


HYBRID WASH MITT
De ideale aanvulling op de Hybrid Ceramic Wash & Wax!

Elke zijde is uniek en ontworpen voor 
een optimaal resultaat

De oranje was-zijde houdt het 
schuim vast en tilt het vuil van 
het oppervlak af

De grijze wax-zijde zorgt voor 
gelijkmatige spreiding van 
SiO2 Boost voor maximale 
bescherming

Product Code: X210200EU

HYBRID CERAMIC 
WASH & WAX  
Twee unieke vloeisto� en samen in 1 
emmer voor een verbazingwekkend 
resultaat!
Wassen en een laag Hybrid Ceramic 
SiO2 protection toevoegen
Gladde maar minimaal schuimende 
Hybrid Ceramic Wash shampoo tilt 
vervuiling van het oppervlak
Direct waterbeading tijdens het 
wassen dankzij Hybrid Ceramic 
SiO2 Boost

1420 ml Wash, 236 ml SiO2 Booster 
Product Code: G210256EU

TRIPLE DUTY DETAIL 
BRUSH 
Perfect product voor het fijne 
detailing werk 

Langere haren geschikt voor het 
schoonmaken van sierstrips

Kortere haren geschikt voor lastige 
vervuiling

Product Code: X1130EU

HAIR AND LINT 
REMOVER  
Snel en efficient haren van dieren 
en pluisjes van tapijt en bekleding 
verwijderen

Lange haren zijn ideaal voor tapijt en 
hoogpolige stoffen

Korte haren werken perfect op bekleding

Product Code: X1140EU

PERFECT CLARITY GLASS 
TOWEL
Unieke microvezeldoek, speciaal 
ontwikkeld voor glas

Speciale vezelstructuur voor een 
streeploos resultaat en laat geen 
pluisjes achter

Verwijdert Glass Cleaner snel en 
gemakkelijk . Ideaal voor gebruik op glas 
aan binnen- en buitenzijde en spiegels 

Product Code: X190301EU

HYBRID PAINT COATING
Duurzame coating, eenvoudig aan te brengen!

Proprietary Hybrid Polysiloxane 
formule. Meguiar’s meest 
chemisch resitente en duurzame 
bescherming

Geavanceerde TrueCure 
Technologie hecht kruislings aan 
de lak voor maximale hechting. 
Zorgt voor een glad oppervlak 
met waanzinnige waterbeading 
waardoor het wassen alleen 
maar makkelijker wordt! 

Kit Product Code: G210300EU

ULTIMATE SHINE FOAM 
Onze meest glanzende bandenschuim!

Dik, actief schuim dat taaie 
wegvervuiling aanpakt en een donkere 
gelijkmatige glans achterlaat

Premium glansversterkers en 
synthetische polymeren zorgen voor 
een hoogglans resultaat 

Perfecte keuze voor hoogprofiel en 
off-road banden

532 ml Product Code: G210419EU

Elke zijde is uniek en ontworpen voor 

ULTIMATE LEATHER 
DETAILER  
Reinigt, beschermt, verzorgt 
in 1 stap

Duurzame polymeer en UV 
bescherming

Leer wordt niet glad en heeft een 
matte finish

473 ml Product code: G201316EU473 ml Product code: G201316EU
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Wat meer dan een eeuw geleden begon als een 

simpel meubelpolijstlaboratorium in de garage 

van oprichter Frank Meguiar Jr., beslaat nu vier 

generaties aan Meguiar familie leiderschap. 

In zijn wildste dromen had Frank Meguiar Jr. 

zich niet voor kunnen stellen waarin dat eerste 

flesje meubelpolijstmiddel zich zou evolueren 

over een periode van meer dan 100 jaar. 

Meguiar’s® Inc. is de wereldleider in 

oppervlakteverzorging en is er trots op 

de volgende generatie aan producten, 

gereedschappen en accessoires aan 

autoliefhebbers aan te kunnen bieden. Wij 

streven ernaar de standaard te zetten voor 

kwaliteit en prestatie in de markt. 

Sinds de eerste fles meubelpolijst-middel 

heeft Frank Meguiar Jr. zijn bedrijf opgebouwd 

door perfecte producten te leveren en te 

begrijpen wat de behoefte van de klant is. 

Vandaag de dag heeft Meguiar’s een sterke 

band met autoliefhebbers wereldwijd die 

productoverschrijdend is en de lifestyle 

van autoliefhebbers belichaamd. Tot op de 

dag van vandaag is Meguiar’s toegewijd aan 

het leveren van geweldige producten aan 

autoliefhebbers en professionals en om deze 

wereldwijd samen te brengen.

GESCHIEDENIS
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STAP 1 - WASSEN
Was de auto met water en een speciaal daarvoor ontwikkelde autoshampoo en conditioner. 
Afwasmiddelen drogen de autolak uit waardoor glans verloren gaat. 

STAP 2 - REINIGEN EN VOORBEREIDEN
Controleer de lak eerst op vastgehechte oppervlaktevervuiling en verwijder deze met 
behulp van onze Clay Kits. Hierna kunt u lakimperfecties opsporen en verwijderen. De 
meest effectieve manier om in de lak zittende defecten zoals oxidatie, fijne krasjes en 
swirls te laten verdwijnen is door een paint cleaner/ compound te gebruiken die veilig is 
voor alle lakken.

STAP 3 - POLISH/ VOEDEN
Meguiar’s Polish is een optionele stap tussen het reinigen/voorbereiden en het waxen 
van de auto. Hierdoor wordt een ultieme diepe glans gecreëerd. Auto’s met een donkere of 
uitgedroogde lak zullen veel profijt hebben van deze extra stap.

STAP 4 - WAX / BESCHERMING
Gebruik alleen hoogwaardige wax producten om lak te beschermen en een briljante glans 
te geven.

STAP 5 - ONDERHOUD
Door regelmatig onderhoud wordt oppervlaktevervuiling zoals vogelpoep of boomsap 
verwijderd voordat het tijd heeft gehad zich te hechten aan de lak. Met onze speciale 
producten wordt tevens de bescherming van de wax verlengd.
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Oplossingen om defecten te verwijderen
Meguiar's® heeft het juiste product voor ieder specifiek probleem

Gemakkelijk, effectief en veilig op blanke lak!

Diepte van de beschadiging

• Krassen
• Oxidatie
• Verwaarlozing

• Waterkringen
• Vlekken

• Lokale Krassen
• Vervaging
• Schaafplekken

• Lichte Krassen • Waas
• Swirls

Door de jaren heen hebben we vragen over 
autoverzorging ontvangen die herhaaldelijk 
terugkomen. Deze meest gestelde vragen 
vindt u hier, omdat u waarschijnlijk dezelfde 
vragen heeft als menig ander.

1) WAT IS DE BESTE WAX?
Uiteindelijk zal het antwoord op deze vraag 
neerkomen op persoonlijke voorkeur. Wat 
vindt u belangrijk?

• Snelheid? Ultimate Quik Wax en Hybrid 
Ceramic Wax (Spray) zijn de producten 
waarmee het snelst een waxlaag aangebracht 
kan worden.

• Maximale glans i.c.m. duurzame 
bescherming? Ultimate Wax is dan de beste 
keuze.

 • Maximale bescherming en 
waterafstotendheid? Hybrid Ceramic Liquid 
Wax is dan de beste keuze.

• Prefereert u een wax die Carnauba bevat? 
Kies dan voor onze Gold ClassTM Carnauba Plus 
Wax die extra carnauba bevat.

• Prijs/kwaliteit/tijdsbesparend? De beste 
keuze is onze klassieke Deep Crystal Wax of 
onze 3-in-1 Wax voor een geweldig resultaat.

2) WELK PRODUCT KAN IK 
HET BESTE GEBRUIKEN OP 
MIJN NIEUWE AUTO?
Alle Meguiar’s producten zijn te gebruiken 
op uw nieuwe auto en het voordeel van een 
nieuwe auto is dat de lak nog in perfecte 
conditie verkeert. Als u uw auto routinematig 
behandelt, kunt u de lak van uw auto als nieuw 
houden. 

• Volg het 5 stappenplan voor uw lak en de 
daarbij behorende producten

• Was uw auto wekelijks, gebruik makende van 
een washandschoen en autoshampoo

• Behandel uw auto met klei indien nodig

• Bescherm uw auto 3 tot 4 keer per jaar met 
een kwalitatief hoogwaardige wax

• Onderhoud uw auto tussen de wasbeurten 
door met een detailer om stof en 
vingerafdrukken te verwijderen

• Bescherm uw interieur/exterieurlijsten en 
banden met een daarvoor bestemd product 
en uw leer met een daarvoor bestemde 
conditioner.

3) ZIJN DE PRODUCTEN VEILIG 
VOOR BLANKE EN METALLIC 
LAKKEN?
JA! Alle Meguiar’s producten zijn veilig voor 
alle lakken. Meguiar’s heeft in samenwerking 
met verschillende lakleveranciers producten 
ontwikkeld die veilig zijn voor alle autolakken.

4) HOE VERWIJDER IK SWIRLS 
EN KRASJES?
Dit is afhankelijk van de diepte van de krassen. 
Als uw vingernagel blijft hangen in de kras 
dan kunt u de kras beter professioneel laten 
verwijderen. Anders kunt u de volgende 
stappen doorlopen (alle genoemde producten 
zijn veilig voor uw lak): Voor krasjes en swirls, 

oxidatie of verwaarloosde lak gebruikt u 
Ultimate Compound. Ultimate Compound 
kunt u zowel met de hand als met een Dual 
Action Polisher gebruiken. Bij een enkele 
kras of lichte beschadiging kunt u het beste 
Scratch XTM 2.0 gebruiken om de kras veilig 
en gemakkelijk te verwijderen. Dit product is 
zowel handmatig als met een DA Polisher te 
gebruiken.

5) WAT IS DE BESTE 
SHAMPOO?
Meguiar’s heeft een brede range shampoos 
met elk hun eigenschappen. Gold Class 
Shampoo en Conditioner bevat conditioners 
die ervoor zorgen dat het water eenvoudig 
van de lak afloopt wat het drogen versnelt. 
NXT Shampoo maakt het water zachter, dit 

vraag en antwoord
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GEBRUIKSFREQUENTIE MEGUIAR’S PRODUCTEN

EENS PER JAAR
CLAY & COMPOUND

EENS PER KWARTAAL
POLISH & WAX

EENS PER MAAND
SPRAY WAX

EENS PER WEEK
DETAILING SPRAY & WASH & WAX

(minimaal aanbevolen gebruik)

resulteert in minder kalkvlekken en strepen 
bij het afdrogen van de auto. Onze Ultimate 
Wash & Wax en Hybrid Ceramic Wash & Wax 
Shampoo laten daadwerkelijk een waxlaag 
achter tijdens het wassen van uw auto. Deze 
shampoos voegen extra bescherming toe aan 
uw lak tijdens het wassen, waarbij de Hybrid 
Ceramic Wash & Wax vooral bescherming 
biedt en de Ultimate Wash & Wax de nadruk 
legt op glans.

6) WAT IS EEN ‘DUAL ACTION’ 
(OFTEWEL DA) POLISHER 
EN WAAROM ZOU IK DEZE 
GEBRUIKEN. DEZE ZIJN TOCH 
ALLEEN TE GEBRUIKEN DOOR 
‘PRO’S’? 
Bijna alle professionele detailers gebruiken 
een DA Polisher, maar dat wil niet zeggen dat 
deze alleen te gebruiken zijn door ‘Pro’s’. Een 
DA Polisher geeft sneller betere resultaten. 

De Meguiar’s DA Polisher is zo ontworpen dat 
deze in combinatie met onze pads door zowel 
u als professionele detailers gebruikt kan 
worden. Deze polisher maakt het herstellen 
van uw lak eenvoudig en u kunt tevens snel 
een waxlaag aanbrengen met behulp van de 
DA Polisher. Het mooiste aan de Meguiar’s 
DA Polisher is dat u deze volledig veilig kunt 
gebruiken zonder dat u bang hoeft te zijn uw 
lak te beschadigen of swirls creëert zoals 
een rotary machine wel doet bij verkeerd 
gebruik. Hierdoor kan een rotary machine 
alleen gebruikt worden door mensen die 
gekwalificeerd en goed getraind zijn hierin. 

7) WAT IS BETER: SPRAY, 
VLOEIBARE OF PASTA WAX? 
Dit hangt af van uw doel en verwachtingen van 
de wax. Zo geeft bijvoorbeeld onze Ultimate 
Quik Wax™ (spray wax) geweldige resultaten 
in minder dan 15 minuten. Een spray wax 
zal wel vaker aangebracht moeten worden 
dan een vloeibare of pasta wax om dezelfde 

bescherming te bieden. Bij een vloeibare of 
pasta wax hangt het puur af van uw voorkeur 
van aanbrengen, omdat deze beiden een even 
lange bescherming bieden. 

8) HOE LANG MOET IK WAX 
LATEN DROGEN NADAT IK 
DEZE HEB AANGEBRACHT? 
De droogtijd van wax is afhankelijk van de 
temperatuur en luchtvochtigheid, dus het 
is niet mogelijk hier een tijdsduur aan te 
koppelen. Er is een eenvoudige techniek om 
te testen wanneer u de wax kunt verwijderen. 
Wrijf met uw vinger (niet de nagel) over het 
behandelde oppervlak. Als het oppervlak 
schoon is zonder dat er vlekken achterblijven 
dan is de wax opgedroogd en kunt u deze 
volledig verwijderen. Wanneer er vegen en 
strepen achterblijven dan moet u nog enkele 
minuten wachten met het verwijderen van 
de wax. 

9) WAT IS HET VERSCHIL 
TUSSEN EEN DETAILER EN EEN 
QUIK WAX (SPRAY WAX)? 
Een detailer is ideaal om lichte vervuiling te 
verwijderen tussen wasbeurten door. Hiermee 
verwijdert u vuil voordat het zich kan hechten 
aan de lak en de bescherming die de wax biedt 
aantast. Een Quik Wax mag alleen gebruikt 
worden op een schoon oppervlak. Perfect om 
de bescherming van de aanwezige waxlaag 
te verlengen. 

We realiseren ons dat er nog veel meer vragen 
zijn over autoverzorging. Hiervoor kunt u altijd 
contact met ons opnemen, wij helpen u graag 
verder. 

Tel: 0800 6348427 (Ma-Vr, 9-17 uur) Email: 
klantenservice@meguiars.com
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In het onderhoud van autolak, zijn wassen en 
reinigen niet hetzelfde. Het lijkt misschien wel 
hetzelfde maar het zijn twee verschillende 
stappen in het onderhoudsproces. Bij het 
WASSEN verwijdert u loszittend vuil van de 
lak zoals stof, wegvuil en vogelpoep. Een veel 
voorkomend misverstand is dat afwasmiddel 
te gebruiken is voor het wassen van de auto. 
Dit is absoluut niet het geval! 

Afwasmiddel is zo gemaakt dat het alles uit 
het oppervlak trekt, waaronder belangrijke 
oliën in de lak. Bij herhaaldelijk gebruik van 
afwasmiddel zal alle bescherming van de 
lak verwijderd worden zoals wax, siliconen 
en polymeren. Wanneer dit gebeurt, zullen 
uiteindelijk de voedende oliën uit de lak 
onttrokken worden, wat het oxidatieproces 
van de lak zal versnellen. Alle Meguiar’s 
autoshampoo’s zijn pH neutraal en speciaal 
ontwikkeld om autolakken te onderhouden en 
te beschermen.

wassen
stap 1

HYBRID CERAMIC 
WASH & WAX  
Extreme waterbeading en bescherming enkel door te 
wassen? Ja dat kan! Meguiar’s Hybrid Ceramic Wash 
& Wax brengt 2 unieke vloeistoffen samen in 1 emmer 
die geweldige resultaten leveren tijdens het wassen! 
Hybrid Ceramic Wash (grote gedeelte fles) is een 
mix van gladde, langzaam schuimende oppervlakte-
actieve stoffen die vuil optilt en verwijdert. Hieraan 
voeg je Hybrid Ceramic SiO2 Boost (kleine gedeelte 
fles) toe, dit is een waxtoevoeging die direct 
waterbeading en bescherming achterlaat. Door 
de combinatie van deze twee bestanddelen krijg 
je een glad en schoon oppervlak met waanzinnige 
waterbeading!

1420 ml Wash, 236 ml SiO2 Booster 
€34.99 Product Code: G210256EU

HYBRID CERAMIC 
WASH MITT
De Hybrid Wash Mitt is specifiek ontworpen om de 
was- en waxfunctie van de Hybrid Ceramic Wash 
& Wax Shampoo optimaal te benutten! De oranje 
zijde houdt het schuim vast en tilt het vuil van de 
lak waardoor de kans op swirls en waskrassen 
minimaal is. De grijze zijde is zacht microfiber en 
hecht zich aan de Hybrid Ceramic SIO2 Booster 
zodra je deze in de emmer steekt en daarna 
verspreid je de booster op een gelijkmatige wijze 
op de lak. Hierdoor krijg je tijdens het wassen 
maximale beading en bescherming! 

