
 

CURĂȚAREA PIESELOR 



 

    

BERNER | CURĂȚAREA PIESELOR VEHICULULUI 

Avem cunoștințe de mecanică deci știm că există un număr enorm 

de vehicule și piese care trebuie curățate și reparate în fiecare zi. Vă 

putem ajuta cu asta. 

Timpul înseamnă bani. Vă ajutăm să îl economisiți . Produsele 

noastre vă ajută la obținerea unei curățări eficiente și rapide. Apoi 

puteți începe imediat reparația. Ca mecanic, aveți un lucru mai 

puțin de care să vă faceți griji. 

CURĂȚAREA MOTORULUI 

CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA FRÂNELOR 



 

  

CURĂȚAREA SENZORILOR ȘI ELECTRONICĂ 

CURĂȚAREA PĂRȚILOR GENERALE 

CURĂȚAREA DUPĂ LUCRU 

 



 

  CURĂȚAREA MOTORULUI 

Degripant MoS2 

► Slăbirea rapidă a conexiunilor strânse, 

corodate 

► Aditivii MoS2 cresc efectul de slăbire și 

lubrifiere 

► Rezistent la temperatură: –40 °C până la 

 +300 °C 

► UA: 1/30 buc. 

Art.-Nr. 082121 doză spray 400 ml 

Art.-Nr. 157208 bidon 5 l 
 

Pulverizator cu pompă 

► Jet de pulverizare reglabil prin duza rotativă  

► Volum: 1,25 l 

► UA: 1/3 buc. 

Art.-Nr. 081869 

 

 

PONT 

Degripant grafit Degripant Premium ICE 

► Slăbirea rapidă a conexiunilor cu 

șurub și a conexiunilor extrem de 

ruginite, blocate 

► Pătrundere optimă a ruginii 

► Timp scurt de expunere datorat 

răcirii extreme până la -40 °C 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 341628 doză spray 400 ml 
 

► Slăbirea conexiunilor cu șurub ruginite  

cu ungere simultană 

► Efect lubrifiant bun datorită 

conținutului de grafit 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 051646 doză spray 400 ml 
 



 

  

Spray vaselină aluminiu 

Multispray Premiumline 
Soluție activă de curățare motor și 

piese de schimb pentru motor 

Spray vaselină cupru 

Degresant special  
Soluție de curățat interior motor 

► Pentru conexiuni cu șurub și îmbinări în 

interval de temperatură ridicat, cum ar fi 

galeriile de evacuare, evacuările, 

turbocompresoarele, sondele lambda, 

cuptoarele de încălzire etc. 

► Rezistență la temperatură: -35 °C până la 

+1,100 °C 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 147662 doză spray 400 ml 
 

► Curățarea intensivă a interiorului 

motorului de noroi, cauciuc, rugină 

și alte impurități 

► Pentru toate motoarele pe benzină, 

diesel și GPL cu sau fără 

turbocompresor. Compatibil cu 

toate uleiurile de motor minerale, 

semisintetice sau complet sintetice  

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 082564 sticlă 300 ml 
 

► Ungerea pieselor care sunt expuse la 

presiune ridicată și vibrații, cum ar fi 

îmbinări, roți dințate, roți cu lanț, 

arbori, clapete de încărcare 

► Rezistență la temperatură: -35 °C 

până la +1,200 °C  

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 147707 doză spray 400 ml 
 

 

► Curățare si degresare, mașini, 

metale, ceramică și sticlă  

► Îndepărtează reziduurile de ulei, 

grăsime și murdărie 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 407948 doză spray 500 ml 
 

► Degripant, spray de contact, protecție 

împotriva coroziunii și produs de 

îngrijire a metalelor într-un singur 

produs 

► Datorită capului de pulverizare 

reglabil, este posibilă atât 

pulverizarea lată, cât și cea punctată 

► Rezistent la temperatură: –40 °C până 

la +180 °C 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 358525 doză spray 400 ml 
 

 

► Curățarea motoarelor, a compartimentului 

motorului, a agregatelor și a pieselor de schimb 

► Degresare de înaltă performanță 

► UA: 1 bidon 

Art.-Nr. 022193 bidon 5 l 

Art.-Nr. 021831 bidon 25 l 

Art.-Nr. 037081 bidon 60 l 
 



 

  
Detergent pentru sistemul de răcire 

Substanță de îndepărtare a etanșanților 

Etanșant sisteme răcire  

Detector de scurgeri -15 °C  

Degripant bujii/injectoare 

Curățitor pentru sistemul de admisie 

BERNER | CURĂȚAREA PIESELOR AUTOMOBILULUI 

► Curățarea circuitului de apă de 

răcire în motoarele cu ardere 

internă 

► Îndepărtează murdăria și 

depunerile precum calcar, rugină, 

nămol 

► UA: 1/12 buc. 

