainte 
de spălare. Detergenții de încredere vă returnează apoi un vehicul curat.

	`  Îndepărtează 
peliculele de rugină 
de pe mașini, 
autocamioane, 
vehicule comerciale, 
vehicule feroviare 
și stratul de coroziune 
de pe suprafața 
vehiculelor uzate

 5 L   Art. 219318  Art. 251258

Produs pentru îndepărtarea ruginii Aparat de curățare cu înaltă presiune 1 CURĂȚARE PREALABILĂ

Pulverizator  
cu pompă 

Perie pentru  
jante 

Perie conică 
pentru jante 

Perie dură 
pentru jante 

VEȚI AVEA NEVOIE, DE ASEMENEA, DE…

Agent de curățare preliminară 
Premium 

Produs de îndepărtare a smoalei

	`  Putere mare de 
curățare cu capacități 
superioare de 
îndepărtare riguroasă 
a murdăriei
	`  Foarte concentrat: 
foarte eficient 
și economic

 1 L  Art. 363714
 25 L  Art. 363420

	`  Curățare eficientă 
și ușoară
	`  Dizolvă de unul singur 
smoala, asfaltul, 
petele de vopsea 
de sub caroserie, ca și 
contaminările uleioase 
sau grase

 400 ml Art. 147992
 20 L  Art. 368670

1.250 ml 
Art. 81870

480 x 110 mm 
Art. 11274

43 cm 
Art. 366759

12 cm 
Art. 366758

Detergent activ pentru jante Agent de curățare pentru jante 
Premium 

	`   Îndepărtează praful 
și murdăria rezistentă 
de pe drum, uleiul,  
grăsimile și alți agenți 
de contaminare

 500 ml Art. 214880 
 5 L   Art. 214879
 25 L   Art. 214878 

	`  Efect mai puternic 
de curățare
	`  Cu schimbarea culorii 
când se obține efectul 
maxim de curățare

 500 ml Art. 214881
 20 L  Art. 368672
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140 cm 
Art. 366762

2.4 m 
366763

Spălarea vehiculului se poate face la presiune ridicată sau într-o stație de spălare de tip 
portal. Oricare ar fi opțiunea dvs., Berner vă oferă șampoane cu spumă puternică și cu 
factor ridicat de curățare pentru un rezultat de spălare excelent. 

2 SPĂLARE

Perie de spălat
„Triple”  

Perie de spălat
„Quadro” 

Perie Mânere de 
alimentare cu apă  

VEȚI AVEA NEVOIE, DE ASEMENEA, DE…

270 mm 
Art. 119201

270 mm 
Art. 119202

35 cm 
Art. 366761

 

Șampon pentru aluminiu/șasiu Șampon pentru autocamioane 2 în 1

	`  Recomandat special 
pentru îndepărtarea 
murdăriei pe bază de 
minerale și a reziduurilor 
de oxizi de pe suprafețele 
din aluminiu
	`  Poate fi folosit 
ca detergent acid 
pentru jante

 25 L   Art. 

	`  Îndepărtează riguros 
murdăria provenită 
din aplicații industriale 
și agricole
	`  Formulă foarte concentrată, 
care este economică în 
utilizare și avantajoasă din 
punct de vedere financiar 

 5 L   Art. 363418  
 25 L   Art. 363416
  

Agent de uscare pentru autocamioane

	`  Agentul de uscare puternic 
asigură scurgerea perfectă 
a apei de pe vehicule 
cu suprafețe mari
	`  Previne extinderea petelor 
de apă și calcar

 1 L  Art.
 25 L  Art. 
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140 cm 
Art. 366762

2.4 m 
366763

Spălarea vehiculului se poate face la presiune ridicată sau într-o stație de spălare de tip 
portal. Oricare ar fi opțiunea dvs., Berner vă oferă șampoane cu spumă puternică și cu 
factor ridicat de curățare pentru un rezultat de spălare excelent. 