€18.99 
Product Code: X210200EU
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GOLD CLASSTM CAR 
WASH SHAMPOO AND 
CONDITIONER
Deze shampoo bevat een premium formule die de 
lak reinigt en verzorgt. De conditioners in deze 
shampoo zorgen ervoor dat het water eenvoudig 
van de lak afloopt. Dit versnelt de droogtijd van de 
auto en u ziet hierdoor al snel een prachtige glans.

473ml €14.99 
Product code: G7116EU

1892ml €29.99 
Product code: G7164EU

NXT GENERATION TM

CAR WASH
Een synthetische shampoo die doordringt tot 
het vuil en het oplost zonder de bescher-
ming van de wax te verwijderen. De pH 
gebalanceerde formule verwijdert wegvuil 
en oppervlaktevervuiling op een zachte 
maar effectieve manier. Maakt water zachter 
waardoor u minder kans op kalkvlekken heeft.

532ml €14.99 
Product code: G12619EU  
               
1892ml €28.99 
Product code: G12664EU

ULTIMATE WASH 
& WAX
Dit is onze meest complete shampoo met 
carnauba en synthetische polymeren en zorgt 
voor een diepe glans alsof de auto net in de wax 
is gezet. Tijdens het wassen van de auto wordt 
vuil verwijderd én blijft er daadwerkelijk een 
waxlaag achter. Deze shampoo voegt dus extra 
bescherming toe aan de lak, tijdens het wassen! 

473 ml €15.99
Product code G17716EU
1420 ml €25.99
Product code: G17748EU

WASH  PLUS+
Meguiar’s® Wash Plus+ is de snelste en meest 
makkelijke manier om de auto te wassen. Op zoek 
naar een shampoo, die oppervlaktevervuiling 
verwijdert? Kies voor Wash Plus+! Na het wassen 
met deze shampoo is de lak klaar voor bijvoorbeeld 
Ultimate Compound of het aanbrengen van een Wax. 
Dit product wordt direct aangebracht op de Wash 
Mitt. Door de geconcentreerde formule wordt vuil en 
viezigheid van de lak verwijderd. Breng na gebruik 
altijd een waxbescherming aan.  

709 ml €20.99
Product code: G25024EU
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ULTIMATE SNOW 
FOAM 

Speciaal ontwikkeld voor gecoate, gewaxte 
of gesealde oppervlakken. Meguiar’s® 
Ultimate Snow Foam reinigt zonder dat het 
de aanwezige bescherming aantast. Het 
actieve schuim plakt aan de lak, weekt 
het vuil voorzichtig los, zodat met hoge 
drukspuit licht vervuilde auto’s volledig 
schoon worden. Bij hevig vervuilde auto’s is 
het de ideale voorwas maar ook de perfecte 
smering voor een veilige wasbeurt met een 
Wash Mitt. Nu in 2 varianten verkrijgbaar.

946 ml €26.99
Product code: G191532EU
1892 ml €34.99
Product code: G191564EU

GOLD CLASS SNOW FOAM KIT 
ULTIMATE SNOW FOAM CANNON KIT 

De meeste foam producten zijn vrij dure voorwas producten die ook nog gevolgd moeten worden door 
een gewone wasbeurt met een andere shampoo. Meguiar’s biedt 2 Snow Cannon Kits en beiden hebben 
een formule die de waxlaag niet verwijderd!
De Gold Class Snow Cannon Kit bevat goed schuimende Gold Class Shampoo die ook nog als handwas-
shampoo te gebruiken is. 
De Ultimate Snow Kit bevat Ultimate Snow Foam die speciaal ontwikkeld is voor de snow cannon. Deze 
geeft een dikkere schuimlaag en hecht zich goed aan een gewaxt oppervlak. Loopt de schuimlaag er 
snel af? Dan is het tijd om opnieuw te waxen. 

Gold Class Snow Foam Kit bevat: Foamcanon, 1 koppelstuk Nilfisk Pro, 1 koppelstuk Bosch, 
1 koppelstuk Karcher, Mengfles 1 liter, 473 ml Gold Glass Shampoo
Gold Class Snow Foam Kit: €69.99  Productcode: G192000EU

Ultimate Snow Foam Kit bevat: Foamcanon, 1 koppelstuk Nilfisk Pro, 1 koppelstuk Bosch, 
1 koppelstuk Karcher, Mengfles 1 liter, 946 ml Ultimate Snow Foam
Ultimate Snow Foam Kit: €74.99 Productcode: G194000EU

v

GRIT GUARD & EMMER
De gele Meguiar’s emmer gebruik je voor iedere 
wasbeurt! Er past 19 liter in en heeft het perfecte 
formaat voor de Grit Guard. De Grit Guard plaats 
je op de bodem voor een wasbeurt met minimale 
kans op swirls en krasjes. Telkens als je de 
Wash Mitt door de emmer haalt voor meer sop, 
wrijf je deze ook tegen de Grit Guard aan. Vuil 
landt op de bodem en wordt door de Grit Guard 
vastgehouden. De emmer kan afgesloten worden 
met een afsluitdeksel, zo kan je producten 
meenemen of bewaren.

Emmer €12.99
Product code: RG203

Grit Guard: €17.00
Product code: X3003

Deksel €5.00
Product code: RG204
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GRIT GUARD & EMMER
De blauwe Meguiar’s Hybrid Ceramic emmer 
gebruik je voor iedere wasbeurt! Er past 19 liter 
in en heeft het perfecte formaat voor de Grit 
Guard. De Grit Guard plaats je op de bodem voor 
een wasbeurt met minimale kans op swirls en 
krasjes. Telkens als je de Wash Mitt door de 
emmer haalt voor meer sop, wrijf je deze ook 
tegen de Grit Guard aan. Vuil landt op de bodem 
en wordt door de Grit Guard vastgehouden. 
De emmer kan afgesloten worden met een 
afsluitdeksel, zo kan je producten meenemen 
of bewaren.

Emmer €12.99
Product code: RG206

Grit Guard: €17.00
Product code: X3003

Deksel €5.00
Product code: RG204

SUPREME DRYING 
TOWEL XL
Zeer absorberende droogdoek (85cm x 55cm) 
die na het wassen van de auto gebruikt kan 
worden om de auto droog te maken. De tijd 
om de auto droog te maken wordt aanzienlijk 
korter dankzij deze dikke droogdoek. De 
Supreme Drying Towel kan in de wasmachine.

€22.99
Product code: X1905EU

WASH MITT
Deze extra dikke Microfiber Wash Mitt
verwijdert vuil gemakkelijk. Dankzij de
microvezelstructuur krijgt de auto een
wasbeurt met een minimale kans op swirls.
Door de smalle opening en zachte binnenkant
is de Wash Mitt fijn in het gebruik. Deze kan in
de wasmachine.

€18.99
Product code: X3002EU

WATER MAGNET®
DRYING TOWEL
Deze extra grote (76cm x 55cm) microfiber 
droogdoek absorbeert driemaal zoveel 
water dan de traditionele katoenen doeken 
en geeft snel een vlekvrij resultaat.  Dankzij 
de Water Magnet zal de tijd die besteed 
wordt aan het drogen van de auto aanzienlijk 
verkort worden. De Water Magnet kan in de 
wasmachine.

€19.99 
Product code: X2000EU
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Oppervlaktevervuiling
VOGELPOEP STOF BOOMSAPPEN

INDUSTRIELE
VERVUILING

WEGDEK-
VERVUILING

SPUITNEVEL

BLANKE LAKLAAG

KLEURLAK

PRIMER

PLAATWERK

Oppervlaktevervuiling zoals 
stof, boomsap en restjes 
van overgebleven vogelpoep 
kunnen ontdekt worden door 
met de vingertoppen over de 
auto te wrijven nadat deze 
gewassen en gedroogd is. 
U zult een schurend gevoel 
ontdekken dat kan worden 
verwijderd met Meguiar’s Clay.

BLANKE LAKLAAG

SPUIT DETAILER®

OP EN WRIJF ER OVER
MET DE KLEI...

...OM DE LAK GEMAKKELIJK
SPIEGELGLAD TE MAKEN!

PLAATWERK

Reinigen of voorbereiden van de lak houdt in dat u oppervlaktevervuiling verwijdert evenals lakimperfecties zoals oxidatie, vlekken, kleine waskringen en krasjes. 

Nadat de auto gewassen is, kunt u door met de vingertoppen over de lak te wrijven, voelen dat de lak niet glad is en bobbelig aanvoelt. Dit is oppervlaktevervuiling die zich aan de lak 
gehecht heeft. Over het algemeen zal je merken dat deze vervuiling te vinden is op de horizontale delen van uw auto. Toch kun je deze vervuiling ook aan de achterzijde en zijkant van de auto 
tegenkomen. Na verloop van tijd zal deze vervuiling de glans van de lak verminderen. Met een kleibehandeling kun je deze vastzittende vervuiling verwijderen. Zorg dat de auto gewassen is, 
droog is en op een schaduwrijke plek staat, voordat je de klei gaat gebruiken.

We hebben twee soorten klei. Een synthetic Clay Pad en “traditionele” detail klei. De Clay pad houd je plat op het oppervlak  en je gebruikt de Hybrid Ceramic Detailer als smeermiddel. De 
Clay Pad maak je na elk behandeld deel schoon door deze af te nemen met een doek. De traditionele detail klei kneed je tot deze soepel wordt en maak er een pannenkoekje van. Je wrijft 
met de klei over de lak, nadat je het deel hebt verneveld met Meguiar’s Quik DetailerTM. De klei zal op een veilige manier al het vuil, dat zich gehecht heeft aan de lak, verwijderen waardoor 
de lak spiegelglad aan zal voelen.  De Hybrid Ceramic Synthetic Clay  adviseren we als je na deze stap geen verdere stappen wilt uitvoeren, omdat deze al een bescherming achterlaat. Voor 
maximale bescherming adviseren we wel binnen 4 weken de auto alsnog te waxen. Als je na het kleien de auto gaat polijsten met Ultimate Compound of een Polish aanbrengt dan adviseren 
we de “traditionele” klei.

Nadat de vervuiling van de lak is verwijderd, is het tijd om de defecten in de lak aan te pakken. Hiervoor gebruik je ScratchX of Ultimate Compound. De lak van de auto zal hierna stralen als 
nooit te voren.

reinigen  / voorbereiden
stap 2
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HYBRID CERAMIC 
SYNTHETIC CLAY KIT 

Een glad oppervlak én Hybrid Ceramic 
bescherming? Het is nu mogelijk vastzittende 
vervuiling van het oppervlak te verwijderen met 
de speciale synthetische klei-applicator. Deze 
wordt gebruikt in combinatie met Hybrid Ceramic 
Detailer waardoor er bescherming achterblijft. 
Het resultaat is een schoon lakoppervlak wat 
spiegelglad is en een ongelofelijke waterbeading 
laat zien! 

Kit bevat: klei-applicator, 532ml Hybrid 
Ceramic Detailer, microfiber doek

Kit: €39.99
Product code: G200200EU

QUIK CLAY
DETAILING SYSTEM

Boomhars, spuitnevel en industriële neerslag 
zijn slechts enkele contaminaties die zich 
vasthechten aan onze autolak waardoor deze 
ruw aanvoelt en er dof uitziet. Met het Quik Clay 
Detailing System herstelt u snel en veilig deze 
“spiegelgladde” finish. Na een behandeling 
met dit systeem kunnen polish en wax snel 
aangebracht en uitgewreven worden voor een 
verpletterend eindresultaat

Kit bevat:  473ml Quik Detailer, 80g Clay 
Bar

Kit: €29.99
Product code: G1116EU

SMOOTH SURFACETM

CLAY KIT
Onze niet-schurende Clay Bar verwijdert 
onder andere spuitnevel, industriële uitval 
en boomsappen op een eenvoudige en veilige 
manier en maakt de behandeling met polish en 
wax gemakkelijker. Deze kit bevat meer klei en er 
is tevens een Mircofiber doek toegevoegd. Met 
de Smooth Surface Clay Kit behaalt u het beste 
én meest duurzame resultaat en uw wax biedt 
langer bescherming.

Kit Bevat: drie 60 gr Clay Bars, 
473 ml Quik Detailer &  
Supreme Shine Microfiber doek

Kit €39.99
Product code: G191700EU 

SMOOTH SURFACETM

CLAY BAR REPLACEMENT
Onze vervangende Clay Bar maakt het 
gemakkelijk om de klei uit onze kits te vervangen. 
De niet-schurende Clay Bar biedt een veilige 
en gemakkelijke oplossing om spuitnevel, 
industriële uitval, milieuvervuiling en dergelijke 
direct te verwijderen. Gebruik altijd Meguiar’s 
Quik Detailer in combinatie met dit product. 

1x80gr Clay Bar €18.99 
Product code: G1001EU
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HEAVY DUTY FOAMING 
BUG REMOVER
Gespecialiseerde oppervlakte actieve stoffen 
rehydrateren en weken insecten los waardoor 
het verwijderen eenvoudig wordt! Ons geheim 
is het langdurige ‘Xtreme Cling™‘ schuim wat 
erg lang op een oppervlak blijft zitten waardoor 
de actieve formule goed zijn werk kan doen op 
insectenresten.

444 ml €15.99 
Product code: G180515EU

Nadat u het oppervlakkige vuil heeft verwijderd dat waarneembaar was, onderzoekt u 
de lak verder door deze vanuit verschillende lichtinvallen te inspecteren. U kijkt of er 
lakimperfecties waarneembaar zijn zoals oxidatie, vlekken, waskrassen en andere kleine 
krasjes. Voor een goede inspectie is zonlicht zeer bruikbaar. Een ander handig hulpmiddel 
is een LED-lamp zoals onze Sunlight 3+ Detailer Inspection Light, hiermee kan de lak tijdens 
het polijsten tussentijds geïnspecteerd worden.  Let op, het oppervlak moet koel zijn 
tijdens het polijsten anders droogt het polijstmiddel direct op. 

Meguiar’s heeft verschillende producten die veilig zijn voor uw lak en speciaal bedoeld zijn 
voor het verwijderen van defecten die in de lak zitten. Bekijk het overzicht op pagina 6 om 
te bepalen welk product u het beste kunt kiezen voor het behandelen van uw lak. U kunt 
ook altijd contact opnemen met de Meguiar’s klantenservice als u verdere vragen heeft.

BLANKE LAKLAAG

KLEURLAK

PRIMER

PLAATWERK

Defecten in de lak
AANTASTING
ZURE REGEN

KRASSEN OXIDATIE VLEKKEN
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DEEP CRYSTAL®
PAINT CLEANER

Deze niet-schurende lakreiniger verwijdert 
wegdekvervuiling, contaminatie, lichte 
vervaging, poetskringen en fijne krasjes. Zo 
wordt op een veilige manier beschadigde en 
doffe lak hersteld. Dit product wordt met de hand 
aangebracht.

473ml €15.99 
Product code: A3016EU

ULTIMATE COMPOUNDTM

Hardnekkige oxidatie, vlekken, ingebrande 
vogelpoep en andere in de lak zittende defecten 
kunnen worden verwijderd terwijl het oppervlak 
gepolijst wordt en een spiegelachtige finish 
krijgt. Ultimate Compound bevat micro-
abrasives waardoor deze veilig is op blanke 
lak. Kleur en helderheid van  verwaarloosde en 
beschadigde lakoppervlakken worden zo op een 
veilige manier hersteld. Na gebruik  laat het een 
heldere lak achter die vrij is van krassen, nevel 
en swirls. Zowel handmatig als met een Dual 
Action Polisher aan te brengen. 

450ml €21.99 
Product code: G17216EU

BEST GETEST DOOR TV 
PROGRAMMA KASSA! 

SCRATCHXTM 2.0
Zorg dat u ScratchX 2.0 altijd bij de hand heeft 
voor het snel verwijderen van lakproblemen 
wanneer deze zich voordoen. De formule ‘bedekt’ 
geen krassen zoals de meeste traditionele 
producten doen. Als krassen weg zijn, blijven 
ze weg! 

Dit product kan handmatig of met een Dual 
Action Polisher worden aangebracht.

207ml €19.99 
Product code: G10307EU

QUIK SCRATCH 
ERASER KIT

Door slim gebruik te maken van een 
boormachine en speciaal ontwikkelde polijstpad 
wordt het nu nog makkelijker om snel kleine 
krasjes en swirls te verwijderen. 

Kit bevat: 118 ml ScratchX 2.0, Foampad 
voor boormachine – 4 inch, Microfiber doek 
(40x40cm)

Kit: €35.99
Productcode: G190200EU 
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polish / voeden
stap 3

Polish is een optionele stap en is niet hetzelfde als het waxen of polijsten van de auto. Er is 
soms wat verwarring over de betekenis van polishing als het op het detailen van de auto 
aankomt. Hiermee wordt het behalen van een optimale glans door middel van het intensief 
voeden van de lak bedoeld. Het polijsten van lak is bij stap 2 uitgevoerd met Ultimate 
Compound of ScratchX. 

Voor autoliefhebbers die het liefst zoveel mogelijk glans creëren is een polish de perfecte 
keuze!