Art.-Nr. 022366 sticlă 250 ml 
 

► Curățarea sistemelor de aspirație, 

carburatoare, duze de injecție la 

motoarele pe benzină și diesel 

► Dizolvă rășinile și reziduurile de 

cocs și le îndepărtează eficient de 

pe supapa de accelerație și coroana 

pistonului 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 051649 doză spray 400 ml 
 

► Îndepărtarea rapidă a etanșărilor 

aderente, a etanșanților motorului, a 

adezivilor, a reziduurilor de ulei etc. 

► Curățare foarte eficientă 

► Economii semnificative de timp prin 

ușurință în utilizare 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 053970 doză spray 400 ml 
 

 

► Etanșarea permanentă a fisurilor și a 

crăpăturilor mici în sistemul de răcire 

► Protejează și lubrifiază pompa de apă 

► Potrivit pentru toate lichidele de 

răcire și antigel 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 242701 sticlă 300 ml 
 

 

► Pentru detectarea celor mai fine 

crăpături în țevile de plastic și 

metal 

► Diagnostic prin spumare puternică 

► Potrivit pentru agenți frigorifici și 

gaze precum R134a, hidrogen, 

metan 

► Certificat DVGW 

► Gama de temperatură de 

funcționare: –15 °C până la +50 °C 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 333617 doză spray 400 ml 
 

 

► Îndepărtează injectoarele, bujii 

incandescente și bujii care sunt 

blocate din cauza cocsării, 

coroziunii sau oxidării  

► Depunerile sunt crăpate prin răcire 

extremă 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 188013 doză spray 500 ml 
 



 

  

Soluție de curățat pentru service Detergent special  

Mănuși de protecție chimică  

► Îndepărtează petele persistente, praful de frână și 

ambreiaj, precum și reziduurile de rășină, ulei și 

murdărie de pe metalele  (de exemplu, piese de 

frână / angrenaj / motor, garnituri de frână, 

ambreiaje etc.) 

► Performanță excelentă de curățare 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 052683 doză spray 500 ml 
 

► Curățarea pieselor mașinii, motoarelor, 

angrenajelor, sculelor si a altor componente 

► Îndepărtează temeinic și ușor uleiul, grăsimea și 

rășina 

► Compatibilitate materială bună 

► UA: 1 bidon 

Art.-Nr. 103156 bidon 5 l 

Art.-Nr. 017410 bidon 25 l 

Art.-Nr. 017464 bidon 60 l 
 

► Mănușă de nitril aplicabilă universal de calitate 

superioară, cu o bună rezistență la acizi, săruri, 

grăsimi și uleiuri  

► Lungime: 33 cm 

► UA: 1 pereche 

Art.-Nr. 248548 Mărimea 7 

Art.-Nr. 248547 Mărimea 8 

Art.-Nr. 005691 Mărimea 9 

Art.-Nr. 218006 Mărimea 10 

Art.-Nr. 218005 Mărimea 11 

Art.-Nr. 218004 Mărimea 12 
 



 

Art.- 
Nr 

Conținut UA/ 
buc. 

042901 500 ml 1/30 

026700 5 l 1 

147966 30 l 1 

136228 60 l 1 

CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA FRÂNELOR 

Spray pentru service frână  

Pulverizator cu pompă 

pentru curăţitor frână 

Robinete golire  

Pastă service frână 

Soluție de curățare a frânelor  

PONT 

► Curățarea și degresarea sistemelor de frânare și a 

pieselor metalice murdare 

► Îndepărtează rapid praful de frână și ambreiaj, 

uleiul, grăsimile și reziduurile de murdărie 

► Jet de pulverizare reglabil prin 

duza rotativă  

► Volum: 1 l 

► UA: 1/3 buc. 