2 SPĂLARE

Perie de spălat
„Triple”  

Perie de spălat
„Quadro” 

Perie Mânere cu 
alimentare apă  

VEȚI AVEA NEVOIE, DE ASEMENEA, DE…

270 mm 
Art. 119201

270 mm 
Art. 119202

35 cm 
Art. 366761

 

Șampon pentru aluminiu/șasiu Șampon pentru autocamioane 2 în 1

	`  Recomandat special 
pentru îndepărtarea 
murdăriei pe bază de 
minerale și a reziduurilor 
de oxizi de pe suprafețele 
din aluminiu
	`  Poate fi folosit 
ca detergent acid 
pentru jante

 25 L   Art. 363421

	`  Îndepărtează riguros 
murdăria provenită 
din aplicații industriale 
și agricole
	`  Formulă foarte concentrată, 
care este economică în 
utilizare și avantajoasă din 
punct de vedere financiar 

 5 L   Art. 363418  
 25 L   Art. 363416
 210 L  Art. 363419 

Agent de uscare pentru autocamioane

	`  Agentul de uscare puternic 
asigură scurgerea perfectă 
a apei de pe vehicule 
cu suprafețe mari
	`  Previne extinderea petelor 
de apă și calcar

 1 L  Art. 363712
 25 L  Art. 363417

Local-specific
product can be 

added
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Aspirarea este foarte importantă, deoarece multe zone sunt vizibile pentru clientul dvs. 
Covorașele, scaunele și alte metode de curățare a tapițeriei, în combinație cu un parfum 
proaspăt, creează un efect pozitiv asupra clientului, la returnarea vehiculului.

3 ASPIRARE

Aparat de curățat tapițeria Agent de curățare pentru aparatul 
de curățat tapițeria

	`  Utilizat la curățarea 
pernelor de scaun, 
a structurii și 
covorașelor 
de la picioare, 
a căptușelilor de tavan 
și a interiorului 
portbagajului
	`  Putere mare de aspirare 
cu 3.000 l/min

 Art. 160125

	`  Efect de curățare 
excelent cu timp 
de expunere redus
	`  Se poate utiliza și în 
pistolul Tornador sau 
pulverizatorul 
cu pompă 

  10 L   Art. 175206

Aspirator umed/uscat BWDVC Accesoriu pentru aspirator
Tornador Beast

	`  Sistem de curățare 
a filtrului Push 
& Clean pentru 
curățarea elementului 
de filtrare în câteva 
secunde

 26 L  Art. 213734
 28 L  Art. 213733

	`  Efect de curățare tip 
tornadă și aspirare 
în același timp
	`  Adecvat pentru toate 
aspiratoarele

 Art. 249720

PISTOALE TORNADOR

Negru

	`   Proiectat pentru utilizare 
profesională continuă
	`  Tehnologie rotire metal

 Art. 139611

Clasic

	`  Ergonomic și cu 
vibrații reduse
	`  Tehnologie cu tub

 Art. 369542

Spumă

	`  Spumă uscată și rigidă
	`  Spuma permite 
o expunere mai lungă 
la substanța de curățare

 Art. 369543

Adaptor rotativ Produs de curățare a climatizării 

	`  Suflare și aspirare simultană
	`  Potrivit pentru Tornador Negru și Clasic

 Art. 369575

	`  Curățare eficientă
	`  Pentru sisteme de aer 
condiționat mobile, 
fixe și auto
	`  Neinflamabil și 
compatibil cu 
vopselele și plasticul

 250 ml Art. 214902 
 5 L  Art. 214903

Detergent pulverizator cu pompă Seturi de reparații de tip pulverizatoare cu pompă

1.250 ml 
Art. 081870

Curățenie 
Art. 099215

 
Dizolvare
Art. 099216
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Aspirarea este foarte importantă, deoarece multe zone sunt vizibile pentru clientul dvs. 
Covorașele, scaunele și alte metode de curățare a tapițeriei, în combinație cu un parfum 
proaspăt, creează un efect pozitiv asupra clientului, la returnarea vehiculului.