Behandel één paneel per keer en laat het product niet drogen zoals bij een wax wel nodig is. 
Na het aanbrengen en uitwrijven van een polish kan direct uw favoriete wax aangebracht 
worden. 
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ULTIMATE POLISH
Behaal maximale glans en reflectie met 
Ultimate Polish. Dit product bevat voedende 
oliën waardoor een rijke, diepe wet look 
glans op de lak ontstaat. Naast de voedende 
eigenschappen van dit product, worden 
tijdens het gebruik ook hele fijne swirls 
verwijderd waardoor de lak in perfecte 
staat is vóór de wax aangebracht wordt. Dit 
product kan handmatig of met een Dual Action 
Polisher worden aangebracht.

473 ml  €21.99 
Product code: G19216EU

DEEP CRYSTALTM 

POLISH
Deze pure polish is speciaal ontwikkeld 
om een mooie glans te creëren en de lak te 
conditioneren en voeden. Ook verwijdert het 
minuscule krasjes. Donkere kleuren worden 
donkerder en lichtere kleuren dieper van 
kleur. 

Dit product dient handmatig gebruikt te 
worden.

473 ml €15.99   
Product code: A3116EU

17



Alle Meguiar’s waxen zijn veilig voor blanke lak, metallic lak en unilak en u heeft de keuze uit onze pasta, vloeibare 
en spray wax, afhankelijk van je voorkeur. Voor Matte lakken adviseren wij Ultimate Quik Wax of Hybrid Ceramic 
Wax (spray). 

Elke auto en eigenaar zijn verschillend, evenals de omgeving waarin ze zich bevinden. Al deze invloeden bepalen 
hoe lang de wax bescherming biedt. Over het algemeen adviseren we om de auto 3 tot 4 keer per jaar in de wax 
te zetten, maar het kan geen kwaad om dit vaker te doen! Tussentijds de lak voorzien van een spray wax zorgt 
ervoor dat de huidige waxlaag langer bescherming biedt. Op deze manier kun je in slechts enkele minuten de auto 
tussentijds extra beschermen. Om te bepalen welke wax het beste bij je past geven we hierbij enkele kenmerken 
om zo de keuze te vereenvoudigen. 

Gold Class lijn: Diepe glans en duurzame bescherming omdat we Carnauba hebben toegevoegd aan deze half 
synthetische wax. Hierdoor is deze Carnauba wax duurzamer dan vele andere carnauba waxen op de markt.

NXT Generation lijn: Diepe glans en zeer duurzame bescherming met deze sealant. 

Ultimate lijn: De combinatie van maximale glans die vergelijkbaar is met de Gold Class Carnauba wax, maar dan 
met een langere beschermingsduur. Ideaal dus als je voor maximale glans en bescherming wilt gaan.

Hybrid Ceramic lijn: Wanneer maximale bescherming het belangrijkste is dan adviseren wij de Hybrid Ceramic 
lijn. De bescherming is een stuk duurzamer dan de andere wax series, maar de glans is niet zo diep als bij de 
Gold Class of Ultimate serie. Wil je meer glans dan kan je er altijd voor kiezen eerst een Polish aan te brengen of 
de Hybrid Ceramic Wax aan te brengen bovenop een wax uit de andere series om zo maximale bescherming en 
beading te krijgen.

Een groot voordeel van het eindigen met een product uit de Hybrid Ceramic Serie is dat door de SiO2 keramische 
bestanddelen water zo van de lak glijdt en de lak aanzienlijk langer schoon blijft. Hierbij kun je kiezen uit de Liquid 
Wax of Spray Wax en vergeet hierbij ook de Hybrid Ceramic Detailer niet als perfect item om de bescherming en 
beading eenvoudig te versterken.

Een ander voordeel van de Hybrid Ceramic Wax is dat deze ook bij lagere temperaturen kan worden aangebracht. 
Iets wat met andere waxen vaak lastig is in de winterperiode, juist wanneer die extra bescherming zo belangrijk 
is.

Heb je een lak die lichte krasjes of doffe plekken heeft, maar heb je geen zin de gehele auto te polijsten, gebruik 
dan de 3 in 1 Wax. Deze wax heeft een polijstende werking en verwijdert lichte krasjes terwijl u waxt. Ook op deze 
wax kan je Hybrid Ceramic Wax of Hybrid Ceramic Detailer aanbrengen voor maximale bescherming.

Zoals je ziet heeft Meguiar’s aardig wat verschillende waxen. Elke gebruiker is anders en heeft andere wensen, 
maar voor elke gebruiker hebben wij de ideale wax. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

wax / bescherming
stap 4

HYBRID CERAMIC 
WAX 
Opspuiten, afspoelen en drogen en de auto 
heeft een waxbescherming! De auto hoeft na 
een wasbeurt dus niet afgedroogd te worden 
voordat er een waxbescherming aangebracht 
wordt. Meguiar’s Hybrid Ceramic Wax is een 
tijdsbesparende oplossing die een langdurige 
bescherming biedt. 

768 ml €24.99
Product code: G190526EU

HYBRID CERAMIC 
LIQUID WAX
Meguiar’s Hybrid Ceramic Wax formule breng 
je net zo eenvoudig aan als iedere andere wax 
en geeft de meest langdurige bescherming van 
alle Meguiar’s waxen. De formule zorgt voor een 
gladde, beschermende barrière met extreme 
water beading die de lak verzegeld tegen 
omgevingsinvloeden. Hierdoor blijf de lak langer 
schoon en kan vuil zich minder makkelijk hechten. 
Ook aan te brengen op chrome en kunststof 
delen. Ideaal als toplaag op elke Meguiar’s Wax 
voor maximale bescherming! Handmatig aan te 
brengen of met een Dual Action (DA) Polisher. 
Ceramic Made Easy! 

473 ml €34.99
Product code: G200416EU
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ULTIMATE WAX
Langdurige bescherming in combinatie met 
de meeste reflectie krijgt u met Ultimate 
Wax. De synthetische polymeren vormen 
een beschermende barrière en geven een 
ongelofelijk diepe spiegelglans. Daarnaast is de 
wax hydrofobisch, waardoor water simpelweg 
van de lak afglijdt. De wax kan zelfs worden 
aangebracht in de zon. Applicator pad én 
microvezeldoek worden beiden meegeleverd.

Vloeibaar 473ml €45.99
Product code: G18216EU 

Pasta 311g €45.99
Product code: G18211EU

ULTIMATE QUIK WAX
Meer bescherming, meer waterbeading, 
meer glans! Geen schaduw? Geen probleem! 
Ultimate Quik Wax® kan overal worden 
gebruikt, zelfs in de volle zon. In enkele 
minuten behaal je een resultaat waarvan je 
dacht dat het alleen met een reguliere wax 
kon! En dat met een snelle en gemakkelijke 
spray wax!  De formule slaat niet wit uit, is 
veilig te gebruiken op alle typen lak, ook op 
blanke of metallic lak. Dankzij Meguiar’s® 
Hydrophobic Polymer Technology geniet je 
van wekenlange bescherming. Vernieuwde 
versie van Ultimate Quik Wax zal in de loop van 
het jaar beschikbaar zijn.

473 ml €22.99 
Product code: G200916EU

GOLD CLASSTM

CARNAUBA PLUS 
PREMIUM WAX
De formule van deze wax bevat een speciale 
mix van carnauba én beschermende 
synthetische polymeren die zorgen voor een 
geweldige wetlook glans.  Het is gemakkelijk 
aan te brengen en uit te wrijven zonder dat 
er poederachtig residu achterblijft. Na het 
aanbrengen en uitwrijven ziet u een prachtige 
diepe glans! Inclusief applicator pad.

Vloeibaar 473 ml €29.99
Product code: G7016EU

Pasta 311g €29.99
Product code: G7014EU

GOLD CLASS PREMIUM 
QUIK WAX
De lak van donkere auto’s krijgt een diepere 
glans en gekleurde lak wordt meer helder. De 
donkere wet look glans komt tot stand dankzij 
een combinatie van carnauba en polymeren 
in dit product. De formule slaat niet wit uit op 
sierlijsten en kan aangebracht worden in de 
volle zon. Ook deze spray wax is ideaal om 
uw auto in slechts 15 minuten te behandelen. 
Perfect om de bescherming van de aanwezige 
waxlaag een boost te geven. 

473ml €17.99 
Product code: G7716EU

ULTIMATE WAX
Langdurige bescherming in combinatie met
de meeste reflectie krijgt u met Ultimate
Wax. De synthetische polymeren vormen
een beschermende barrière en geven een
ongelofelijk diepe spiegelglans. Daarnaast 
is de wax hydrofobisch, waardoor water 
simpelweg van de lak afglijdt. De wax 
kan zelfs worden aangebracht in de zon. 
Applicator pad én microvezeldoek worden 
beiden meegeleverd.

Vloeibaar 473ml €45.99
Product code: G18216EU

Pasta 250g €45.99
Product code: G18211EU
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DEEP CRYSTAL 
CARNAUBA WAX

Een wax met een hoog gehalte carnauba 
waardoor u een kristalheldere, langdurige 
bescherming voor uw lak creëert. Deze unieke 
formule is geschikt voor elk type lak inclusief 
metallic lakken en parelmoerlakken. Eenvoudig 
aan te brengen en gemakkelijk uit te wrijven. 

473ml €15.99 
Product code: A2216EU 

DEEP CRYSTAL 
CLEANER WAX

Met een behandeling van Cleaner Wax wordt de 
lak mild gereinigd, waardoor lichte oxidatie en 
verkleuring verdwijnen. De polish elementen 
voeden de lak en de polymeren in deze wax 
brengen een duurzame bescherming aan. Veilig 
op alle typen blanke lak.

473 ml €17.99
Product code: A1216EU

3-IN-1 WAX 
In 1 gemakkelijke stap lak reinigen, voeden 
én beschermen! Meguiar’s nieuwe 3-in-1 Wax 
maakt het nu mogelijk om kleine lakdefecten 
te verminderen en de diepte en kleur van de 
lak te verbeteren. Daarnaast wordt er een 
duurzame bescherming aangebracht en is de 
auto beschermd tegen de elementen!  Inclusief 
applicator pad. 

473 ml €31.99
Product code: G191016EU

NXT GENERATIONTM

TECH WAX 2.0

Een synthetische wax die een diepe, levendige 
kleur geeft en een geweldige wet look glans. 
Hydrophobic Polymer Technology™ geeft 
een waterafstotend effect en beschermt 
tegen oxidatie, corrosie, UV-stralen en het 
achteruitgaan van de lak. De lak wordt gevoed 
en beschermd tegen de invloeden van buitenaf. 
Inclusief applicator pad. 

Vloeibaar 532ml €29.99  
Product code: G12718EU

Pasta 311g €29.99
Product code: G12711EU

20



HYBRID PAINT COATING
Een coating die makkelijk aan te brengen is en zeer lang bescherming biedt! Dit product bevat een 
Hybrid Polysiloxane formule en biedt Meguiar’s meest chemisch resitente en duurzame bescherming. 
Geavanceerde TrueCure Technologie hecht kruislings aan de lak en dat betekent maximale hechting. 

Na het aanbrengen van Hybrid Ceramic Coating heb je een glad oppervlak met waanzinnige 
waterbeading waardoor het wassen alleen maar makkelijker wordt! 

177 ml Surface Prep, 177 ml Coating 2 doeken, 1 pad 
€79.99
Product code: G210300EU
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onderhoud
stap 5

Onderhoud is een onmisbare stap nadat u uw auto met wax heeft behandeld. Of uw auto stil 
staat of dagelijks gebruikt wordt, er zijn altijd omgevingsfactoren die de lak aantasten. 

Alles wat in de lucht ronddwarrelt, laat vuil achter op de lak van uw auto wat zich later 
hecht aan de lak. Voeg zure regen, industrieel vuil en UV-stralen (nr.1 oorzaak van 
aantasting van lakken) hieraan toe en u begrijpt dat uw lak constant in aanraking komt met 
omgevingsfactoren die uw lak aantasten. Hoe meer uw auto blootgesteld wordt aan de 
verschillende omgevingsfactoren, hoe meer aandacht u moet besteden aan de lak om deze 
in optimale staat te houden. 

Daarnaast kunt u de levensduur van uw wax ook verlengen door tussentijds een quik wax 
(spray) te gebruiken. Hierdoor bent u er zeker van dat uw lak optimaal beschermd wordt. De 
auto dient voor het gebruik van een quik wax altijd gewassen te zijn. Kijk voor de quik waxen 
bij stap 4. ULTIMATE WATERLESS 

WASH & WAX

Dit product houdt qua werking het midden 
tussen een wasbeurt en een detailer, een uniek 
product!  Is de lak te vuil om met een detailer 
onder handen te nemen? En is een wasbeurt 
ook nog niet nodig? Behandel dan de auto met 
Ultimate Wash & Wax Anywhere!  Het laat geen 
kalkvlekken achter en verwijdert vuil zonder 
te krassen. Unieke polymeren zorgen voor 
een wekenlange glans en bescherming. Uw 
auto zal langdurig mooi blijven door de wax die 
achterblijft na gebruik van dit product. 
De auto wassen en waxen in 1 stap, zonder water! 

768ml  €20.99 
Product code: G3626EU
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ULTIMATE QUIK DETAILER®

Nu beter dan ooit! Ervaar een gladder oppervlak, 
meer glans en nog meer water-beading! Gebruik 
Ultimate Quik Detailer als de auto licht vervuild is 
om je auto die net gewassen uitstraling te geven. 
Vogelpoep op de auto? Spray Ultimate Quik 
Detailer op het oppervlak en verwijder vogelpoep 
voor het een kans krijgt de lak te beschadigen. Of 
gebruik het na een wasbeurt om waterdruppels 
weg te poetsen of de glans en gladheid van de 
lak te verhogen. Geschikt voor dagelijks gebruik, 
veilig voor elk type lak en plastic. Dankzij de 
Hydrophobic Polymer Technology geniet je van 
wekenlange water-beading. Vernieuwde versie 
van Ultimate Quik Detailer zal in de loop van het 
jaar beschikbaar zijn.

709 ml €22.99 
Product code:  G201024EU

HYBRID CERAMIC 
DETAILER 

De missende link tussen wassen en waxen is een 
detailer met hybride keramische bescherming. 
Het perfecte product om te gebruiken tussen 
de was- en waxbeurten door om zo beading te 
versterken. Gebruik deze formule om lichte 
vervuiling en stof te verwijderen en om de auto 
er uit te laten zien alsof deze net een wasbeurt 
heeft gehad. Tijdens het gebruik van dit product 
breng je een laag hybride SiO2 keramische 
bescherming aan en blijf je genieten van extreme 
water-beading. Tevens geschikt om te gebruiken 
i.c.m. de Synthetische Clay Pad (pad niet los 
verkrijgbaar).

769 ml €24.99
Product code: G200526EU

GOLD CLASS TM PREMIUM 
QUIK DETAILER®
Gebruik deze detailer om de lak van auto’s te 
onderhouden tussen de was- en waxbeurten 
door. De vloeibare formule reinigt en zorgt 
voor een donkere, gladde finish. Gemakkelijk 
aan te brengen en uit te wrijven om zo stof en 
vingerafdrukken te verwijderen. Geeft donkere 
auto’s de gewilde diepe glans, maar is ook 
perfect te gebruiken op lichter gekleurde auto’s.

473ml €17.99 
Product code: G7616EU

QUIK DETAILER®
Quik Detailer verwijdert stof, vingerafdrukken, 
achtergebleven waterdruppels en dergelijke op 
een gemakkelijke manier. Simpelweg opsprayen 
en uitwrijven met een microvezeldoek of een 
100% katoenen doek. Quik Detailer gebruikt u 
om de auto tussen de was- en waxbeurten door 
bij te houden en is het product om te gebruiken 
als smeermiddel bij het “traditionele” kleien van 
de auto. 

473ml €13.99 
Product code: A3316EU
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CAR CARE KIT
Dé kit om de auto mee te reinigen en verzorgen. 
Reinig en bescherm de auto met Ultimate Wash 
& Wax Shampoo. Geef de auto daarna een 
snelle waxbeurt met Ultimate Quik Wax. En zorg 
tenslotte voor banden die wekenlang mooi en 
zwart blijven met Endurance Tire Gel.  

Kit bevat: Ultimate Wash & Wax Shampoo 
G17716EU, Ultimate Quik Wax G17516EU, 
Endurance Tire Gel G7516EU

Kit: €39.99 
Product code: CCKITEU

PAINT RESTORATION KIT 
Geef nieuw leven en glans aan doffe en 
verwaarloosde lakken! Geen zoektocht meer 
naar de juiste producten. In deze kit treft u alles 
aan om de lak van uw auto weer als nieuw te 
krijgen, van shampoo en klei tot compound en 
wax!

Kit bevat: Gold Class Shampoo G7116EU, Quik 
Clay Kit G1116EU, Ultimate Compound G17216EU, 
Gold Class Carnauba Wax (incl. applicator pad) 
G7016EU, 2x Microvezeldoek, 1x Applicator pad 

Kit: €79.99 
Product code: G3301EU

NEW CAR KIT 
Deze kit bevat alles om uw nieuwe auto in de 
mooie staat te houden die hij in de showroom 
ook had. Was, droog en wax uw auto met deze 
speciaal geselecteerde producten. En behandel 
tot slot ook de banden, de auto zal er weer als 
nieuw uitzien!