Art.-Nr. 135128 

 

► Lubrifiant special din ceramică / 

aluminiu cu aderență puternică, 

pigmenți lubrifianți cu efect de 

lubrifiere imediată 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 209237 doză spray 400 ml 
 

 

► UA: 1 buc. 

Art.-Nr. 413720   pentru 5 l și 10 l 

 

Art.-Nr. 560014     19 l 

 

 

Art.-Nr. 120734   60 l, 3/4” 

 

► Lubrifiant special din ceramică / 

aluminiu cu aderență puternică, 

pigmenți lubrifianți cu efect de 

lubrifiere imediată 

► UA: 1/12 buc. 

Art.-Nr. 365948 doză 200 ml 

 

 



  

 

  

Aparat de stropit  

Ceară protectoare 

ALTE RECOMANDĂRI... 

Pensulă pentru aparat de spălat piese 

Perie pentru etriere de frână 

Perie pentru etriere de frână  

Perie de sârmă etriere de frână 

Aparat pentru spălat piese 

► Pulverizarea de detergenți, uleiuri 

lubrefiante și lichide similare cu 

densitate redusă  

► Cazan inox 

► Cu indicator de nivel 

SPECIFICATII TEHNICE 
Volum cazan: 24 l  

Presiune maximă de funcționare: 8 bar 

Supapă de siguranță: 10 bari  

Lungimea furtunului de distribuție: 5 m 

Lungimea lăncii de pulverizare: 0,65 m 

Art.-Nr. 150900 

► Protejează împotriva coroziunii și 

oxidării 

► Formează un film de protecție elastic și 

adeziv 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 042910 doză spray 400 ml 

 

 

► UA: 1 buc. 

Art.-Nr. 222798 

 

► Pistol de aer integrat pentru uscare 

► Livrarea lichidului numai prin pompa de 

presiune 

Indicator de nivel extern pentru 

verificarea nivelului lichidului 

SPECIFICATII TEHNICE 
Dimensiuni interioare recipient de 

spălare: (Lxlxh) 635x475x200 mm 

Recipient de depozitare: 65 l  

Presiune maximă de funcționare: 0,5 bar 

Art.-Nr. 219983 

 

► Grosimea firului: 0,35 mm 

 

► Grosimea firului: 0,35 mm 

 

Art.-Nr. 120156   2 rânduri 

Art.-Nr. 120157   3 rânduri 

Art.-Nr. 069965   4 rânduri 

 

Art.-Nr. 175778   3 rânduri 

Art.-Nr. 207171   4 rânduri 

Art.-Nr. 173482   5 rânduri 

 

► Grosimea firului: 0,25 mm 

► alamă 

Art.-Nr. 175780 

 

► Grosimea firului: 0,35 mm 

► oțel 

Art.-Nr. 200581 

 

► Grosimea firului: 0,35 mm 

► oțel - inoxidabil 

Art.-Nr. 207172 

 



 

  CURĂȚAREA SENZORILOR ȘI ELECTRONICĂ 

Spray de protecție contacte 

Spray protecţie borne acumulator 

Spray aer comprimat 

Spray electronic 

► Îndepărtează praful, particulele 

libere și scame de pe componentele 

electrice, conectori, relee, 

întrerupătoare, tastaturi etc. 

► UA: 1/6 buc. 

Art.-Nr. 144239 doză spray 400 ml 
 

 

► Deplasare foarte eficientă a apei 

► Protecție împotriva coroziunii 

printr-un film de protecție 

microscopic 

► Efect de uscare pentru contacte și 

prize 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 407880 doză spray 400 ml 
 

 

► Pentru curățarea componentelor 

electrice, mufe, relee, întrerupătoare etc. 

► Îndepărtează straturile lipicioase de 

contact, oxid și sulf 

► Depășește rezistența la contact 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 022509 doză spray 400 ml 
 

► Întreținerea bornelor bateriei, a 

clemelor și a suportului bateriei  

► Protecție permanentă împotriva 

coroziunii și oxidării 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 160723 doză spray 400 ml 

 

 



 

  Berner Waterstop 

► Hidrofug 

► Protecție extinsă împotriva coroziunii 

► Aderență excelentă la suprafețele de 

etansare 

► Ușor de utilizat cartuș presurizat 

► Fără solvenți și izocianați 

► UA: 1/12 buc. 