3 ASPIRARE

Aparat de curățat tapițeria Agent de curățare pentru aparatul 
de curățat tapițeria

	`  Utilizat la curățarea 
pernelor de scaun, 
a structurii și 
covorașelor 
de la picioare, 
a căptușelilor de tavan 
și a interiorului 
portbagajului
	`  Putere mare de aspirare 
cu 3.000 l/min

 Art. 160125

	`  Efect de curățare 
excelent cu timp 
de expunere redus
	`  Se poate utiliza și în 
pistolul Tornador sau 
pulverizatorul 
cu pompă 

  10 L   Art. 175206

Aspirator umed/uscat BWDVC Accesoriu pentru aspirator
Tornador Beast

	`  Sistem de curățare 
a filtrului Push 
& Clean pentru 
curățarea elementului 
de filtrare în câteva 
secunde

 26 L  Art. 213734
 28 L  Art. 213733

	`  Efect de curățare tip 
tornadă și aspirare 
în același timp
	`  Adecvat pentru toate 
aspiratoarele

 Art. 249720

PISTOALE TORNADOR

Negru

	`   Proiectat pentru utilizare 
profesională continuă
	`  Tehnologie rotire metal

 Art. 139611

Clasic

	`  Ergonomic și cu 
vibrații reduse
	`  Tehnologie cu tub

 Art. 369542

Spumă

	`  Spumă uscată și rigidă
	`  Spuma permite 
o expunere mai lungă 
la substanța de curățare

 Art. 369543

Adaptor rotativ Produs de curățare a climatizării 

	`  Suflare și aspirare simultană
	`  Potrivit pentru Tornador Negru și Clasic

 Art. 369575

	`  Curățare eficientă
	`  Pentru sisteme de aer 
condiționat mobile, 
fixe și auto
	`  Neinflamabil și 
compatibil cu 
vopselele și plasticul

 250 ml Art. 214902 
 5 L  Art. 214903

Detergent pulverizator cu pompă Seturi de reparații de tip pulverizatoare cu pompă

1.250 ml 
Art. 081870

Curățenie 
Art. 099215

 
Dizolvare
Art. 099216

8 | BERNER | CURĂȚAREA VEHICULULUI



Pulverizatoare pentru bord: Lucios și mat

Detergent spumă universal X-în-1

	`  Pentru curățarea completă 
a interiorului vehiculului. 
Poate fi folosit pe tapițerie, 
căptușeală, plastic, piele, 
ecrane, suprafețe vopsite, 
crom, sticlă și oglinzi 

500 ml  
Art. 369938

	`  Componentele uzate de plastic 
primesc un finisaj lucios, satinat
	`  Are proprietăți antistatice și respinge 
praful
	`  Oferă protecție contra uzurii și crește 
durata de funcționare 
a componentelor de plastic

 Lucios 400 ml Art. 022384 
   5 L Art. 027400

 Mat  400 ml Art. 148114 
   5 L Art. 215169

Îndepărtarea petelor, a prafului din interior și aplicarea unui strat protector necesită 
o curățare mai blândă deoarece plasticul, pielea și ecranele s-ar putea rupe. Berner 
are soluția perfectă pentru dvs.: Produse X-in-1, împreună cu lavete din microfibră.