Kit bevat: Ultimate Wash & Wax Shampoo 
G17716EU, Ultimate Wax (incl. microvezeldoek 
en pad) G18216EU, Endurance Tire Gel G7516EU, 
Microfiber Wash Mitt X3002EU, Water Magnet 
X2000EU, 1x Applicator pad

Kit: €79.99 
Product code: G3201EU

KITS
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ULTIMATE PAINT 
CARE KIT

Met deze 3 stappen kan autolak hersteld en 
beschermd worden. Gebruik Ultimate Compound 
om hardnekkige in de lak zittende defecten te 
herstellen. Behaal na het gebruik van compound 
een maximale glans en reflectie met Ultimate 
Polish. Verzegel en bescherm de lak met Ultimate 
Liquid Wax. De synthetische polymeren vormen 
een beschermende barriere en geven een 
ongelofelijke spiegelglans. 

Kit bevat: Ultimate Compound, G17216EU 
Ultimate Polish G19216EU, Ultimate Wax  (incl. 
microvezeldoek en pad) G18216EU, 2x Even Coat 
Applicator Pad

Kit: €69.99 
Product code: ULTPCKITEU

DELUXE CAR CARE KIT 
V2
Op zoek naar de beste producten om de auto 
optimaal te onderhouden én een handige 
tas om ze op te bergen en mee te nemen? De 
Meguiar’s Deluxe Car Care Kit V2 biedt het 
allemaal. 

Kit bevat: Ultimate Wash & Wax Shampoo 
G17716EU, Hybrid Ceramic Wax G190526EU, 
Endurance Tire Gel G7516EU, Ultimate All Wheel 
Cleaner G180124EU, Perfect Clarity Glass 
Cleaner G8216EU, Tire Dressing Applicator 
Pad X3090, 3pack Supreme Shine Microber 
X2020EU, Meguiar’s Tas

Kit: €94.99
Productcode: DELKITV2EU
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VELGEN EN BANDEN
Nadat de lak van de auto door middel van de voorgaande stappen in perfecte staat is gebracht, is het 
belangrijk om de banden en velgen ook te behandelen. Per slot van rekening zijn dit ook blikvangers 
van de auto. Waar men vroeger gelakte, chromen en aluminium velgen had, zien we nu een variëteit 
aan afwerkingen van velgen en maatwerk van specialisten die zorgen voor vernieuwing in de markt. 
Daarnaast is er via de autoindustrie ook een diversiteit aan mogelijkheden in velgen. Of het nu af-
fabrieksvelgen zijn, twee – of driedelige velgen, velgen met ongelakte aluminium rand, voor elk type 
velg hebben wij wel een product dat geschikt is om deze mooi te houden. 

Ongelakte aluminium velgen kunt u behandelen met Ultimate All Wheel Cleaner omdat deze PH neutraal 
is. Zijn ongelakte aluminium delen in de loop der tijd toch dof geworden dan hebben we daarvoor All 
Metal Polish, waarmee u ongelakt metaal weer mooi glanzend krijgt.  Schone velgen zijn natuurlijk maar 
één onderdeel van het totaalplaatje. De banden van de auto worden vaak overgeslagen. Het is zonde 
om mooi gepoetste velgen te zien waarbij de banden vies en uitgedroogd zijn. Vergeet daarom niet de 
banden te reinigen en te voorzien van een bandengel die het rubber beschermt tegen uitdrogen en deze 
mooi donker maakt.

26



ULTIMATE ALL WHEEL 
CLEANER

Meguiar’s® Ultimate All Wheel Cleaner is onze 
meest krachtige velgenreiniger en is veilig 
voor elk type velg! Deze geavanceerde formule 
reinigt wegdekvervuiling en lost hardnekkig 
vastzittende remstof op. De actief reinigende 
gel formule laat remstof paars kleuren en 
wegdekvervuiling wordt bruin van kleur. 
Aangezien deze formule geen zuur bevat en pH 
neutraal is kan deze velgenreiniger gebruikt 
worden op elk type velg en aftermarket 
remsysteem.

709 ml €19.99
Product code: G180124EU

HOT RIMS TM

WHEEL & TIRE CLEANER

Reinig nu velgen én banden met één product! 
Met Hot Rims Wheel & Tire Cleaner ziet u hoe 
vuil simpelweg van uw velgen en banden wordt 
afgetild. Ons Xtreme Cling™ schuim is ontworpen 
om krachtig op verticale oppervlakken te werken 
en alles wat tussen uw wielen en die briljante 
glans komt aan te pakken en op te lossen! Veilig 
voor elk type velg met een blanke laklaag. Ideaal 
te gebruiken voordat u een bandengel aanbrengt, 
zodat deze beter hecht en langer blijft zitten.

710ml €17.99 
Product code: G9524EU

ENDURANCE TM

HIGH GLOSS TIRE GEL
Nog nooit heeft een autoband er zo lang 
goed uitgezien. Deze gel heeft een unieke 
samenstelling die ervoor zorgt dat autobanden 
een mooie, diepe zwarte glans krijgen. Een glans 
die niet de gebruikelijke dagen, maar gewoon 
wekenlang blijft zitten! 

473ml €17.99 
Product code: G7516EU

ULTIMATE WATERLESS 
WHEEL & TIRE 

Geen water bij de hand of de velgen en banden 
tussentijds opfrissen? Meguiar’s maakt het 
mogelijk met Ultimate Waterless Wheel & Tire. 
Een 2 in 1 product wat velgen schoonmaakt 
en banden laat glanzen. Wrijf remstof en 
wegdekvervuiling gemakkelijk en snel weg. 
Premium glansversterkers geven de banden 
een mooie glans.   

709 ml €22.99
Product code: G190424EU
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NXT ALL METAL POLISH
All Metal Polish reinigt, voedt en verzorgt alle 
velgen, uitlaten, chromen ventielen, aluminium, 
koper, zilver en alle andere metalen onderdelen. 
Opgebouwde oxidatie, teervorming en vlekken 
worden veilig en snel verwijderd. 
De anti-corrosie technologie zorgt ervoor dat de 
glans behouden blijft.

142 gr €15.99
 Product code: G13005EU

HOT SHINE TIRE REFLECT
Zorgt voor een diepe, zwarte glans. Zodra er 
licht op de banden schijnt, ziet u een unieke, 
glinsterende reflectie.  Eenvoudig en gelijkmatig 
aan te brengen om strepen te voorkomen. 
Product hecht zich gemakkelijk aan de banden 
en laat een langdurige glans achter.  Hot Shine 
Tire Reflect bevat een exclusieve formule om 
banden te beschermen en wekenlang diepzwart 
en glanzend te houden.

368ml €19.99 
Product code: G192215EU

ULTIMATE TIRE SHINE
Synthetische polymeren zorgen ervoor dat 
banden een hoogglans bescherming krijgen! 
De speciale formule zorgt voor een langdurige 
glans. Anti-ozonanten bieden bescherming 
tegen vervagen en uitdrogen. Dit product is snel 
aan te brengen, opspuiten en klaar! 

368ml €22.99
Product code: G192315EU

ULTIMATE TIRE FOAM
De dikke schuimende formule van Ultimate Tire 
Foam verwijdert hardnekkige vervuiling en 
zorgt voor donkere gelijkmatige glans! Premium 
glansversterkers en synthetische polymeren 
zorgen voor een hoogglans resultaat dat lang 
mee gaat! Perfecte keuze voor hoogprofiel - en 
off-road banden. 

532 ml €22.99
Product Code: G210419EU 
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VERSA ANGLE
WHEEL FACE BRUSH
Ontworpen om elk wieloppervlak te reinigen. 
Voorkomt krassen door de zachte borstelharen. 
Doordat de haren in diverse hoeken zijn 
geplaatst wordt er meer contact gemaakt met 
het te reinigen oppervlak. Het handvat kan snel 
omgekeerd of verwijderd worden waardoor meer 
hoeken bereikt kunnen worden. 

€24.99 
Product code: X1025EU

TIRE DRESSING
APPLICATOR PAD
Ergonomisch ontworpen voor het gemakkelijk en 
nauwkeurig aanbrengen van Endurance Tire Gel. 
De zachte schuimrubber pad met handgreep zorgt 
ervoor dat uw handen schoon blijven en is ideaal 
voor alle soorten banden. Inclusief een handige 
plastic opberghoes.

€9.99  
Product code: X3090

SUPREME WHEEL BRUSH 
Meguiar’s Supreme Wheel Brushes hebben 
geen borstelharen maar een microvezel kop! 
Door de zachte structuur voorkom je krassen, 
maar reinig je grondig elk type velg. De Wheel 
Brush heeft een langere microvezelkop dan 
gemiddelde velgenborstels en bevat geen 
draad of metalen onderdelen die schade aan 
de velg toe kunnen brengen. Verkrijgbaar in 2 
verschillende formaten en perfect voor een 
grondige reiniging van de velgen! 

Large 45cm €24.99
Product code: X1901EU

Medium 35cm €22.99
Product code: X1902EU 
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ANDERE OPPERVLAKKEN
Bij het detailen van de auto gaat het uiteraard om de kleinste details. Nadat u de lak van de auto hersteld 
en beschermd heeft, is het natuurljk de vraag wat u moet doen met de niet-gelakte delen van de auto. 
Denk hierbij aan vinyl daken, cabriodaken, koplampen, plastic stootstrips etc.

Voor rubber en plastic onderdelen kunt u Ultimate Black gebruiken. Hiermee geeft u de originele kleur 
terug aan plastic delen die in de loop der tijd vervaagd zijn of die wit zijn uitgeslagen omdat deze per 
ongeluk zijn geraakt tijdens het waxen. Ultimate Black is bestand tegen het wassen van de auto, 
regenbuien etc.  zodat dit product langdurig beschermt en het oppervlak er goed uit blijft zien.

De motor is een gedeelte van de auto wat vaak overgeslagen wordt. Toch heeft het bijhouden van het 
motorcompartiment met de juiste producten zijn voordelen. Rubberen en siliconen slangen drogen 
minder uit en dit verlengt de levensduur van deze onderdelen. Gebruik altijd producten die veilig zijn 
voor dit soort onderdelen. Reinig de motor met Engine Clean of Heavy Duty Multi-Purpose Cleaner en 
bescherm het met Engine Dressing.
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ULTIMATE BLACK
Zorgt voor een ultieme langdurige UV-
bescherming en creeërt glans op plastic 
en vinyl. Zowel op op het interieur als het 
exterieur van de auto. Perfect voor rubber en 
plastic onderdelen die vervaagd zijn. Herstelt 
kleur en glans en is bestand tegen zon, 
wasbeurten en regen. Glans en bescherming 
blijven wekenlang zitten. Voor een optimale 
hechting van dit product is het belangrijk dat 
de te behandelen onderdelen grondig schoon 
gemaakt zijn met Multi-Purpose Cleaner.

355 ml €16.99  
Product code: G15812EU

HEAVY DUTY MULTI-
PURPOSE CLEANER

Deze effectieve reiniger verwijdert hardnekkig 
vuil van zowel het interieur als het exterieur van 
de auto. Exterieur oppervlakken zoals banden, 
wielkasten en treeplanken staan voortdurend 
bloot aan vuil wat niet makkelijk weg te wassen 
is. In het interieur van de auto is dit product te 
gebruiken op bijvoorbeeld de automatten en 
vloerbedekking. Sterk genoeg om vuil van zowel 
interieur als exterieur te verwijderen en de ‘als 
nieuw’ look en feel, die iedere autoliefhebber 
graag ziet, te herstellen.

709 ml €15.99
Product code: G180224EU

PLASTX TM CLEAR 
PLASTIC CLEANER / 
POLISH
Deze eenvoudig te gebruiken gel herstelt 
snel optische helderheid op zowel harde 
als flexibele doorzichtige kunststof 
onderdelen. PlastX verwijdert eenvoudig 
oxidatie, chemische verwaarlozing, 
vervuiling, vlekken en kleine krasjes op het 
oppervlak. 

296ml €14.99 
Product code: G12310EU
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HEADLIGHT 
RESTORATION KIT 

In twee eenvoudige stappen koplampen 
helder maken en beschermen voor langdurige 
helderheid.  Met stap 1 reinigt u de koplampen 
en ontdoet u ze van die vervelende gele waas 
die de lichtsterkte vermindert. De tweede stap 
is het aanbrengen van een coating waarmee 
een superieure bescherming gecreëerd wordt 
die tot een jaar lang meegaat! Handmatig aan te 
brengen of met het DA Power System. 

Kit bevat: 118ml Perfect Clarity Cleaning Solution, 
118ml Perfect Clarity Headlight Coating, 2 
Cleaning Pads (handmatig te gebruiken of met 
DA Power System)

Kit €39.99 Product code: G2970EU

PERFECT CLARITY GLASS 
POLISHING COMPOUND
Verwijderd vastzittend vuil wat door normale 
glasreinigers niet verwijderd wordt. Hardnekkig 
vuil zoals olie wordt effectief verwijderd en  laat 
een spiegelglad resultaat achter. Kalkvlekken, 
strepen veroorzaakt door ruitenwissers en 
ander vuil verdwijnen, waardoor het zicht enorm 
verbeterd wordt.

Dit product is de perfecte voorbereiding voordat 
de ruit met Glass Sealant behandeld wordt.

236 ml €15.99
Product code: G8408EU

PERFECT CLARITY 
GLASS SEALANT 
Waterafstotende barrière op glas door 
Meguiar’s duurzame polymeer formule! Glass 
Sealant vormt een onzichtbare barrière die 
regen afstoot. Daarnaast zorgt het ervoor 
dat olie en vuil makkelijker verwijderd kunen 
worden. Bevat een hydrofobische formule voor 
maximale waterafstoting. U ervaart een enorme 
verbetering van het zicht bij het rijden in natte 
omstandigheden.

118 ml €15.99
Product code: G8504EU

PERFECT CLARITY
GLASS CLEANER

Speciaal ontwikkeld om een streepvrij resultaat 
te behalen, een resultaat wat u kunt zien! Ramen 
blijven langer helder en u krijgt gegarandeerd een 
streeploos resultaat. Verwijdert insectenresten, 
boomsappen, wegvuil, nicotineaanslag en 
vogelpoep eenvoudig en snel. Veilig in gebruik op 
alle getinte ramen. 

473ml €13.99 
Product code: G8216EU
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CONVERTIBLE & 
CABRIOLET CLEANER
Met Convertible & Cabriolet Cleaner kunnen 
alle canvas, doek, mohair en vinyl tops snel, 
effectief en eenvoudig gereinigd worden. Deze 
cleaner verwijdert vervuiling en hardnekkige 
vlekken zoals hard water, vogelpoep en 
olie uit cabrio tops. Convertible & Cabriolet 
Cleaner reinigt lichte schimmelvlekken en 
zorgt ervoor dat de top er op zijn best uitziet. 
Zorg na het reinigen van de top ook altijd 
voor bescherming en volg met Convertible & 
Cabriolet Weatherproofer. 

473ml €17.99
 Product code: G2016EU

CONVERTIBLE 
& CABRIOLET 
WEATHERPROOFER
Bescherm en conserveer de cabrio top met 
Convertible & Cabriolet Weatherproofer. De 
formule creëert een beschermende barrière 
en levert een langdurige bescherming 
tegen UV-straling, zure regen, vogelpoep, 
vlekken en meer. Speciaal ontwikkeld voor 
canvas, doek, mohair en vinyl tops en de 
gebruiksvriendelijke oplossing om de cabrio 
top er als nieuw uit te laten zien. 

336ml €21.99 
Product code: G2112EU 

ENGINE DRESSING
De veilige, gemakkelijk te gebruiken oplossing 
om de diverse materialen die gebruikt worden 
in het motorcompartiment er op hun best uit 
te laten zien. De vetvrije formule zorgt voor 
een mooie aanblik terwijl het een langdurige 
bescherming biedt voor plastic, rubber en 
slangen. Bescherm, conserveer en verbeter het 
motorcompartiment met Engine Dressing. 

473ml €19.50
Product code: G17316EU

ENGINE CLEAN
De keuze van de autoliefhebber die op een 
effectieve en veilige manier de motor wil reinigen. 
De fris ruikende, biologisch afbreekbare formule 
dringt diep door tot de meest moeilijk te bereiken 
plaatsen. Veilig in gebruik op rubber en plastic 
en met de garantie dat fittings en slangen niet 
aangetast worden. Engine Clean is de meest 
veilige manier om het motorcompartiment er 
uit te laten zien alsof het net gedetailed is. Volg 
na Engine Clean altijd met Engine Dressing voor 
bescherming.

473ml €17.99 
Product code: G14816EU
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INTERIEUR
Juist omdat Meguiar’s bekend staat om haar goede polish en wax, betekent dit nog niet dat we 
producten voor het interieur aan ons voorbij laten gaan. Integendeel zelfs, ook hiervoor hebben wij 
een uitgebreide productlijn die aan de hoogste eisen voldoet.  Zo hebben we Quik Interior Detailer, 
waarmee u snel alle oppervlakken van het interieur kunt reinigen en opfrissen zonder een glans achter 
te laten. Voor het beschermen van plastic of rubber interieur delen hebben we bijvoorbeeld Natural 
Shine. Deze reinigt het oppervlak en geeft een mooie natuurlijke glans waardoor het oppervlak zijn kleur 
terugkrijgt. Door zonlicht (UV stralen) vervagen deze delen in de loop der tijd dus vergeet deze niet in het 
onderhoudsproces. 