Art.-Nr. 407920 cartuș 200 ml 
 

 

ALTE RECOMANDĂRI... 

Lanternă LED Pen-Light 

Premium 

Pocket Flooder 10W 

► 6 LED-uri ca lumină principală și 1 LED ca 

lumină spot 

► Carcasă robustă din aluminiu-plastic 

► UA: 1/5/10/15/30 buc 

SPECIFICATII TEHNICE 

Timp de iluminare: 2,5 h  

Luminozitate  

Lumina principală: 500 lux la 0,5 m  

Spot: 300 lux la 0,5 m  

Art.-Nr. 249056 
 

► Mini proiector de 10W  

► Reîncărcabil cu port micro USB 

► Compact și la îndemână 

► Instalare rapidă și ușoară datorită magnetului 

puternic de pe partea inferioară a suportului 

► Lampă de lucru multifuncțională pentru o mare 

varietate de aplicații 

► Suport inclus! 

► UA: 1/5 buc 

SPECIFICATII TEHNICE 

Dimensiuni: Lxlxh 140x89x45 mm  

Grad de protecție: IP65  

Timp de iluminare: 3 h  

Luminozitate: 1.500 lux la 0,5 m  

Art.-Nr. 341709 

 

 



 

  

Art.- 
Nr 

L x l 
cm 

Fâșii  Straturi  UA/ 
role 

370483 36x38 1000 2 2 

370484 36x38 1000 3 1/2/4 

CURĂȚAREA PĂRȚILOR GENERALE 

Lavetă Micro Stretch Standard 
Lavetă Micro Stretch foarte moale 

Șervet industrial clasic albastru 

Lavetă absorbantă cu uscare rapidă Soluție pentru curățat suprafețe din inox  

► Fără scame, fără praf, fără margine cusută 

► Dimensiune: 400x400 mm 

► UA: 5/15 buc. 

Art.-Nr. 155053 
 

 

► Economic: se poate spăla de 200 de ori 
(fără balsam de țesături)   

► Dimensiune: 380x380 mm 

► UA: 10/30/50 buc. 

Art.-Nr. 366777 
 

 

► Curățarea și întreținerea suprafețelor 

► Se usucă rapid și absoarbe instant 

► Întărit cu o țesătură din fibră de 

polimer pentru rezistență și 

durabilitate maximă 

► Fără scame 

► Rezistent la majoritatea substanțelor 

chimice și uleiuri 

► Dimensiune: 430x320 mm 

► UA: 1/2 buc. 

Art.-Nr. 340540 
 

► Șervețele de curățare umede, în special 

pentru suprafețele metalice 

► Pentru curățarea și lustruirea oțelului 

inoxidabil, alamei, cuprului, cromului, 

aluminiului și ceramicii 

► Îndepărtarea fără efort a petelor, a 

amprentelor digitale și a depunerilor 

► Previne coroziunea și formarea petelor 

de apă 

► Conținut: 30 șervețele 

► UA: 1/6 buc. 

Art.-Nr. 084839 
 

 

► Aprobat pentru contactul cu alimente 

► Certificare de etichetă ecologică nordică și UE 
 



 

  

► Curăță și degresează suprafețele, lanțurile și 

piesele mașinilor, cum ar fi sistemele de 

frânare, benzile transportoare, rulmenții, 

roțile dințate, încuietorile, cilindrii, lanțurile, 

balamalele, osiile, arborii etc. 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 367950 doză spray 400 ml 
 

 

► Lubrifierea fără pete, întreținerea 

garniturilor de etanșare din cauciuc, 

plastic, balamale, încuietori etc. 

► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 371760 doză spray 400 ml 
 

 

Soluție de curățat universală NSF K1/A8 Silicon spray 

ALTE RECOMANDĂRI... 