4 ȘTERGERE

Mirco Stretch
Super moale  

Mirco Stretch
Specific local

Dispozitiv de îndepărtare 
a prafului pentru mașini  

VEȚI AVEA NEVOIE, DE ASEMENEA, DE…

Art. 155053 Art. XXXXXX Art. 129572

Șervețele umede X-in-1

	`  Prosoape pregătite 
de utilizare
	`  Potrivite pentru diferite 
tipuri de suprafețe
	`  (materiale plastice, 
sticlă, ecrane)
	` 100% reciclabil 

1 l  
Art. 421380

NOU

Îngrijire profundă a plasticului

	`  Îngrijirea și protejarea 
tuturor componentelor 
netransparente netede, 
dure și granulate, de 
plastic și cauciuc, din 
vehicule

  500 ml Art. 1193  
 5 L   Art. 370159

VIZIO- 
NAȚI  
CLIPUL 
VIDEO

Adăugați 
codul QR

Loțiune de îngrijire a pielii 

	`  Curăță și îngrijește 
suprafețele pielii 
în profunzime și 
cu atenție, dintr-un 
singur pas

 250 ml Art. 214904

Local-specific
product can be 

added

Local-specific
product can be 

added
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Pulverizatoare pentru bord: Lucios și mat

Detergent spumă universal X-în-1

	` �Pentru�curățarea�completă�
a interiorului�vehiculului.�
Poate�fi�folosit�pe�tapițerie,�
căptușeală,�plastic,�piele,�
ecrane,�suprafețe�vopsite,�
crom,�sticlă�și�oglinzi 

500�ml� 
Art. 369938

	` �Componentele�uzate�de�plastic�
primesc�un�finisaj�lucios,�satinat
	` �Are�proprietăți�antistatice�și�respinge�
praful
	` �Oferă�protecție�contra�uzurii�și�crește�
durata�de�funcționare�
a componentelor�de�plastic

� Lucios� 400�ml� Art. 148111 
   5 L Art. 215164

 Mat�� 400�ml� Art. 148114 
   5 L Art. 215169

Îndepărtarea�petelor,�a�prafului�din�interior�și�aplicarea�unui�strat�protector�necesită�
o curățare�mai�blândă�deoarece�plasticul,�pielea�și�ecranele�s-ar�putea�rupe.�Berner�
are soluția�perfectă�pentru�dvs.:�Produse�X-in-1,�împreună�cu�lavete�din�microfibră.

4 ȘTERGERE

Mirco Stretch
Super moale  

Mirco Stretch Dispozitiv de îndepărtare 
a prafului pentru mașini  

VEȚI AVEA NEVOIE, DE ASEMENEA, DE…

Art. 155053 Art. 056387 Art. 129572

Șervețele umede X-in-1

	` �Prosoape�pregătite�
de utilizare
	` �Potrivite�pentru�diferite�
tipuri�de�suprafețe
	` �(materiale�plastice,�
sticlă, ecrane)
	` 100%�reciclabil 

1�l�  
Art. 421380

NOU

Îngrijire profundă a plasticului

	` �Îngrijirea�și�protejarea�
tuturor�componentelor�
netransparente�netede,�
dure�și�granulate,�de�
plastic�și cauciuc,�din�
vehicule

� �500�ml� Art. 001193  
 5 L   Art. 370159

 

VIZIO- 
NAȚI  
CLIPUL 
VIDEO

Adăugați�
codul�QR

Loțiune de îngrijire a pielii 

	` �Curăță�și�îngrijește�
suprafețele�pielii�
în profunzime�și�
cu atenție,�dintr-un�
singur�pas

� 250�ml� Art. 214904
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Pentru o călătorie în siguranță, puteți adăuga servicii care, de exemplu, vă asigură o vizibilitate 
mai bună atunci când conduceți pe ploaie sau îndepărtează murdăria invizibilă, care poate fi 
purtătoare de bacterii. Oferiți-i clientului sentimentul pozitiv că vă pasă de el și de siguranța lui.