Ook voor leer hebben we natuurlijk de beste oplossingen. Afhankelijk van de vervuiling van het leer is 
een Leather Cleaner & Conditioner in 1 vaak voldoende om het leer als nieuw te houden. Wanneer het leer 
wat ernstiger vervuild is, raden we een losse Cleaner en een losse Conditioner aan zodat het leer wat 
dieper gereinigd wordt. Alle producten voor leerverzorging zijn veilig te gebruiken in combinatie met 
stoelverwarming.
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CARPET & UPHOLSTERY 
CLEANER  

Een professionele, krachtig reinigende formule. 
Vlekken en geurtjes worden moeiteloos 
verwijderd. Er hoeft niet meer gezocht te worden 
naar een borstel om hardnekkige vlekken aan te 
pakken, deze is geïntegreerd in de fles. 

545ml €17.99
Product code: G192119EU 

CARPET & FABRIC 
RE-FRESHER   

De perfecte oplossing om snel en eenvoudig 
ongewenste geuren te verwijderen uit de auto. 
Spuit het product op de plek waar een vervelende 
geur is ontstaan of gebruik het nadat je een 
vlek hebt verwijderd. Dit product is speciaal 
ontwikkeld voor het interieur van een auto en 
zal de verwijderde geur niet vrijgeven. Ook niet 
in warme of vochtige omstandigheden. Met de 
prettige ‘nieuwe auto’ geur zal de auto weer als 
nieuw ruiken!

709 ml €17.99
Product code: G180724EU   

CARPET & INTERIOR 
CLEANER 

Koffie en andere vervelende vlekken 
mogen geen onderdeel uitmaken van uw 
autobekleding. Carpet & Interior Cleaner is 
perfect te gebruiken op stoffen onderdelen 
zonder dat deze verkleuren. Het vuil wordt uit 
de stof getild waarna u het met een doek kunt 
verwijderen. Verwijdert vlekken op oliebasis 
en waterbasis. Veilig voor uw huid en ideaal 
voor stoffen onderdelen, veiligheidsriemen, 
matten, vinyl.

473 ml €14.99
Product code: G9416EU   

35



QUIK INTERIOR
DETAILER TM

Een makkelijke manier om uw interieur snel te 
reinigen. Met Quik Interior Detailer behoudt u de 
‘look and feel’ van uw interieur. Plastic, vinyl, 
leer, rubber, metaal en audiovisuele apparatuur 
kunnen met dit product behandeld worden. Quik 
Interior Detailer zorgt ervoor dat uw interieur 
er natuurlijk uitziet en fris ruikt na iedere 
behandeling zonder dat er een glans achterblijft. 

473ml €14.99 
Product code: G13616EU

ULTIMATE INTERIOR 
DETAILER
De snelste manier om het interieur van uw auto 
te reinigen. Plastic, vinyl, leer, rubber, metaal en 
audiovisuele apparatuur kunnen met dit product 
behandeld worden. Ultimate Interior Detailer 
laat een langdurige UV-bescherming achter die 
verkleuren door de zon voorkomt en het zorgt 
ervoor dat uw interieur er natuurlijk uitziet en 
fris ruikt na iedere behandeling. Het verschil met 
de Quik Interior Detailer is dat deze detailer een 
satijnglans achterlaat en beter beschermt tegen 
verkleuring door de zon.

450ml €17.99 
Product code: G16216EU

NATURAL SHINE 
PROTECTANT

Houd dashboard, sierlijsten, banden en andere 
rubber en vinyl oppervlakken als nieuw. Dit 
product heeft milde, reinigende eigenschappen 
die ervoor zorgen dat dagelijks vuil geen kans 
krijgt en de originele, natuurlijke staat behouden 
blijft zonder teveel glans te creëren. Natural 
Shine bevat een UV beschermende factor die 
kleurvervaging door de zon helpt verminderen. 
Bevat Scotchgard protection. Verdiept de kleur 
en creëert meer glans dan de Ultimate Interior 
Detailer.

473ml €17.99 
Product code: G4116EU

GEEN GLANS GLANS

NEW CAR SCENT
PROTECTANT
Bevat een veelzijdige formule die reinigt en 
beschermt terwijl er een satin glans en een 
verfrissende ‘nieuwe auto’ geur achterblijft. 
Ongewenste luchtjes worden geëimineerd uit het 
interieur. Dagelijks vuil wordt verwijderd terwijl 
er een rijke donkere satin glans ontstaat op vinyl, 
rubber en plasticoppervlakken. Krachtige UV 
blokkers beschermen het interieur en laten het er 
als nieuw uitzien.

473 ml €17.99
Product code: G4216EU
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WHOLE CAR AIR RE-FRESHER
Verwijder vieze geuren voorgoed. Dit product bereikt ook het airco- en ventilatiesysteem van de auto. 
Lastig te bereiken plaatsen worden behandeld omdat de spray de gehele auto bereikt. Plaats het 
product in de auto, zet de ventilatie aan en het product werkt vanzelf. Hét product om de gehele auto in 
1 keer van een lekkere geur te voorzien. U heeft keuze uit 4 geuren. New Car Scent laat de auto weer als 
nieuw ruiken. Sweet Summer Breeze laat een fijne zomerse geur achter na gebruik.  Black Chrome is 
een masculine, verfrissende geur met accenten van musk. Fiji Sunset Scent ruikt fris en tropisch. 

New Car Scent
59 ml €15.99 
Product code: G16402EU

Sweet Summer Breeze 
59 ml €15.99
Product code: G16602EU

Black Chrome 
59 ml €15.99
Product code: G181302EU 

Fiji Sunset Scent
59 ml €15,99
Product code: G201502EU
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ULTIMATE LEATHER 
BALM 
Het is nu mogelijk leer in 1 stap te verzorgen en 
te beschermen. Meguiar’s Ultimate Leather Balm 
bevat een formule met premium ingrediënten. 
Naast de milde reinigende werking, wordt leer 
Ultiem verzorgt. Hiervoor zorgen o.a. cocoa 
butter en jojoba olie. Daarnaast bevat het Uv 
filters die het leer beschermen en ervoor zorgen 
dat het leer er op zijn best uit ziet! Meguiar’s 
Ultimate Leather Balm is een ideaal product om 
leer te verzorgen en beschermen.

160 g + Applicator Pad €24.99 
Product code: G18905EU

ULTIMATE LEATHER 
DETAILER 
Eén product om leer te reinigen, verzorgen 
en beschermen! De snelle en gemakkelijke 
oplossing voor het onderhouden en beschermen 
van leer. Mild genoeg voor regelmatig gebruik, 
maar met krachtige reinigende ingrediënten 
die vuil verwijderen en de originele uitstraling 
herstellen. Aloë en rijke conditioners houden 
het leer soepel. Beschermende polymeren en UV 
blockers zorgen dat het leer er mooi uit blijft zien 
en beschermd is. Het leer wordt niet glad en heeft 
een matte finish. 

473 ml €19.99
Product code: G201316EU 
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GOLD CLASS™ LEATHER CLEANER/CONDITIONER
Leather Cleaner zorgt voor een superieure reiniging voor leren en vinyl oppervlakken. Vuil wordt op een 
veilige manier verwijderd en leer ziet er weer als nieuw uit. 

Leather Conditioner bevat een combinatie van aloë en voedende oliën die zorgen voor een superieure 
voeding van het leer. UV bescherming helpt vroegtijdig verouderen en vervagen door de zon tegen te 
gaan. Reinigt beter dan Leather Cleaner-Conditioner (G17914), die deze 2 stappen in 1 uitvoert.

473ml €17.99 
Product code: G18516EU Cleaner

473ml €17.99
Product code: G18616EU Conditioner

GOLD CLASS TM RICH 
LEATHER CLEANER-
CONDITIONER
Reinigt, voedt en beschermt leer, een complete 
leerverzorging in één enkele behandeling! Rich 
Leather Cleaner/Conditioner is te gebruiken 
voor zowel uw auto als in huis. Hoogwaardige 
conditioners voeden het leer en houden het 
soepel en mooi. Laat geen wit residu achter. 
Aanrader voor leer dat in goede staat is en u mooi 
wilt houden.

400ml €19.99
Product code: G17914EU 
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accessoires
Om de auto krasvrij te houden is het belangrijk dat u 
hoogwaardige accessoires gebruikt. U kunt urenlang de lak 
gepolijst hebben, maar als u met een kwalitatief slechte doek 
wax e.d. uitpoetst en hierbij krassen ontstaan is al het werk 
natuurlijk voor niets geweest. 

Onze washandschoen, droogdoek, pads en andere doeken 
kunnen dan ook gewoon in de wasmachine (gebruik geen 
wasverzachter). Doe dit ook na elk gebruik want dan bent u er 
zeker van dat u met schone producten werkt en geen krassen 
creëert. Wij garanderen dat onze accessoires lang meegaan, 
wasbeurt na wasbeurt blijven ze zacht. Daarnaast zijn naden 
en randen zo afgewerkt dat deze niet krassen. Er is niets 
belangrijker dan goede pads en doeken die altijd schoon zijn.

Niet weg te denken uit onze accessoire-range zijn de machines. 
Behaal sneller betere resultaten met zowel de Dual Action 
Polisher als het Dual Action Power System. 

SUPREME SHINE TM

MICROFIBER
Deze microvezeldoek geeft 
verbazingwekkende resultaten. De 
dubbelzijdige microvezelharen absorberen 
driemaal zoveel als traditionele katoenen 
doeken. De structuur is zo ontworpen dat 
productresten zonder veel moeite verwijderd 
kunnen worden. Machine wasbaar.

Single €12.99 
Product code: X2010EU

3-pak €27.99 
Product code: X2020EU

6-pak €39.99
Product code: X2035EU

FINISHING TOWEL
Een extra dikke microvezeldoek met een 
kwalitatief hoge microvezelstructuur. Neemt 
gemakkelijk product op en is daardoor 
veelzijdig inzetbaar. Ideaal voor het uitwrijven 
van wax. Machine wasbaar.  

€15.99
Product code: X1906EU
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EVEN COAT TM

MICROFIBER
APPLICATOR PADS
Deze speciale microfiber pads geven geweldige 
resultaten bij het aanbrengen van compound, 
polish of wax. Dit dankzij het speciale materiaal 
van de Even Coat Applicator Pads. Het formaat 
van deze pads maakt dat ze lang meegaan en 
dat de druk die u uitoefent gelijkmatig verdeeld 
wordt. Bovendien kunnen ze in de wasmachine. 

2-pak €9.99 
Product code: X3080EU

SOFT FOAM
APPLICATOR PADS
Deze pads zijn ultra zacht en hebben een dichte 
celstructuur waardoor producten op diverse 
oppervlakken gelijkmatig aangebracht kunnen 
worden. Machine wasbaar. 

2-pak €7.99 
Product code: X3070

PERFECT CLARITY 
GLASS TOWEL
De Perfect Clarity Glass Towel (40.6cm x 
40.6cm) heeft een speciale vezelstructuur 
voor een streeploos resultaat op glas. 
Daarnaast laat deze speciale doek geen 
pluisjes achter. Perfect in gebruik met Perfect 
Glarity Glass Cleaner om snel te reinigen en 
ramen perfect helder te krijgen. Machine 
wasbaar.

€12.99
Product code: X190301EU
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DASH & TRIM BRUSH  
Deze slimme borstel heeft een verstelbare 
hals waarmee de lengte van de haren 
ingesteld kan worden. Afhankelijk van het 
oppervlak kies je voor korte of lange haren. 
De haren zijn zeer zacht en daardoor is de 
borstel veilig op alle interieur onderdelen te 
gebruiken. 

26 cm €14.99
Product code: X2001EU

TRIPLE DUTY DETAIL 
BRUSH
Een perfecte borstel voor het fijne detailing 
werk. De langere haren zijn geschikt voor het 
schoonmaken van sierstrips. De kortere haren 
zijn geschikt voor het verwijderen van lastige 
vervuiling. 

€11.99
Product code: X1130EU

HAIR & LINT REMOVER
Last van haren en pluisjes in het interieur van 
de auto? Verwijder ze snel en efficient met 
de Meguiar’s Hair & Lint Remover. De lange 
haren zijn ideaal voor tapijt en hoogpolige 
stoffen. De korte haren werken perfect op de 
bekleding. 

€14.99
Product code: X1140EU
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DETAILING MITT
De Meguiar’s Detailing Mitt is een handige, 
extra dikke microvezel handschoen. Deze 
zeer zachte handschoen is te gebruiken voor 
diverse producten. Denk hierbij aan onze 
intereur producten, glass cleaner en detailer. 
Of gebruik de Detailing Mitt voor het uitwrijven 
van wax! Machine wasbaar.

€12.99
Product code: X1804EU

KIT BAG
Meguiar’s heeft een handige tas ontwikkeld 
om producten in mee te nemen. Aan de 
onderkant van de tas zit een klitteband strip 
waardoor deze kit bag uitermate geschikt is 
om in de kofferbak van uw auto te plaatsen. 
Door het klitteband gaat de tas niet schuiven 
in de auto en heeft u uw Meguiar’s producten 
altijd bij de hand.  

Afmetingen: 24x 30x 30 cm

€29.99 
Product code: ST015

SUPREME DETAILING 
BAG
Meer producten meenemen? Het is nu mogelijk 
met de grote Supreme Detailing Bag. Je kunt 
de indeling van de tas zelf bepalen door de 
schotten te verplaatsen. Zo is er altijd ruimte 
voor je favoriete producten! Richt de tas naar 
wens in en plaats deze achterin de auto. Aan 
de onderkant van de tas zit een klitteband strip 
waardoor deze kit bag uitermate geschikt is 
om in de kofferbak van uw auto te plaatsen.  

Afmetingen: 60x 35x 30 cm

€59.99
Product code: ST025

SUNLIGHT 3+ DETAILER 
INSPECTION LIGHT
Spot eenvoudig swirls, krasjes, hologrammen en 
lakdefecten met de MT103 Sunlight 3+Detailer 
Inspection Light. Vanaf nu inspecteer je lak als een 
Pro! Meguiar’s heeft de Sunlight 3+ ontwikkeld 
samen met Scan Grip - de betrouwbaarste naam 
als het op inspection lighting technology aankomt. 
Exclusieve geheugenfunctie – de laatste stand en 
kleurtemperatuur wordt onthouden als het apparaat 
uitgeschakeld wordt. Exclusieve afzonderlijke 
liniaire controle voor zowel Lumen als verandering 
van kleurtemperatuur. 50 tot 500 Lumen instelbare 
lichtsterkte.Temperatuur range van 2,500 tot 6,500 
Kelvin (Kleurtemperatuur). Aluminium Legering – zeer 
sterk. 2 jaar garantie via Scan Grip. 

€159.99
Product code: MT103
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DA POWER SYSTEM 
COMPOUND PADS

Net als met iedere klus, geldt ook hiervoor, alles 
wordt makkelijker met het juiste gereedschap. 
Met Meguiar’s Ultimate Compound en de 
Compound Pad op het DA Power System krijgt 
u gegarandeerd het resultaat wat u voor ogen 
heeft. Alles wat u nodig heeft om krassen, 
oxidatie en kalkvlekken te verwijderen. Breng 
de kleur terug in uw lak met Ultimate Compound 
Pack terwijl de boor het zware werk doet. 

Te gebruiken i.c.m. het DA Power System.

Pads 2 stuks €26.99 
Product code: G3507INT

DA POWER SYSTEM 
WAX PADS
Met de Wax Pad op het DA Power System krijgt 
u gegarandeerd het resultaat wat u voor ogen 
heeft. In slechts 30 minuten behandelt u de 
gehele auto zodat uw auto altijd optimaal 
beschermd is en vuil geen kans krijgt zich te 
hechten aan de lak.  Bescherm de lak van uw 
auto en krijg een waanzinnige glans terwijl de 
boor het zware werk doet. 

Te gebruiken i.c.m. het DA Power System.

Pads 2 stuks €26.99 
Product code: G3509INT

DA POWER SYSTEM 
POLISH  PADS
Met Meguiar’s Ultimate Polish en de Polish Pad 
op het DA Power System krijgt u gegarandeerd 
het resultaat wat u voor ogen heeft. Voedt de 
lak en voeg een diepe glans toe aan uw lak 
terwijl de boor het zware werk doet. Ultimate  
Polish zorgt voor een ultieme donkere glans. 

Te gebruiken i.c.m. het DA Power System.

Pads 2 stuks €26.99 
Product code: G3508INT

DUAL ACTION POWER 
SYSTEM

Het DA Power System is ideaal voor het polijsten, 
polishen en waxen van uw auto. Door de boor 
het werk te laten doen kunt u nu uw auto in 
30 minuten volledig in de wax zetten.  Het DA 
Power System is ideaal voor het aanbrengen 
van Compound, Polish en Wax! Deze handige 
kop die op de boor wordt gezet werkt met een 
excentrische beweging, dit betekent dus dat uw 
lak niet beschadigt. Kan aangebracht worden op 
iedere boor die 1200-3500 Rotaties Per Minuut 
(RPM) maakt. Het Dual Action Power System 
wordt geleverd met een polishing pad.