Tambur furtun pneumatic 

► Roll-up automat cu blocare 

► Furtun durabil KPU cu protecție 

la îndoire 

SPECIFICATII TEHNICE 

Lungimea furtunului: 10 + 1,5 m 

Ø interior : 8 mm 

Øfurtun exterior: 12 mm 

Conexiune: 1/4 ” 

Presiune de lucru: maxim 15 bar 

Intervalul de temperatură: –5 °C 

până la +40 °C 

Art.-Nr. 216041 
 

► Îndepărtarea garniturilor și a materialelor de etanșare 

SPECIFICATII TEHNICE 

Lungime totală: 260 mm 

Lățimea lamei: 24 mm  

Art.-Nr. 341498 
 

SPECIFICATII TEHNICE 

Conexiune aer: 1/4 " 

Presiunea recomandată a aerului: 15 bari 

Consum aer max.: 280 l/min 

LIVRARE  

1 x pistol de suflat cu dispozitiv de 

schimbare rapidă  

1 x extensie din oțel de 100 mm  

1 x extensie din plastic 100 mm  

1 x duză turbo cu debit triplu de aer  

1 x accesoriu ventilator 42 mm  

1 x vârf de cauciuc 16 mm, formă conică 

1 x duza Safety pentru carcasa pistolului  

1 x inserție Safety pentru carcasa 

pistolului 

Art.-Nr. 369340 
 

 
Racletă garnituri New Line 

Set pistol de suflat „Blue“ 

cu duze interschimbabile 



 

 CURĂȚAREA DUPĂ LUCRU 

Șervețele de curățare Profi Clean 

Lavetă din material textil 

Absorbant ulei Standard Șervet absorbant ulei  

► Efect de curățare foarte bun cu îngrijire 

simultană 

► Îndepărtarea fără efort a grăsimii, murdăriei 

uleioase, lubrifianților, adezivilor și 

vopselelor 

Art.-Nr. 243447    15 buc. în cutie 

                                 UA: 1/6 cutii 

 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 022387     72 buc. în găleată 

                                 UA: 1/6/12 găleți                              
                                   

► Fără nasturi și fermoare 

► Greutate: 10 kg 

► UA: 1/5/30 sac 

Art.-Nr. 200117 
 

► Putere mare de absorbție 

► Nu arde, nu lasă praf 

► Aprobat de protecția muncii: fără risc 

pentru sănătate 

► Produs natural din UE 

► UA: 1 sac 

Art.-Nr. 187711 sac de 20 kg 
 

 

► Absorbție ridicată a uleiului, de până la 16 

ori greutatea proprie 

► Hidrofug și flotant, chiar și atunci când este 

saturat 

► Dimensiune: 400x400 mm 

► Conținutul pungii: 50 șervețele 

► UA: 1 pungă 

Art.-Nr. 000286 pungă cu 50 buc 
 



 

 

  

Art.- 
Nr 

Conținut UA/ 
buc. 

362808 250 ml 1/12 

362807 2 l 1/6 

362813 3 l 1/4 

362812 30 l 1 

Art.- 
Nr 

Conținut UA/ 
buc. 

362805 250 ml 1/12 

362806 2 l 1/6 

362811 3 l 1/4 

Pastă specială de curățare a mâinilor 

STANDARDline 

Pastă specială de curățare a mâinilor 

PREMIUMline 

► Pentru dizolvarea uleiului, a grăsimii, a prafului și a funinginii, 

protejează pielea 

► Uleiurile naturale și parfumul de portocală asigură o senzație 

plăcută după spălare 

► Cu abrazivi naturali din pudră de porumb 
 

 

► Pentru îndepărtarea murdăriei grosiere intensă, 

protejează pielea 

► Îndepărtează eficient toate tipurile de murdărie: lacuri, 

vopsele, etanșanți, rășini, adezivi, spume PU, uleiuri, 

lubrifianți etc.  

► Cu abrazivi naturali din coji de nucă 

 
 

ALTE RECOMANDĂRI... 

Loțiune de curățare a mâinilor 

Suport perete 

curățitor mâini 3 l 
Pompă pentru 

curățitor mâini 3 l 

Dozator pentru Softbottle  

► Curățare ușoară a mâinilor pentru 

murdări ușoare până la medii 

► Parfum ușor și pH neutru 

► Protejează împotriva deshidratării 

► UA: 1/6 buc. 

Art.-Nr. 410759   Sticlă soft 2 l 

► Un dozator potrivit pentru toate 

produsele BERNER pentru protecția 

mâinilor, spălarea mâinilor și îngrijirea 

mâinilor în softbottle de 1 și 2 litri 

 

Art.-Nr. 414340 
 

Art.-Nr. 055159 

Art.-Nr. 242700 
 



 

 

  

BERNER | CURĂȚAREA PIESELOR AUTOMOBILULUI 

PROTECȚIA VEHICULULUI 

Covoraș din hârtie  Husă pentru scaun 

Husă pentru scaun de camion Husă pentru scaun Optifit 

Husă protecție scaun și volan reutilizabilă 

 

Husă protecție scaun reutilizabilă 

► Perforații pe rolă 

► Material: polietilenă albă / albastră 

► Lxl: 1.350x820 mm 

► UA: 1 rolă = 500 buc. 