5 FINISARE

B. Green Produs de eliminare 
a mirosurilor

	`  Eliminare eficientă 
a mirosurilor chiar și 
în cazul celor greu 
de îndepărtat
	`  Efect de durată cu ajutorul 
componentelor 
microbiologice active 

500 ml 
Art. 421383

NOU

Produs de eliminare a mirosurilor

	`  Dezodorizare eficientă
	`  Persistența mirosurilor 
neplăcute pe textile, cum ar 
fi carpete, covoare și haine 
de lucru, precum și în 
interioarele vehiculelor 

500 ml  
Art. 329175

X-in-1 Cleanstar Magic

	`  Curățați și etanșați, 
totodată, parbrizul
	`  Vizibilitate sigură datorită 
efectului de etanșare
	`  Potrivit pentru toate 
anotimpurile 

5 l 
Art. 420466

NOU

	` Eficient și durabilă
	`  Neutralizează rapid și eficient 
toate mirosurile neplăcute
	`  Pink Blossom rezistă 
și o săptămână

 75 ml  Art. 407881   
 600 ml Art. 407882 
 
  Spălare proaspătă
  600 ml Art. 413172

Odorizant instantaneu
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Denumirea produsului
X-in-1 

Cleanstar 
Magic

Șervețele 
umede 
X-in-1

Detergent 
spumă 

universal 
X-în-1

Aparat de 
curățat 

tapițeria

Loțiune 
de îngrijire 

a pielii 

Spray 
pentru 

bord Luciu

Spray 
pentru 

bord Mat

Îngrijire 
profundă 
a plasti-

cului

Produs de 
eliminare 
a miro- 
surilor 

B. Green

Odorizant 
instantaneu

Cantitate 5 l 1 l 500 ml 10 l 250 ml 400 ml 400 ml 500 ml 500 ml 600 ml

Art. 420466 421380 369938
408468

175206 214904
409830

148111
148112
148110
21850
22384

148114
690112
689505
119896
21848

001193 421383 413172
(Spălare 

proaspătă)
407882

(Pink 
Blossom)

Etapa de aplicare Operare

Curățare și îngrijire 
a scaunelor, 
covoarelor 
și căptușelilor 
tavanului

Tapițerie și textile •• •••

Piele •• •••

Curățare și 
îngrijire a bordului 
și elementelor 
din plastic

Plastic ••• ••• •• ••

Ecrane ••• ••

Suprafețe vopsite 
și crom

••• •••

Curățare geamuri 
și oglinzi

Geamuri și oglinzi ••• •••

Protecție

Plasticul contra 
îmbătrânirii

•• •• •••

Pielea contra 
îmbătrânirii

•••

Finisare

Revitalizează compo-
nentele de plastic

• •• •• •••

Obțineți o etanșare 
a sticlei

•••

Conferiți un finisaj 
lucios bordului

•••

Conferiți un finisaj 
satinat bordului

• ••• •••

Umpleți rezervorul de 
apă cu lichid de spălare

•••

Tratați tapițeria și textil-
ele contra mirosurilor

• •• ••• •

Tratați aerul contra 
mirosurilor

••• •••

Denumirea
produsului

Agent de 
curățare 

preliminară 
premium

Șampon 
pentru 

autocamioane 
2 în 1

Cantitate 25 l 25 l

Art. 363420 363418

Etapa 
de aplicare

Operare

Curățare
preliminară

Îndepărtați murdăria 
persistentă

• • • • • •

Eliminați parafina • • •

Curățați resturile 
de insecte

• • • •

Îndepărtați rășinile • • • •

Îndepărtați adezivii 
și resturile de lipici

• •

Îndepărtați murdăria 
de pe jantele din aliaj

• •

Îndepărtați murdăria 
de pe jantele din oțel 
sau vopsite

• • •

Îndepărtați petele 
de smoală sau 
bituminoase 

•

Spălare

Îndepărtați 
murdăria rămasă pe 
caroseria mașinii

•

Șampon cu 
capacitate mare de 
spumare

• •

PREZENTAREA GENERALĂ A GAMEI

 • Adecvat   • • Oarecum adecvat   • • • Perfect adecvat • Adecvat   • • Oarecum adecvat   • • • Perfect adecvat
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Denumirea produsului
X-in-1 