€79.99 
Product code: G3500INT
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DUAL ACTION POLISHER 
FOAM DISCS
Behaal de best mogelijke resultaten met deze geavanceerde 
foam discs. Het dunne design geeft betere controle voor een 
optimaal resultaat. Machine wasbaar. 

DUAL ACTION FOAM CUTTING DISC
Verbeterde foam technologie voor betere cutting, het verwij-
deren van lakimperfecties en swirls. De perfecte disc voor het 
verwijderen van krassen in combinatie met Ultimate Compound. 
€25.99 Product code: DFC5 – 5 inch
€26.99 Product code: DFC6 – 6 inch

DUAL ACTION FOAM POLISHING DISC
Verbeterde foam technologie waarmee lichte lakdefecten 
verwijderd kunnen worden terwijl de glans hersteld wordt. De 
perfecte disc voor het aanbrengen van bijvoorbeeld Ultimate 
Polish.
€25.99 Product code: DFP5 – 5 inch
€26.99 Product code: DFP6 – 6 inch

DUAL ACTION FOAM FINISHING DISC
Verbeterde foam technologie maakt het mogelijk de wax dun 
aan te brengen waardoor deze makkelijk uitpoetst. De perfecte 
disc voor het aanbrengen van een wax zoals bijvoorbeeld 
Ultimate Wax. 
€25.99 Product code: DFF5 – 5 inch
€26.99 Product code: DFF6 – 6 inch

MT310 DUAL ACTION POLISHER
Ontworpen door professionals, voor professionals en nu verkrijgbaar voor iedereen! Deze machine 
is een lichtgewicht en perfect uitgebalanceerd. De MT310 DA Polisher heeft de volgende unieke 
eigenschappen: 

•  Ergonomisch design voor perfecte handling en poetsresultaat
•  Breed toerenbereik van 3000-7500 toeren wat krachtiger is dan de gemiddelde machine op de 
 markt
•  Digital Torque Management, zorgt ervoor dat de snelheid elektronisch  gelijk blijft, onafhankelijk 
 van de druk die uitgeoefend wordt!

•  Excentrische uitslag van 8 mm waardoor zeer gedetailleerd gewerkt kan worden, moeilijk 
 bereikbare plekken kunnen beter aangepakt worden

•  Aangepast ontwerp waardoor slijtage verminderd wordt, koolborstels en lagers gaan langer mee 
 en op langere termijn blijven trillingen uit

Dual Action Polisher €329,00  Product code: MT310EU
Bevat: MT310 Dual Action Polisher, 5 inch Backing Plate, sleutel voor backing plate, handvat en een 
extra set koolstofborstels

Dual Action Polisher Pad Kit €349,00   Product code: MT310PADKIT
Bevat: MT310 Dual Action Polisher, 5 inch Backing Plate, 5 inch Cutting Pad, 5 inch Polishing Pad, 5 inch 
Finishing Pad, opbergtas, sleutel voor backing plate, handvat en een extra set koolstofborstels

Ultimate Dual Action Polisher Kit €399,00 Product code: MT310ULTKIT
Bevat: MT310 - Dual Action Polisher, sleutel voor backing plate, handvat en een extra set koolborstels, 
1x DBP5 - Soft Buff DA Backing Plate, 1x DFC5 - Soft Buff Foam Cutting Disc, 1x DFP5 - Soft Buff Foam 
Polishing Disc, 1x DFF5 - Soft Buff Foam Finishing Disc, 1x G17216EU – Ultimate Compound, 1x G19216EU – 
Ultimate Polish, 1x G18216EU – Ultimate Wax, 1x X2020EU – Supreme Shine Microfiber + OPBERGTAS!
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Color Restorer
M4416

POLISH
M4516

HEAVY DUTY OXIDATION REMOVER  
M4916

ONE STEP CLEANER WAX LIQUID  
M5016 / M5032

GEL WASH
M5401

PURE WAX
M5616

VINYL & RUBBER CLEANER/
CONDITIONER  M5716

QUIK SPRAY WAX
M5916

ONE-STEP COMPOUND
M6732
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meguiars® marine 
producten
Meguiar’s Marine/RV producten zijn speciaal ontworpen voor de bootliefhebber of 
professionals de boot in nieuwstaat te brengen of om deze als nieuw te houden. Deze 
complete lijn bevat innovative producten voor het wassen, polijsten en beschermen van 
boot of caravan. Maximale glans en bescherming gegarandeerd wanneer u deze producten 
gebruikt en enthousiaste gebruikers van onze automotive producten kunnen dit beamen.

 Qua accessoires maken we geen onderscheid tussen onze automotive productlijn en 
Marine/RV productlijn. Gebruik dus voor het wassen, polijsten en waxen de accessoires 
die wij hiervoor presenteren in onze brochure. Dan bent u gegarandeerd van een optimaal 
resultaat.
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MEGUIAR’S WORKSHOP

Tijdens de workshop richten we ons op de consumenten producten en uiteraard zullen we 
deze demonstreren op een auto. Daarna heeft iedereen de mogelijkheid om de producten 
zelf uit te proberen. Bij de workshop zal ook professioneel poetsen met de Dual Action 
Polisher besproken worden. Iedereen mag deze ook uitproberen. Het verschil tussen 
een Dual Action Polisher en een Rotary machine zal tevens getoond worden. Hierbij zal 
duidelijk worden dat een Rotary machine enkel voor gevorderden is en dat onze Dual Action 
(excentrische) Polijstmachine veilig gebruikt kan worden en de lak niet kan beschadigen. Dit 
terwijl hier geweldige resultaten mee behaald worden. 

Tijdens deze dag wordt het volgende besproken:

 • 5-Stappen plan

 • Demonstratie op een auto

 • Mogelijkheid om zelf aan de auto te werken – indien er tijd overblijft

De workshop start om 13.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen. Kosten voor de workshop 
bedragen €15. Alleen op deze dag krijgt u 10% korting op producten die u bij M-Tec koopt. 

• Check voor actuele data:   www.meguiars.nl/meguiars-workshops-2021 

•  Inschrijven via email: klantenservice@meguiars.com

•  Beperkt aantal plaatsen beschikbaar, schrijf je dus tijdig in

•  Neem contact met ons op via email als je met de club of vrienden een aparte 
 workshop wilt volgen

Volg de Meguiar’s Workshop zodat u alle tips & tricks kent om uw auto in perfecte staat te krijgen én te houden! Onze workshop richt zich op het 5-stappenplan, waarbij uiteraard ook het 
interieur aan bod komt. Hierbij komen alle producten aan bod en we zullen de verschillen tussen alle gebruikte materialen in en op een auto bespreken. Tijdens deze dag komt zowel het 
handmatig als machinaal (dual action) detailen van auto’s aan bod.

workshops
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DETAILCENTER
Regelmatig krijgen wij vragen over waar men 
een auto kan laten detailen met uitsluitend 
Meguiar’s producten. Het antwoord daarop 
is simpel, bij een gecertificeerd Meguar’s 
Detailcenter. De medewerkers in deze 
centers zijn door Meguiar’s opgeleid en 
hier kan je de auto laten detailen waarna je 
wederom een auto hebt die als nieuw is en 
daarna zelf als nieuw kunt houden met onze 
producten. In elk detailcenter heb je namelijk 
de mogelijkheid om onze producten aan te 
schaffen.

De experts van het Meguiar’s Detailcenter 
beoordelen de lak en adviseren aan de hand 
van de staat van de lak welke behandeling 
volgens hen nodig is. Je kunt ervoor kiezen 
de auto zowel interieur als exterieur te 
laten detailen. Elke auto die een uitgebreide 
behandeling ondergaat in het Detailcenter 
zal een kleibehandeling ondergaan. Dit is 
de basis en zorgt ervoor dat de lak echt 

schoon en spiegelglad is om zo een optimaal 
resultaat te behalen. Momenteel is er één 
officiele locatie in  Nederland waar de auto 
door experts met uitsluitend Meguiar’s 
producten wordt behandeld: 

MTEC Autodetailing in Eemnes –
Eemweg 74C, 3755 LD Eemnes

Dit is tevens ons trainingscentrum waar de 
Meguiar’s Clinics worden gehouden.

Heb je interesse in het starten van een 
gecertificeerd Detailcenter, neem dan gerust 
contact met ons op. Voor de meest actuele 
lijst met detailcenters verwijzen we naar 
www.meguiars.nl

#MEGUIARSHOLLAND

U KUNT VIA DE VOLGENDE MANIEREN CONTACT MET ONS OPNEMEN:

TELEFONISCH:
0800 6348427 
Ma-Vrij 9-17 uur

PER EMAIL
klantenservice@meguiars.com

PER POST:
Meguiar’s Holland BV
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft

VIA INTERNET:
www.meguiars.nl

De Meguiar’s klantenservice bestaat uit getrainde specialisten in oppervlaktebehandeling. 
Neem dus gerust contact met ons op voor al uw vragen over het in topstaat krijgen en houden 
van uw auto. Of u nu schadehersteller bent, een detailing bedrijf hebt of graag zelf uw auto 
goed onderhoudt, wij helpen u graag verder met een passend advies. 

KLANTENSERVICE
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DETAILING GUIDE
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Wanneer u de auto gaat wassen, dient u dit 
in de schaduw te doen, zodat het plaatwerk 
van de auto koel blijft. Bij het wassen van 
de auto kunt u gebruik maken van een 
hogedrukspuit, maar spuit niet te dicht op 
de lak en zorg ervoor dat de straal een hoek 
van 45 graden maakt ten opzichte van de 
lak. Op deze manier wordt het vuil van de lak 
af gespoten. Het onderste deel van de auto 
dient u goed af te spuiten omdat het meeste 
vuil  zich hier ophoopt. Werk altijd van boven 
naar beneden bij het reinigen van de auto. 
(Fig.1)

Veel mensen wassen de auto met 
vaatwasmiddel. Vaatwasmiddel 
verwijdert de waxlaag, waarna het ook de 
voedende oliën van de lak onttrekt. Door 
vaatwasmiddel droogt de lak uit en versnelt 
het oxidatieproces. Het gevolg is dat de lak 
er dof uit gaat zien. Gebruik daarom alleen 
een milde Meguiar’s autoshampoo wanneer 
u de auto wast, zodat de waxlaag niet 
aangetast wordt en de auto altijd optimaal 
beschermd blijft. 

Gebruik ook altijd de 2 emmer methode en 
een Grit Guard. De Grit Guard is zo ontwikkeld 
dat de vinnen aan de onderzijde ervoor 
zorgen dat er geen vuil omhoog komt 
waardoor zand en ander vuil niet opnieuw 
over de lak worden gewreven. Het vuil blijft 
door de Grit Guard op de bodem van de 
emmer. Bij de 2 emmer methode gebruikt 
men 1 emmer met shampoo en 1 emmer met 
enkel schoon water. Eerst doet u de Wash 
Mitt in de emmer met shampoo en wast u het 
paneel van de auto. Hierna spoelt u de Wash 
Mitt uit in de emmer met enkel water zodat 
deze goed schoon is voordat u deze weer in 
de emmer met shampoo doopt. Hierdoor bent 
u gegarandeerd van een kras- en swirlvrij 
resultaat. (Fig.2)

Voor het verwijderen van insectenresten 
hebben wij Heavy Duty Foaming Bug 
Remover met actief reinigend schuim wat 

de resten week maakt, waardoor deze 
eenvoudig loskomen tijdens het wassen. 
Vergeet niet te waxen na het gebruik van 
Heavy Duty Foaming Bug Remover. (Fig.3)

Denk hier hierbij aan een van onze snelle 
oplossingen zoals een Ultimate Quik Wax, 
Fast Finish of Hybrid Ceramic Wax.

Sponzen zijn de grootste veroorzakers van 
kleine krasjes en swirls. Vuil hecht zich 
aan de spons en dit krijgt u er niet meer 
uit. Meguiar’s adviseert daarom altijd een 
Microfiber Wash Mitt te gebruiken bij het 
wassen van de auto. 

Door de structuur van de Wash Mitt komt vuil 
minder in aanraking met de lak wat de kans 
op krassen sterk vermindert. (Fig.4)

Nadat de gehele auto gewassen is, adviseren 
wij om de auto af te spoelen met een 
zachte straal straal water dicht bij de lak. 
Hierdoor loopt het water van de lak en is het 
eenvoudig de auto snel af te drogen. 

Het water dat is achtergebleven op de lak 
kunt u verwijderen met een Water Magnet 
of Supreme Drying Towel. Deze Microfiber 
droogdoeken maken het afdrogen van de 
auto eenvoudig, omdat deze zeer veel water 
absorberen. Onze droogdoeken zijn machine 
wasbaar en we adviseren dit ook na elk 
gebruik te doen zodat u verzekerd bent van 
schone doeken bij het drogen van de lak. 
Gebruik bij het wassen van onze accessoires 
geen wasverzachter. (Fig. 5)

Fig.1

Fig.2

WASSEN

Fig.3

Fig.4 Fig.5
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VOORBEREIDEN VAN HET OPPERVLAK

Vuil dat zich aan de lak heeft gehecht, 
zoals boomsap, industrieel vuil en teer, kan 
worden verwijderd met de Hybrid  Ceramic 
Synthetic Clay kit of met het Quik Clay 
Detailing systeem. Bij gebruik van  onze 
traditionele detailklei neemt u ongeveer 50 
gram klei en kneed deze in de vorm van een 
pannenkoek. (Fig.6)

Zorg ervoor dat u voldoende Detailer 
gebruikt zodat de klei of synthetic Clay Pad 
gemakkelijk over de lak glijdt. Spray ook 
detailer op de klei voordat u over de lak gaat. 
(Fig.7&Fig.8)

Behandel deel voor deel en inspecteer het 
oppervlak na behandeling. Na behandeling 
zal de lak spiegelglad zijn waardoor de 
later aangebrachte waxlaag veel langer 
bescherming zal bieden. De klei kunt u 
tevens gebruiken op koplampen, chroom en 
elk ander glad oppervlak. Als u de lak gaat 
polijsten dan raden we altijd aan om de lak 
met klei te behandelen zodat u vastgehecht 
vuil niet oppakt tijdens het polijsten en dit 
met de nodige druk inwrijft in de lak. Het 
polijsten gaat ook makkelijker nadat de lak 
gekleid is. 

Nadat de gehele auto is behandeld, is de auto 
klaar voor de verdere stappen en is al het 

vastgehechte vuil verwijderd op een veilige 
manier zonder dat dit krassen veroorzaakt. 
Wanneer een paneel is behandeld, vouwt 
u het kleiblokje in elkaar en maakt u er 
weer een pannenkoekje van en behandelt 
u het volgende paneel.  Met de klei kan de 
auto meerdere malen volledig behandeld 
worden. Als de klei in zijn geheel grauw 
kleurt of wat brokkelig wordt dan is het tijd 
deze te vervangen. Zorg ervoor dat de auto 
goed gewassen is voordat deze met klei 
behandeld wordt, want al het loszittende vuil 
en zand moet verwijderd zijn voor het gebruik 
van de klei. Na behandeling verwijdert u de 
Quik Detailer met een 100% katoenen doek 
of Microfiber. 

Voor het verwijderen van krasjes en 
swirls raden wij aan Ultimate Compound 
te gebruiken. Dit product bevat onze 
super microabrasive technologie welke 
snel oxidatie, vlekken, krassen en andere 
defecten verwijdert en een spiegelglad 
eindresultaat geeft. Ultimate Compound 
is perfect voor het herstellen van uw lak 
voordat u wax aanbrengt. (Fig.9)

Voor het verwijderen van lokale krasjes 
adviseren bij ScratchX 2.0. Dit product is 
zeer effectief maar heeft een relatief korte 
polijstende werking. Daarom is dit product 
specifiek voor lokale krasjes geschikt.

Ultimate Compound blijft langer vloeibaar 
en heeft een langere polijstende werking 
waardor deze perfect is voor gebruik 
wanneer u de gehele auto gaat polijsten, 
bv bij het verwijderen van swirls/
wasstraatkrassen.

 BLANKE LAKLAAG

KLEURLAK

PRIMER

PLAATWERK

Oppervlaktevervuiling
WEGDEK-

VERVUILING
INDUSTRIELE 
VERVUILING

VOGELPOEP STOF BOOMSAPPEN SPUITNEVEL

Defecten in de lak
AANTASTING 
ZURE REGEN KRASSEN VLEKKENOXIDATIE

BLANKE LAKLAAG

KLEURLAK

PRIMER

PLAATWERK

Fig.6

Fig.8

Fig.7

Fig.9

Tip: Wanneer u ScratchX 2.0 gebruikt, kunt het 
beste het product inwerken in de tegenoverg-
estelde richting van de kras met overlappende 
bewegingen. Voordat u de kras gaat verwijder-
en doet u de vingernagel test om te bepalen 
of de kras wel volledig verwijderd kan worden. 
Wanneer de nagel in de kras blijft steken, zal 
deze waarschijnlijk te diep zijn en moet deze 
machinaal verwijderd worden. (Fig.3)
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POLISH, WAXEN EN DETAILEN

Tip: Gebruik de ‘swipe test’ om te controleren 

of de wax voldoende opgedroogd is voordat 

deze wordt uitgepoetst. Wrijf met de vinger 

(niet de nagel) over het behandelde 

oppervlak. Als het oppervlak schoon is 

zonder dat er strepen achter blijven, dan is 

de wax opgedroogd en kan deze verwijderd 

worden. Verwijder de wax met een Microfi ber 

doek. Gebruik altijd hoogwaardige Microfi ber 

doeken om krassen te voorkomen. Voordat 

de Microfi ber doek wordt gebruikt, dient altijd 

het informatielabel verwijderd te worden van 

de zijkant van de doek. 