Art.-Nr. 677299 
 

► Protejează interiorul vehiculului 

împotriva murdăriei 

► Hârtie reciclată ecologică 

► Lxl: 610x430 mm 

► Pachet de 5 kg = 225 buc. 

► UA: 1/3 pachete 

Art.-Nr. 102398 
 

► Perforații pe rolă 

► Material: polietilenă 

13 μ, alb 

► Lxl: 1.400x850 mm 

► UA: 1 rolă = 250 buc. 

Art.-Nr. 217852 

► Perforații pe rolă 

► Suprafața interioară 

antiderapantă asigură o fixare 

perfectă pe scaun 

► Potrivit pentru aproape toate 

vehiculele 

► Material: polietilenă albă 

► Lxl: 1.370x790 mm 

► UA: 1 rolă = 500 buc. 

Art.-Nr. 124530 
 

► Rezistentă la rupere 

► Universală, potrivită pentru aproape 

toate vehiculele 

► Impermeabilă  

► Lavabil până la 30 ° C  

► Lxl: 1.340x620 mm 

► UA: 1/2/5 buc. 

Art.-Nr. 161193    pentru airbag 
                                     

 

► Rezistentă la rupere 

► Universală, potrivită pentru aproape 

toate vehiculele 

► Impermeabilă  

Material: nailon  

 

Art.-Nr. 200915   Protecție scaun 

                               Lxl: 1.450x740 mm 

                               UA: 1/2/5 buc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 200914   Protecție scaun 

                               Lxl: 1.220x150 mm 

                               UA: 1/2/5 buc. 

 
 

 
 



 

  Set protecție habitaclu 

Set de protecție interior pentru camioane  

Set universal de protecție 

pentru interiorul mașinii 
► Cutie cu 100 de seturi, 5 piese de protecție/set 

► Covoraș din hârtie plasticată 

► Culoare albă  

► UA: 1/4/8 cutii 

LIVRARE  

100 x protecții pentru scaune 13 μ, 1.350x820 mm  

100 x covorașe antiderapante, 380x500 mm  

100 x protecții pentru volan cu elastic, Ø 400 mm  

100 x protecții manetă frână de mână cu bandă elastică  

100 x protecție pentru schimbătorul de viteză  

         Art.-Nr. 132311 

► Cutie cu 100 de seturi, 5 piese de protecție/set 

► Covoraș din hârtie plasticată 

► Culoare albă  

►  UA: 1/4/8 cutii 

LIVRARE  

100 x folie de scaun 13 μ, 1.400x840 mm  

100 x covorașe antiderapante, cu decupaj pentru 

coloana de direcție a camionului, 450x500 mm  

100 x protecții pentru volan cu elastic, Ø 550 mm  

100 x protecții manetă frână de mână cu bandă elastică  

100 x protecție pentru schimbătorul de viteză cu elastic 

Art.-Nr. 208906 

 
                                     

► Rolă cu 200 de seturi, un set este format din 5 piese de protecție 

► Potrivirea perfectă a protecției scaunului și a covorului: suprafața 

interioară antiderapantă asigură o fixare perfectă pe scaun 

► Husa volanului, extensibilă, se potrivește pe toate volanele 

► Culoare: transparentă 

► UA: 1 rolă 

LIVRARE  
200 x huse antiderapante, 1.400x960 mm și covor antiderapant, 

510x700 mm într-un singur - 13 μ  

200 x protecții pentru volan cu bandă elastică, 490x150 mm  

200 x protecții manetă frână de mână cu bandă elastică, 100x150 

mm  

200 x protecție pentru schimbătorul de viteză cu elastic, 90x150 mm      

Art.-Nr. 208897                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mănuși de lucru Flexus Dry  

Ochelari de protecție Profi Ochelari de protecție „Confort”  

