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Допомагає видалити стійкий бруд, жир, сліди від
комах та стійкі плями з автомобільної оббивки, 
килимів і навіть делікатних поверхонь. 

На відміну від багатьох побутових
багатофункціональних очисників, цей засіб містить
менше агресивних розчинників, які можуть пошкодити
ці делікатні поверхні.

• Ефективний для широкого спектру автомобільних
поверхонь, усуваючи необхідність у спеціальних
засобах для чищення поверхонь
• Безпечно працює на всіх типах автомобільних
поверхонь, включаючи вініл, гуму, пластик і тканину
• Надає автомобілю досконалого вигляду



Насичений зволожуючий крем, який містить миючі
засоби, що допомагають повернути шкірі її первісний
і природний вигляд. Також рекомендується для 
шкіряного багажу, портфелів, меблів та сумок.

• Очищує та кондиціонує шкіру, запобігаючи
висиханню, вицвітанню та розтріскуванню
• Ретельно очищує, особливо складні плями
• Зволожує та надає м'якості
• Допомагає відновити природний колір і блиск
• Утворює захисний бар'єр для захисту від
шкідливого впливу ультрафіолету та окислення
• Підходить для автомобільного, побутового та 
морського використання
• Проникає глибоко в мембрану шкіри



Засіб спеціально розроблений для того, щоб
тканинна поверхня вашого автомобіля виглядала
як нова. Він видаляє стійкий бруд, жир і кіптяву - і 
все це без пересушування та вицвітання навіть
делікатних поверхонь. Підтримуйте свіжий вигляд
автомобільної оббивки за допомогою цього
засобу - єдиного рішення для ваших потреб.

• Ефективний для широкого спектру 
автомобільних поверхонь, включаючи вініл, гуму, 
пластик і тканину
• Не потребує спеціальних засобів для чищення
поверхонь



• Очищує поверхні та ущільнювачі
автомобіля, видаляючи бруд і сміття, 
які можуть роз'їдати поверхню
транспортних засобів.
• Захищає вініл, гуму та пластик від
шкідливого впливу озону, кисню та 
ультрафіолетових променів.
• Допомагає запобігти розтріскуванню, 
вицвітанню, знебарвленню та 
передчасному старінню.
• Може використовуватися в багатьох
неавтомобільних сферах.
• Підсилює глибокий, насичений вигляд
вашого автомобіля та додає красивого 
блиску.

• Очищує, видаляючи бруд, який
може роз'їдати поверхню
автомобіля.
• Захищає приладову панель від
вицвітання та зміни кольору.
• Зберігає еластичність поверхні, 
запобігаючи утворенню тріщин
внаслідок розширення та стискання.
• Відновлює первісний блиск і колір
поверхні.
• Може використовуватися в 
багатьох неавтомобільних сферах -
від садових меблів до шкіряних
сумок.

Armor All Protectant Semi-
Matt Finish, 300мл

Armor All Protectant 
Gloss Finish, 300мл



• Легко видаляють
плівку, дорожній бруд, 
сліди комах, відбитки
пальців тощо
Не залишають слідів - без 
розводів і смуг
• Безпечні для 
автомобільного скла
• Ефективне очищення у 
зручній одноразовій
серветці

Armor All Glass 
Wipes, 30шт

Armor All Leather 
Wipes, 24шт

• Серветки, виготовлені з 
біорозкладного матеріалу
на рослинній основі
• Серветки на 100% не 
містять пластику
• Містять бджолиний віск
для додаткового захисту
та матового покриття
• Безпечно видаляють
бруд і жир зі шкіряних
сидінь та інтер'єру
• Захищає шкіру від
розливів і плям та 
зберігає її вигляд як нової



• Серветки виготовлені з 
біорозкладної рослинної
сировини
• Серветки на 100% не 
містять пластику
• Очищають, видаляючи
бруд, який може роз'їдати
поверхню транспортних
засобів
• Надає блиск і відновлює
первісний колір поверхні
• Захищає поверхні від
шкідливого впливу озону, 
кисню та ультрафіолетового
випромінювання

Armor All Protectant 
Wipes - Gloss Finish, 

30шт

Armor All Protectant 
Wipes – Matt Finish, 

30шт

• Серветки виготовлені з 
біорозкладного матеріалу
рослинного походження
• Серветки на 100% не 
містять пластику
• Очищення в один крок 
без додавання блиску
• Не залишають жирних
слідів на руках
• Залишають свіжий, 
приємний цитрусовий
аромат



Київ
Львів

Ми спеціалізуємося на імпорті та 
дистрибуції:
•  мастильних матеріалів і технічних
рідин для промислового та 
автомобільного секторів
•  технічних рідинах, автохімії, 
автокосметиці та засобах по догляду 
за автомобілем
Локація:
•  2 офіси і склад в м. Київ
•  офіс і склад в м. Львів

Рік заснування - 2012.

Власна служба доставки з графіком по 
Центральному, Західному та Південному
регіонах України.
Доставка кур'єрськими службами.



Співпрацюючи з нами Ви можете розраховувати на:
•  Високоякісну і виключно оригінальну продукцію.
• Зручні умови співпраці.
•  Постійну наявність продукції в асортименті на складі
для задоволення потреб Вашої мережі.
•  Своєчасну стабільну доставку по всій території України
власним автопарком чи кур'єрськими службами.
•  Довгострокові партнерські відносини.



Київ
Львів

Зона до 100 км:
Замовлення до 100 - доставка протягом
6 годин. Замовлення після 100 -
доставка протягом 24 годин.

• Графік доставки по регіонах
• Доставка з обох складів

Зона від 100 до 300 км:
Доставка протягом 36 годин.
Зона від 300 км:
Доставка протягом 48 годин.



ПРОФЕКС ГРУП, TOB

Тел.: +38 044 363 40 90
вул. Дружківська, 12, Київ, 
Україна

Тел.: +38 032 295 48 95
вул. П'ясецького, 12, Львів, 
Україна

www.profex.group