Cleanstar 
Magic

Șervețele 
umede 
X-in-1

Detergent 
spumă 

universal 
X-în-1

Aparat de 
curățat 

tapițeria

Loțiune 
de îngrijire 

a pielii 

Spray 
pentru 

bord Luciu

Spray 
pentru 

bord Mat

Îngrijire 
profundă 
a plasti-

cului

Produs de 
eliminare 
a miro- 
surilor 

B. Green

Odorizant 
instantaneu

Cantitate 5 l 1 l 500 ml 10 l 250 ml 400 ml 400 ml 500 ml 500 ml 600 ml

Art. 420466 421380 369938 175206 214904 22384 148114 001193 421383 413172
(Spălare 

proaspătă)
407882

(Pink 
Blossom)

Etapa de aplicare Operare

Curățare și îngrijire 
a scaunelor, 
covoarelor 
și căptușelilor 
tavanului

Tapițerie și textile •• •••

Piele •• •••

Curățare și 
îngrijire a bordului 
și elementelor 
din plastic

Plastic ••• ••• •• ••

Ecrane ••• ••

Suprafețe vopsite 
și crom

••• •••

Curățare geamuri 
și oglinzi

Geamuri și oglinzi ••• •••

Protecție

Plasticul contra 
îmbătrânirii

•• •• •••

Pielea contra 
îmbătrânirii

•••

Finisare

Revitalizează compo-
nentele de plastic

• •• •• •••

Obțineți o etanșare 
a sticlei

•••

Conferiți un finisaj 
lucios bordului

•••

Conferiți un finisaj 
satinat bordului

• ••• •••

Umpleți rezervorul de 
apă cu lichid de spălare

•••

Tratați tapițeria și textil-
ele contra mirosurilor

• •• ••• •

Tratați aerul contra 
mirosurilor

••• •••

Denumirea
produsului

Agent de 
curățare 

preliminară 
premium

Șampon 
pentru 

aluminiu/
șasiu

Șampon 
pentru 

autocam-ioane 
2 în 1

Agent de uscare 
pentru 

autocamioane

Cantitate 25 l 25 l 25 l 25 l

Art. 363420
408485

363421 363418 363417

Etapa 
de aplicare

Operare

Curățare
preliminară

Îndepărtați murdăria 
persistentă

• • • • • •

Eliminați parafina • • •

Curățați resturile 
de insecte

• • • •

Îndepărtați rășinile • • • •

Îndepărtați adezivii 
și resturile de lipici

• •

Îndepărtați murdăria 
de pe jantele din aliaj

• • • • •

Îndepărtați murdăria 
de pe jantele din oțel 
sau vopsite

• • • • •

Îndepărtați petele 
de smoală sau 
bituminoase 

•

Spălare

Îndepărtați 
murdăria rămasă pe 
caroseria mașinii

•

Șampon cu 
capacitate mare de 
spumare

• •

Uscare și 
Protecție

Conferiți un efect 
de respingere a 
apei și de uscare

• • •

PREZENTAREA GENERALĂ A GAMEI

 • Adecvat   • • Oarecum adecvat   • • • Perfect adecvat • Adecvat   • • Oarecum adecvat   • • • Perfect adecvat
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Toate firmele au datoria de a aplica, depozita și gestiona corect produsele chimice 
utilizate în activitatea zilnică. Berner vă asistă în gestionarea tuturor substanțelor 
periculoase și a documentelor conexe.

BAZĂ DE DATE SUBSTANŢE CHIMICE

MODULE OFERITE:

	`  O platformă centrală pentru toate materialele dumneavoastră 
periculoase 

	`  Pe drum, pe șantier – tot ce vă este necesar vă este întotdeauna 
la îndemână cu ajutorul aplicației mobile 

	`  Profitați de soluția online care poate fi structurată individual 
conform nevoilor dumneavoastră

Profitați de baza noastră de date de substanțe chimice 
și simplificați administrarea materialelor periculoase pe  
șantier – pentru dumneavoastră și pentru fiecare dintre  
angajații dumneavoastră!