Mănuși de lucru Flexus 

Mănuși mecanici, cu acoperire latex 

BERNER | CURĂȚAREA PIESELOR AUTOMOBILULUI 

► Acoperire rezistentă la ulei, vopsea și apă 

► Simț tactil optim 

► Rezistență excelentă la abraziune și rezistență la 

rupere 

► Este posibilă acționarea ecranului tactil 

► Marca CE 

► Conform EN 420, EN 388, Cat. 2 

► UA: 6/12/36/144 perechi 

Art.-Nr. 199713 Mărimea 7 

Art.-Nr. 199714 Mărimea 8 

Art.-Nr. 199715 Mărimea 9 

Art.-Nr. 199716 Mărimea 10 

Art.-Nr. 199717 Mărimea 11 
 

► Acoperire impermeabilă  

► Marca CE 

► Conform EN 388, EN 420, Cat. 2 

► UA: 6/12/36/144 perechi 

Art.-Nr. 152823 Mărimea 7 

Art.-Nr. 152824 Mărimea 8 

Art.-Nr. 152825 Mărimea 9 

Art.-Nr. 152826 Mărimea 10 

Art.-Nr. 152827 Mărimea 11 
 

► Materialul din tricotaj fin din nailon oferă o bună 

aerisire 

► Aderență bună pe uscat / umed, mâinile sunt 

protejate împotriva umezelii și a frigului 

► Senzație tactilă excelentă datorită stratului de 

latex natural de înaltă calitate 

► Conform EN 388, EN 420 

► UA: 6/12/36/144 perechi 

Art.-Nr. 040874 Mărimea 7 

Art.-Nr. 040875 Mărimea 8 

Art.-Nr. 040876 Mărimea 9 

Art.-Nr. 040877 Mărimea 10 

Art.-Nr. 042980 Mărimea 11 
 

► Protecție UV 100% conform EN 166 

► Lentilă din policarbonat  

► Nu se aburesc în interior  

► Vizualizare laterală fără restricții 

► Ventilație excelentă 

► UA: 1/5/10/20 buc. 

Art.-Nr. 061704 
                                     

 

► Rame reglabile pentru confort și 

protecție sporite 

► Rezistent la zgârieturi la exterior 

► Nu se aburesc 

► Protecție UV 100% 

► Conform EN 166, EN 170 

► UA: 1 pereche 

Art.-Nr. 332973     clar 
                                     

 



 

 

Art.- 
Nr. 

Culoare Lungime 
mm 

Lățime 
mm 

Volum 
l 

Grosimea materialului 
μm 

U.A/ 
sac 

368979 negru 1050 720 120 40 250 

Art.- 
Nr. 

Culoare Lungime 
mm 

Lățime 
mm 

Volum 
l 

Grosimea materialului 
μm 

U.A/ 
sac 

368987 roșu 1100 700 120 40 250 

Art.- 
Nr. 

Culoare Lungime 
mm 

Lățime 
mm 

Volum 
l 

Grosimea materialului 
μm 

U.A/ 
sac 

368989 albastru 1100 700 120 70 25/250 

Saci menajeri foarte rezistenți de 120 l 

Saci menajeri colorați premium de 120 L 

Saci menajeri de 120 l cu șnur 

► Prietenos cu mediul 

► Închidere practică cu șnur 

► Capacitate mare: mai mult conținut 

► Rezistență la perforare și rupere peste medie 

► Fabricat din material reciclat (regranulate) 

► Material: polietilenă (LDPE / Premium) 

► 1 sul de 25 de pungi 

► Prietenos cu mediul 

► Cordon extrem de stabil 

► Capacitate mare: mai mult conținut 

► Rezistență la perforare și rupere peste medie 

► Fabricat din material reciclat (regranulate) 

► Material: polietilenă (LDPE / Premium) 

► 1 sul de 25 de pungi 
                                     

► Prietenos cu mediul 

► Rezistență la găurire și rupere peste medie (datorită 

grosimii materialului 70 μm) 

► Rezistent la scurgeri 

► Fabricat din material reciclat (regranulate) 

► Material: polietilenă (LDPE / Premium) 

► 1 sul de 25 de pungi 
                                     



 

Instrumentul care vă lipsea: 
NOUA APLICAȚIE BERNER! 

Fiți inteligent și rapid –  
descărcați noua aplicație Berner 

Albert Berner s.r.l. 
RO-310315 
Vrancei Nr. 51-55 
Arad 
https://shop.berner.eu/ro-ro/ 