Tip: Meguiar’s Polish dient verwijderd te worden voor deze opdroogt. Door het gebruik van de Polish 
wordt de lak niet verzegeld, dus na deze stap dient de auto altijd in de wax gezet te worden.

De Meguiar’s polishes zijn pure polishes 
die speciaal zijn ontwikkeld om een 
verblindende glans te creëren en de lak te 
conditioneren en voeden. Donkere kleuren 
worden donkerder en lichtere kleuren dieper 
en helderder. Dit is de geheime sleutel om 
die ongelofelijke diepe wet look glans te 
creëren. De Ultimate Polish bevat een zeer 
lichte polijstkorrel, iets wat de Deep Crystal 
Polish niet heeft. Maar let op: voor swirls 
en krassen dient u Ultimate Compound te 
gebruiken. De naam is enigszins verwarrend, 

vandaar dat we dit extra vermelden. Een 
polish heeft als hoofddoel de lak te voeden, 
dit wordt ook wel een glaze genoemd. (Fig.10)

Het aanbrengen van Meguiar’s wax 
beschermt de lak tegen o.a. oxidatie, 
corrosie, verkleuring door de zon en 
lakdegradatie. Er is weinig product nodig 
voor het aanbrengen. Doe een druppel ter 
grote van een euro op de applicator pad. Dit 
is voldoende om het grootste deel van bv. 
de motorkap te behandelen. Geef de wax de 
tijd om te drogen en verwijder deze dan met 
een of Microfiber doek. We  adviseren om 
voor maximale glans regelmatig Ultimate 

Quik Wax te  gebruiken en voor optimale 
bescherming Hybrid Ceramic Wax (spray). 
Dit om de reeds aanwezige waxlaag een 
boost te geven. (Fig.11)

Het is eenvoudig om een auto die ‘net 
gewaxte’ uitstraling te geven door een Mist 
& Wipe product te gebruiken zoals Hybrid 
Ceramic Detailer of Ultimate Quik Detailer. 
Regelmatig onderhoud voorkomt dat licht 
vuil zich hecht aan de lak. Dit is een vaak 
gemiste stap bij het onderhoud van de auto, 
maar deze zorgt ervoor dat de waxlaag 
veel langer bescherming biedt. De Detailer 
producten zorgen ervoor dat de auto er altijd 
op zijn best erbij staat.

Ultimate Quik Detailer zorgt voor een ultra-
gladde, ultra-donkere glans. De polymeren 
die dit product bevat beschermen de lak en 
zorgen voor een verhoogde spanning op het 
oppervlak van de lak, waardoor water keer 
op keer moeiteloos van het oppervlak glijdt!

Fig.10

Fig.11
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Het is belangrijk dat de wielen en de 

remklauwen afgekoeld zijn voordat 

begonnen wordt met het schoonmaken 

hiervan. Meguiar’s heeft drie verschillende 

velgenreinigers.

Hot Rims Wheel & Tire Cleaner moet 

gebruikt worden nadat de velgen zijn 

afgespoten. Vergeet hierbij de banden 

niet, want deze velgenreiniger is een 

geweldige bandenreiniger. Hierdoor hecht 

uw bandengel beter en blijven banden langer 

zwart. Deze reiniger is te gebruiken op 

gelakte velgen. Laat het product ongeveer 

30-45 seconden inwerken voor u de velgen 

grondig gaat reinigen.

Ultimate All Wheel Cleaner of Mirror 
Bright Wheel Cleaner zijn pH neutrale 
velgenreinigers en dienen voor een optimale 
reiniging op een droge velg te worden 
aangebracht. Deze reinigers bevatten een 
speciale ijzeroplosser en kleuren paars 
na aanbrengen. Beiden zijn veilig voor 
elk type velg, dus ook voor ongelakte 
hoogglans aluminium velgen. Ook zijn 
deze twee reinigers veilig voor elk type 
aftermarket remsysteem. Afhankelijk van 
de buitentemperatuur laat u deze reinigers 
tot maximaal 3 minuten werken op de velg. 
Beide producten hebben tijd nodig om 
het ijzer op te lossen (kleurt paars) dus 
verwijder deze niet te snel. (Fig.12)

Fig.12

VELGEN EN BANDEN

Onze Hybrid Ceramic Detailer geeft 
wekenlange bescherming en extreme  
beading waardoor vuil minder hecht  en de 
auto langer schoon blijft.

Met Hybrid Ceramic Wax  (spray variant) 
wordt het maximaal beschermen van de 
auto  wel heel makkelijk maakt. Het is een  
kwestie van opspuiten en afspoelen  en 
je hebt maandenlang extra bescherming. 
Echter richt Hybrid Ceramic Wax zich  vooral 
op het bieden van bescherming en minder 
op het versterken van de glans,  iets wat 
een traditionele wax zoals onze  Ultimate 
Wax en Gold Class Carnauba Plus Wax wel 
doen. Echter is de duur van de  bescherming 
van deze waxen weer korter  dan die van de 
Hybrid Ceramic Liquid Wax. 

De Hybrid Ceramic Wax  (vloeibare en spray 
variant) kunnen daarom  ook perfect worden 
aangebracht bovenop  een reguliere wax om 
zo een perfecte combinatie te hebben van 
maximale glans en maximale  bescherming. 
Wij adviseren dus om de lak  sowieso 
met polish EN wax te behandelen i.v.m. de 
glansversterkers die hierin zitten. Het gemak 

van aanbrengen van de Hybrid Ceramic Wax 
maakt dit een product  wat u regelmatig kunt 
gebruiken voor  superieure bescherming van 
uw auto en  daarom willen we het gebruik 
van dit  product wat verder toelichten.

Hybrid Ceramic Wax: Dit product brengt 
u aan na het wassen van de auto op een 
natte lak. De eerste keer dat het product 
gebruikt wordt moet u dit opspuiten op de 
natte lak (per paneel) en dan dient dit paneel 
gedroogd te worden met een van onze 
droogdoeken. Hybrid Ceramic Wax wordt zo 
verspreid en het paneel wordt afgedroogd. 
Bij een volgende wasbeurt is het een kweste 
van opspuiten op een natte lak en met een 
harde straal water afspoelen. Deze straal 
water verspreid het product waarna u de 
auto gewoon afdroogd zoals u normaal ook 
doet. 

Hybrid Ceramic Liquid Wax wordt 
aangebracht op droge lak. Als de auto 
voorzien is van de Hybrid Ceramic Liquid  
Wax dan kunt u simpelweg de spray variant 
opspuiten en afspoelen voor een  optimaal 
resultaat. 

Tip: Quik Detailer kan gebruikt worden als smeermiddel voor klei. Ultimate Quik Detailer is niet geschikt voor gebruik 
als smeermiddel voor klei. 
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Voor alle velgenreinigers geldt dat deze 
niet mogen opdrogen op het oppervlak dus 
behandel altijd wiel voor wiel en spuit niet 
alle vier de velgen in een keer in.

Houd de fles ongeveer 20 centimeter van 
de velg en spray van beneden naar boven. 
Dit zal strepen en de kans op opdrogen van 
product voorkomen.

Voor hardnekkig vuil kan het nodig zijn dit 
direct te bewerken met een velgenborstel. 
Indien nodig deze stap herhalen tot het 
gewenste resultaat is bereikt. Om er voor 
te zorgen dat de velg compleet droog is, 
dient deze gedroogd te worden met een 
droogdoek. Gebruik voor de velgen altijd 
aparte accessoires, omdat remstof erg 

hardnekkig en scherp is en de lak van de 
auto kan beschadigen.

Het is belangrijk om de banden schoon te 
maken voordat u een dressing toepast. 
Gebruik hiervoor Hot Rims Wheel & 
Tire Cleaner of Multi Purpose Cleaner 
(allesreiniger) en gebruik bv. de Wheel Face 
Brush om de band te reinigen. De zachte gele 

haren aan de rand van de borstel voorkomen 
dat deze krassen veroorzaken op de velg. 

Gereinigde wielen dienen gewaxt en 
verzegeld te worden. Voor chromen en hoog 
gepolijste aluminium wielen adviseren 
we All Metal Polish gevolgd met een wax. 
Het reinigt en beschermt het wiel tegen 
omgevingsinvloeden. Doe een kleine 
hoeveelheid van het product aan op een 
Foam Applicator Pad en breng het aan op de 
velg. Laat het product curen en verwijder het 
vervolgens met een Microfiber. 

Ook is de Hybrid Ceramic Wax gemakkelijk 
voor velgen, omdat je dit simpelweg opspuit 
en verspreidt door deze af te spoelen met 
water.

Voor lichtmetalen velgen met een blanke 
laklaag kan elke Meguiar’s Wax worden 
gebruikt om de wielen te beschermen en 
netjes te houden. 

Breng, zodra de banden zijn opgedroogd, 
Endurance Tire Dressing aan. Gebruik een 
Tire Dressing Applicator Pad voor een 
resultaat zonder te knoeien. (Fig.13 & 14)

Daarnaast heeft Meguiar’s twee aerosol 
banden sprays voor extra gebruiksgemak.

Fig.13

Tip: Bij hoog gepolijste aluminium velgen is 
het raadzaam om enkel de Ultimate All Wheel 
Cleaner te gebruiken (pH neutraal). Deze 
krachtige maar veilige velgenreiniger is de 
oplossing voor het reinigen van alle soorten 
wielen en aftermarket remsystemen.

VELGEN EN BANDEN
Fig.14

Tip: Zorg ervoor dat de dressings goed 

geabsorbeerd zijn door de banden alvorens 

te gaan rijden.
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INTERIEUR, KUNSTSTOFFEN EN LEER ONDERHOUDEN

Het interieur van moderne auto’s 
is gemaakt van veel verschillende 
materialen: plastic, rubber, leer, stof, 
alcantara, tapijt en glas. Het is belangrijk 
dat het meest geschikte product wordt 
gebruikt voor een specifieke ondergrond. 
Een veelzijdig alternatief is de  Quik Interior 
Detailer, deze reinigt en beschermt alle 
oppervlakken in het interieur. Breng het 
simpelweg aan op een Even Coat Applicator 
Pad of Microfiber doek en breng dit aan op 
het oppervlak. Verwijder residu met een 
Microfiber doek. (Fig.15)

Kunststof interieur moet minstens 
twee keer per jaar worden behandeld 
om het interieur schoon te houden en te 
beschermen. Natural Shine bevat UV-filters 
die het uitdrogen en vervagen door de 
zon helpen verminderen. Het product is 
makkelijk aan te brengen. Spray een kleine 
hoeveelheid op een applicator pad en breng 
het aan op het te bewerken oppervlak. Wrijf 
residu uit met een Microfiber doek. 

Meguiar’s Carpet & Interior Cleaner is het 
ideale product om hardnekkige vervuiling 
uit stoffen te verwijderen zonder het 

oppervlak te laten verkleuren. Zorg dat 
losse vervuiling en stof verwijderd is d.m.v. 
stofzuigen. Breng Carpet & Interior Cleaner 
aan op een doek voor een gelijkmatige 
reiniging, wrijf daarna met een Microfiber 
doek over het oppervlak. (Fig.16)

Whole Car Air Refreshers zijn ideaal voor 
het verwijderen van vieze geurtjes, omdat 
het automatisch verspreid wordt in de 
gehele auto en ook in de luchtkanalen van 
de auto komt. We hebben diverse geuren 
dus kies de geur van uw voorkeur. Daarbij 
hebben we ook Carpet & Fabric Refresher 

met de geur van een nieuwe auto. Deze kan 
je gewoon op de matten of in de kofferbak 
spuiten voor die heerlijke nieuwe autogeur. 

Perfect Clarity Glass Cleaner is speciaal 
ontwikkeld voor de meest heldere ramen 
en tegen het meest taaie vuil. Het is veilig 
voor alle glastinten en vrij van ammoniak. 
Spray Glass Cleaner op het raam en wrijf 
het uit met een Microfiber doek. (Fig.17&18)

Men gaat vaak pas een leerproduct 
gebruiken als slijtage zichtbaar wordt, 
terwijl slijtage wordt voorkomen door 

Fig.15

Fig.16
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INTERIEUR, KUNSTSTOFFEN EN LEER ONDERHOUDEN

gebruik van speciale producten voor 
leeronderhoud en -verzorging. Leren 
stoelen en andere leren accessoires zouden 
minimaal twee keer per jaar gereinigd en 
verzorgd moeten worden. Dagelijks in – en 
uitstappen resulteert in leer dat in aanraking 
komt met vuil,  glad wordt en op den duur wat 
gaat glimmen. Er zijn diverse producten om 
het leer te reinigen en te voeden zodat het 

schoon en soepel blijft. Voor zeer regelmatig 
onderhoud, waarbij snelheid en en resultaat 
belangrijk zijn hebben we nu Ultimate 
Leather Detailer. Met dit product reinigt u 
snel en eenvoudig alle leren oppervlakken, 
maar laat u ook een bescherming achter. 
Behandel het leer daarnaast ook 1 of 2 keer 
per jaar met Ultimate Leather Balm om het 
leer maximaal te voeden en als nieuw te 
houden omdat u zo  uitdroging van het leer 
voorkomt. Ultimate Leather Balm is voor 
mooi nieuw leer dat vanaf dag één mooi moet 
blijven. 

Gold Class Rich Leather Cleaner/Conditioner 

biedt ook veilige reiniging en verzorging 
zonder het gebruik van schadelijke en 
aggressieve oplosmiddelen. Zorg vóór 
het aanbrengen van een leer-product dat 
het gebied gestofzuigd is zodat het vrij is 
van los vuil. Breng nu Leather Cleaner and 
Conditioner aan met een Applicator Pad en 
behandel het gebied ongeveer 1 minuut. 
Verwijder residu met een Microfiber doek om 
de behandeling af te ronden. 

Als het leer sterker vervuild is dan adviseren 
we een losse Leather Cleaner en losse 
conditioner van onze Gold Class serie te 
gebruiken. (Fig.19 & Fig.20)

Fig.17

Fig.18

Fig.19

Fig.20
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Of u nu een professional bent of een hobbyist die kwaliteit en een swirl-vrij resultaat wil dan 
is dit het apparaat voor u. De Meguiar’s Dual Action Polisher vermindert de tijd die nodig is om 
compounds, polishes en waxen aan te brengen ten opzichte van handmatig werken. Dankzij 
de dual action werking – roteren en excentreren van de kop van de machine – zijn er geen 
zorgen over het verbranden van de lak. Het is belangrijk te weten dat om een kras volledig 
te verwijderen de blanke laklaag gepolijst moet worden tot het diepste niveau van de kras. 
Soms kan een diep defect alleen verwijderd worden door middel van een rotary machine of 
door herspuiten.

Tip: Al het hier getoonde werk moet worden uitgevoerd op een koel lakoppervlak en in een 
geschikte werkruimte. De genoemde technieken kunnen worden toegepast op elk type lak 
of gel coat. Een felle LED-lamp, zoals de Sunlight 3+ Detailer Inspection Light, zal helpen om 
eventuele gebreken te doen verschijnen. Het is ook belangrijk om er aan te denken de kabel 
van de machine over uw schouder te dragen om zo te verkomen dat deze over de lak sleept 
en deze misschien beschadigd. 

Zorg ervoor dat het voertuig grondig gewassen en gedroogd is, voordat er met de Dual Action 
Polisher gewerkt wordt. Als er vervuiling op de lak zit, verwijder deze dan eerst met één van 
onze klei systemen. Dit zorgt ervoor dat de lakdefecten goed beoordeeld kunnen worden en 
zo het beste product gekozen kan worden. 

Het is belangrijk om tape over kunststof afwerking en de bumpers aan te brengen, zodat deze 
schoon blijven. 

Bij een nieuwe pad dient u de pad te primen zodat de gehele pad voorzien is van product. 
Verspreid dus het product over de gehele polijstpad. U brengt de eerste keer dus relatief veel 
product aan op de pad, maar hierna zijn enkele kleine druppels voldoende en behaalt u betere 
resultaten. (Fig.21)

Fig.21

MACHINAAL POLIJSTEN
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 De machine moet altijd worden gestart en gestopt tegen het lakwerk aan. Dit zal spetteren 
van het product voorkomen. (Fig.22)

Het is beter om aan het werk te gaan op een klein gebied in plaats van te proberen om de hele 
auto in één keer te bewerken. Werk op een oppervlak van ongeveer 50cm x 50cm en gebruik 
langzame overlappende bewegingen totdat er een waas achterblijft. Wrijf het residu weg 
met een Microfiber doek. Indien het moeilijk te verwijderen is breng dan Quik Detailer aan 
op het paneel en wrijf nogmaals. Het is niet nodig druk uit te oefenen op de machine, gebruik 
gewoon het handvat om de Meguiar’s Dual Action Polisher in de juiste richting te begeleiden. 
De volgende diagrammen geven de beste bewegingen weer om producten aan te brengen 
met de Meguiar’s Dual Action Polisher.