Scanați 
codul QR

Vizionați 
clipul video

Administrarea 
documentelor 

produselor 
chimice

Siguranța 
la locul de 

muncă

Protecția 
mediului

Registrul 
materialelor 
periculoase

Adăugați 
codul

QR

Adăugați 
codul

QR

AJUTOARE UTILE

Costum de protecție  

Mănuși de lucru
Flexus uscat

Art. 171310

Mărimea 9 
Art. 199715
Alte dimensiuni 
disponibile!

Salopetă de ploaie 
din stambă

Mănuși mecanic cu 
acoperire latex

Mărimea XL
Art. 412465
Alte dimensiuni 
disponibile!

Mărimea 9
Art. 040876
Alte dimensiuni 
disponibile!

Cizme de cauciuc 
PVC S5

Mănuși de lucru 
Flexus Thermo

Mărimea 45
Art. 917583
Alte dimensiuni 
disponibile!

Mărimea 9
Art. 198706
Alte dimensiuni 
disponibile!

Ochelari de protecție
Lucky Look

clar 
Art. 160179

Ochelari de protecție
Full Vision PROFI 1

Art. 061704

Ochelari de protecție
„Comfort”

Transparenți
Art. 332973
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Toate firmele au datoria de a aplica, depozita și gestiona corect produsele chimice 
utilizate în activitatea zilnică. Berner vă asistă în gestionarea tuturor substanțelor 
periculoase și a documentelor conexe.

BAZĂ DE DATE SUBSTANŢE CHIMICE

MODULE OFERITE:

	`  O platformă centrală pentru toate materialele dumneavoastră 
periculoase 

	`  Pe drum, pe șantier – tot ce vă este necesar vă este întotdeauna 
la îndemână cu ajutorul aplicației mobile 

	`  Profitați de soluția online care poate fi structurată individual 
conform nevoilor dumneavoastră

Profitați de baza noastră de date de substanțe chimice 
și simplificați administrarea materialelor periculoase pe  
șantier – pentru dumneavoastră și pentru fiecare dintre  
angajații dumneavoastră!

Administrarea 
documentelor 

produselor 
chimice

Siguranța 
la locul de 

muncă

Protecția 
mediului

Registrul 
materialelor 
periculoase

AJUTOARE UTILE

Confort general  
de protecție

Mănuși de lucru
Flexus uscat

Art. 4843

Mărimea 9 
Art. 199715
Alte dimensiuni 
disponibile!

Salopetă de ploaie 
din stambă

Mănuși de unică 
folosință
Nitril negru

Mărimea XL
Art. 412465
Alte dimensiuni 
disponibile!

Mărimea L
Art. 180558
Alte dimensiuni 
disponibile!

Cizme de cauciuc 
PVC S5

Mănuși de unică 
folosință
Suprafață aderentă din 
nitril portocaliu

Mărimea 45
Art. 917583
Alte dimensiuni 
disponibile!

Mărimea L
Art. 339158
Alte dimensiuni 
disponibile!

Ochelari de protecție
DoubleFit

clar 
Art. 418606

Ochelari de protecție
Full Vision PROFI 1

5 piese
Art. 16436

Ochelari de protecție
„Comfort”

Transparenți
Art. 332973

NOU
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Albert Berner S.R.L.
Str. Vrancei Nr.51-55
310315 - ARAD

T +40 257 212291
F +40 257 250460
office@berner-romania.ro

https://shop.berner.eu/ro-ro/

SCANAȚI PENTRU 

MAI MULTE 

INFORMAȚII

Adăugați 
codul QR
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