   1. Begin te werken met in elkaar overlappende horizontale bewegingen. 

   2. Zet de overlappende bewegingen voort in een verticale richting. 

   3. Na het voltooien van stappen 1 & 2 moet het paneel lijken op de grid hierboven. 

   4. Een derde keer aanbrengen kan ervoor zorgen dat een defect nog beter verwijderd   
  wordt.

Tip: Wanneer wax wordt aangebracht met de MT310 – Dual Action Polisher is het uitoefenen van lichte 
druk nodig (de druk is ongeveer gelijk aan het gewicht van de machine). De ideale snelheidsinstelling 
om wax aan te brengen is tussen de waarden 3800 & 4800 opm, zoals aangegeven op de machine.

Zodra de defecten zijn verwijderd, is het belangrijk om de lak te beschermen door een wax 
aan te brengen. Voor elke stap hebben wij een apart type pad, en ga geen verschillende 
producten mengen op 1 pad. 

2 3 41

MACHINAAL POLIJSTEN
Fig.22
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Drenthe
Automat Assen                 A.H.G. Fokkerstraat 16a,9403 AP,Assen 0592-315279

Automat Blaauwgeers Mizar 5,7891 VM,Klazienaveen 0591-315832

Automat Coevorden             Printer 24a ,7741 MD ,Coevorden 0524-513648

Automat Hoogeveen "Autoprofi "  A.G. Bellstraat 31b,7903 AD,Hoogeveen 0528-231533

Brezan Assen Industrieweg 30,9403 AB,Assen 0592-344222

Brezan Emmen Kapitein Nemostraat 14,7821 AC,Emmen 0591-655050

Brezan Hoogeveen Industrieweg 78,7903 AK,Hoogeveen 0528-230311

Cars en Bike Meppel Industrieweg 3 7944 HT Meppel 0522-215052 

Dabeko Assen Winkler Prinsstraat 10,9403 AZ,Assen 0592-407050

Dabeko Coevorden Modem 31,7741 MA,Coevorden 0524-524930

De Cabriohoeve Julianalaan 9,9462 PG,Gasselte 0599 513 713

Dregema Nijbracht 110 ,7821 CE ,Emmen 0591-611396

Halfords Assen Koopmansplein 16 ,9401 EL,Assen 0592-301129

Mec-Noord Zuiderdiep 105, 7876 AE Valthermond 0653250640

Rijpma Automaterialen         Kanaalstraat 72,9301 LT,Roden 050-5019197

Flevoland
123 Schoon Koningsbeltweg 52 1329 AK  Almere 0294-787125 

AST Car Technics               Tjalk 23-01 ,8232 LP,Lelystad 0320-253135

AST Dronten De Dommel 56,8253 PL,Dronten 0321-313201

Brezan Almere-Stad Markerkant 1202B,1314 AK,Almere-Stad 036-5347898

Brezan Dronten De Amer 4,8253 RC,Dronten 0321-326324

Brezan Emmeloord Bedrijfsweg 3,8304 AA,Emmeloord 0527-619500

Brezan Lelystad Ketelmeerstraat 100,8226 JX,Lelystad 0320-244308

Fource Automotive Almere Remmingweg 26,1332 BG ,Almere 035-6317400

Fource Automotive Emmeloord Techniekweg 6,8304 AW,Emmeloord 0527-631250

Halfords Almere-stad Stadhuisstraat 3-5,1315 HA,Almere 036-5254964

Halfords Almere Markerkant 10 4B,1316 AC,Almere 036-3030140

Friesland
A&B Automaterialen Sjoerdaweg 22,9291 NH,Kollum 0511-451992

Automat Drachten              De Hemmen 6A,9206 AG,Drachten 0512-522304

Brezan Heerenveen Businesspark Friesland West 61,8466 SL,Heerenveen 0513-640117

Brezan Leeuwarden Neptunusweg 12,8938 AA,Leeuwarden 058-2884240

Brezan Surhuisterveen Rooilijn 4a,9231 DZ,Surhuisterveen 0512-365227

Brezan Wolvega Grindweg 142 B,8471 EM,Wolvega 0561-612123

Dabeko Friesland De Hemmen 8,9206 AG,Drachten 0512-510101

Fource Automotive Drachten De Kiel 22,9206 BG,Drachten 0512-571530

Fource Automotive Heerenveen Pompmakker 10,8447 GJ,Heerenveen 0513-672350

Fource Automotive Leeuwarden Zwettestraat 17,8912 AH,Leeuwarden 058-2945600

Halfords Drachten Raadhuisplein 63A,9203 EA ,Drachten 0512-544948

Halfords Leeuwarden De Centrale 7,8924 CZ,Leeuwarden 058-2167610

Halfords Sneek Oosterdijk 24,8601 BT,Sneek 0515-432064

Maxxmarine BV Oostelijke Industrieweg 52A,8801 JW ,Franeker 0517-384225

Nonpaint Pro De Joodijk 7,8614 JK,Oudega 0031 648198593

PD Automaterialen Doorvaart 2,9101 RE,Dokkum 0519-293506

Swieringa Automaterialen            De Kromten 16 ,8401 JJ ,Gorredijk 0513-463284

Texaco Veenstra Kuiperweg 74a,9285 SW,Buitenpost 06-49807911

van der Ploeg Automaterialen Kelvinstraat 6,8801 NA,Franeker 0517-395955

VKV Sneek bv Tingieterstraat 2,8601 WJ,Sneek 0515-430365

Ype Kramer Automaterialen     Heideburen 13-15,8441 GL,Heerenveen 0513-626292

Ype Kramer Automaterialen     Zwettestraat 22,8912 AV,Leeuwarden 058-2124313

Gelderland
AGJ Automotive Robbertsmatenstraat 21,8081 HL,Elburg 0525-685415

Arendse Car Systems BV ’t Holland 49,6921 GX,Duiven 0316-249548

Auto Quik                Molenweg 18a/20,8181 BJ,Heerde 0578-694065

Automat Ede                   Klaphekweg 26 ,6713 HN ,Ede 0318-630031

Ultimate Dealer: heeft alle producten uit deze brochure op voorraad

Superdealer: heeft ten minste 80% van de producten uit deze brochure op voorraadVERKOOPPUNTEN
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Automat Nijkerk               Watergoorweg 59a ,3861 MA ,Nijkerk 033-2456677

Autopoetsland Industrieweg Oost 9a,6662 NE,Elst 048-1454600

Autoshop Straten Nieuweweg 220,6603 BV,Wijchen 024-6412466

BMW Products.nl Watergoorweg 51a ,3861 MA ,Nijkerk 033-2600070

Brezan Aalten Bocholtsestraatweg 46,7121 GD,Aalten 0543-477604

Brezan Apeldoorn Europaweg 100,7336 AR,Apeldoorn 055-5410110

Brezan Arnhem Sneliusweg 12,6827 DH,Arnhem 026-3630111

Brezan Barneveld Harselaarseweg 24,3771 MB,Barneveld 0342-415327

Brezan Bemmel De Houthakker 14,6681 CW,Bemmel 0481-462478

Brezan Doetinchem Havenstraat 9-02,7005 AG,Doetinchem 0314-332146

Brezan Druten Nijverheidsweg 8H,6651 KS,Druten 0487-514216

Brezan Ede Frankeneng 25B,6716 AA ,Ede 0318-631188

Brezan Epe Hoofdstraat 131,8162 AE,Epe 0578-615062

Brezan Groenlo Batterij 8A,7141 JL,Groenlo 0544-464748

Brezan Harderwijk Lorentzstraat 8,3846 AW,Harderwijk 0341-434980

Brezan Nijkerk Smitspol 1,3861 RS,Nijkerk 033-2462625

Brezan Nijmegen-West Energieweg 9A,6541 CW,Nijmegen 024-3731388

Brezan Nijmegen-Zuid Van Rosenburgweg 104,6537 TM,Nijmegen 024-3448194

Brezan Nunspeet Marconiweg 10a,8071 RA,Nunspeet 0341-251119

Staadegaard Tiel Wattstraat 14,4004 JS,Tiel 0344-633033

Brezan Ulft Maasstraat 18,7071 VR,Ulft 0315-685147

Brezan Wageningen Van Uvenweg 119,6708 AE,Wageningen 0317-426060

Brezan Zevenaar James Wattstraat 18,6902 PR,Zevenaar 0316-526410

Brezan Zutphen De Stoven 8,7206 AX,Zutphen 0575-525444

Car Fantasy                   Archimedesweg 8,6662 PS ,Elst 0481-353980

De Rie Automaterialen Kaardebol 2,6721 RX,Bennekom 0318-418073

Fource Automotive Arnhem De Overmaat 42,6831 AJ,Arnhem 026-3230630

Fource Automotive Barneveld Anthonie Fokkerstraat 15,3772 MP,Barneveld 0342-414668

Fource Automotive Culemborg Industrieweg 8b,4104 AR,Culemborg 0345-535600

Fource Automotive Ede Voltastraat 1b,6716 AJ,Ede 0318-614951

Fource Automotive Nijkerk Zeilmaker 8a,3861 SM,Nijkerk 033-2459081

Fource Automotive Tiel Edisonstraat 14,4004 JL,Tiel 0344-614747

Fource Automotive Wageningen Industrieweg 18,6702 DR,Wageningen 0317-410346

Garage Groeneveld Remmerden 52,3911 TZ,Rhenen 06-14940847

Halfords Apeldoorn Dijkgraafweg 5,7336 AT,Apeldoorn 0555-330314

Halfords Doetinchem Nieuwstad 59,7001 AC ,Doetinchem 0314-334319

Halfords Nijmegen Burchtstraat 128-130,6511 RK,Nijmegen 024-3609501

Lakro Autostyling Voorthuizersstraat 144,3881 SL,Putten 0341-370706

Oliehandel de Croon Nijverheidstraat 9,7391 ZT,Twello 088-0323300 

Ralva Autoshop                Het Kerkpad 10 ,6842 AR ,Arnhem 026-3814641

Rema Automaterialen B.V.      Stationsweg 325 ,3925 CB ,Scherpenzeel 033-2772700

Schimmel Autotechniek Wageningsestraat 32,6673 DD,Andelst 0488-453680

The Corvette Factory Griftsemolenweg 18B,8171 NS,Vaassen 0578-661084

Van Hemert In-Car, Telecom en ICT Van Voordenpark 7,5301 KP,Zaltbommel 0418-680681

Groningen
Auto Revista Groningen Osloweg 144,9723 BX,Groningen 050-5416433

Auto Revista Hoogezand Industrieweg 29,9601 LJ,Hoogezand 0598-391120

Auto Revista Winschoten Nassaustraat 47,9675 EM,Winschoten 0597-425045

Automat Eemsmond              Farmsumerweg 126a ,9902 BW ,Appingedam 0596-619475

Automat Veendam               Transportweg 1a ,9645 KZ ,Veendam 0598-468275

Brezan Delfzijl Sikkel 13,9932 BD,Delfzijl 0596-567070

Brezan Groningen Koldingweg 16,9723 HK,Groningen 050-5496111

Brezan Leek Industriepark 6,9351 PA,Leek 0594-587100

Brezan Stadskanaal Steenhouwer 24,9502 ET,Stadskanaal 0599-697550

Brezan Veendam Lloydsweg 8,9641 KK,Veendam 0598-626676

Brezan Winschoten Zeefbaan 7B,9672 BN,Winschoten 0597-433626

Dabeko Groningen Wismarweg 24,9723 HB,Groningen 050-5494900

Fource Automotive Groningen Rigaweg 4,9723 TH,Groningen 050-5421431

Fource Automotive Hoogeveen Buitenvaart 1003 ,7905 SB ,Hoogeveen 0528-356570

Topcarcleaners Peizerweg 97,9727 AJ,Groningen 06-26338633

Winparts Stadsweg 110,9793 PD,Winneweer 050-3021959
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Limburg
Emko Automaterialen B.V. De Grens 51,6598 DK,Heijen 0485-490000

Shell Landgraaf Euregioweg 100,6372 XS,Landgraaf 045-5424100

Fource Automotive/Heuts Echt Zuiderpoort 75,6101 KA,Echt 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Hoensbroek De Koumen 38-40,6433 KD,Hoensbroek 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Kerkrade Strijthagenweg 127,6467 BR,Kerkrade 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Maastricht Autoparc Molensingel 15,6229 PB,Maastricht 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Maastricht Postwagenstraat 8e,6219 NP,Maastricht 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Margraten Aan de Fremme 53,6269 BK,Margraten 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Panningen Industrieterrein 33,5981 NK,Panningen 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Roermond Broekhin Noord 78,6042 EE,Roermond 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Sittard Dr. Nolenslaan 153,6136 GM,Sittard 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Venlo Straelseweg 307,5916 AA,Venlo 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Venray Plataanstraat 11,5802 EH,Venray 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Weert Roermondseweg 107b,6004 AR,Weert 0800-3535035

Noord Brabant
AST Goossens Automaterialen Leembaan 55,5753 CW,Deurne 0493-319009

Autoparts Son Pieter Brueghelplein 1,5694 AH,Breugel 0499 - 474674

Autoshop Brabant              Veilingdreef 33 ,4614 RX,Bergen op Zoom 0164-256777

Autoshop de Tijger Gasthuisring 49,5041 DR,Tilburg 013-5357100

Autotoebehoren.com De Schakel 9,5261 LL,Vught 013-3030062

Autovriend Eersel Mgr. De Haasstraat 77,5521 TB ,Eersel 0497-513187

Biesheuvel Autosport          Rijksweg 37 ,4255 GE ,Nieuwendijk 0183-403400

Brezan Boxtel Capelweg 8,5281 LR,Boxtel 0411-675060

Brezan Breda Steenen Hoofd 2,4825 AK,Breda 076-5219678

Brezan Den Bosch Rietveldenweg 64C,5222 AS ,Den Bosch 073-6446656

Brezan Oosterhout Havenweg 31 ,4905 AA ,Oosterhout 0162-433554

Brezan Oss Gasstraat Oost 11a,5349 AH,Oss 0412-625931

Broekhuizen Oirschot Industrieweg 33,5688 DP,Oirschot 0499-575050

Broekhuizen Oisterwijk Sprendlingenstraat 23,5061 KM,Oisterwijk 013-5284077

Broekhuizen Oosterhout Van Duivenvoordestraat 17,4901 VT ,Oosterhout 0162-447300

Broekhuizen Tilburg Julesverneweg 39,5015 BG,Tilburg 013-5321366

Carmar Haspelweg 35a,5751 JH,Deurne 049-3399666

Cardetails Spechtstraat 10,4881 WX,Zundert 06 16415185

Carnoud Inbouwcenter Polstraat 115,4261 BS,Wijk en Aalburg 0416-695200

Carsounds Etten-Leur B.V Vincent van Goghplein 2,4872 BB,Etten Leur 076-5019637

Cars Forever B.V. Beneluxstraat 16,5061 KE ,Oisterwijk 06-25418161 

Classic Park Koppenhoefstraat 14,5283 VK,Boxtel 0411-605000

ECS Carsystems Gildekamp 9,5431 SP ,Cuijk 0485-350688

Fource Automotive`s-Hertogenbosch Zandzuigerstraat 19,5222 AH,`s Hertogenbosch 0800-3535035

Fource Automotive Beek en Donk Pater de Leeuwstraat 7,5741 EE,Beek en Donk 0800-3535035

Fource Automotive Bergen op Zoom Kruisakkers 12 ,4613 BV,Bergen op Zoom 0800-3535035

Fource Automotive Breda Trekpot 2,4825 BN,Breda 0800-3535035

Fource Automotive Breda Minervum  Minervum 7286,4817 ZM,Breda 0800-3535035

Fource Automotive Oosterhout Kanaalstraat 30,4900 AK,Oosterhout 0800-3535035

Fource Automotive Oss Palestrinastraat 8,5344 AA,Oss 0800-3535035

Fource Automotive Roosendaal Bredaseweg 19,4705 RN,Roosendaal 0800-3535035

Fource Automotive Schijndel Spoorlaan 4,5481 SK,Schijndel 0800-3535035

Fource Automotive Uden Liessentstraat 5,5405 AH,Uden 0800-3535035

Fource Automotive Waalwijk Vijzelweg 23,5145 NK,Waalwijk 0800-3535035

Fource Automotive Zevenbergen Munterij 1,4762 AH,Zevenbergen 0800-3535035

Fource Automotive/Heuts Helmond Rooseindsestraat 52,5705 BV,Helmond 0800-3535035

Halfords Breda Huifakkerstraat 7 ,4815 PN ,Breda 076-5420758

Halfords Den Bosch Gruttostraat 33,5212 VM,Den Bosch 073-6132746

Halfords Eindhoven Winkelcentrum Woensel 84b,5625 AE,Eindhoven 040-2484144

Halfords Etten Leur Bischopsmolenstraat 43,4876 AH,Etten Leur 076-5017730

Halfords Oosterhout Arendshof 261,4901 NE,Oosterhout 0162-471038
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Halfords Oss Heuvelstraat 11,5341 EA ,Oss 0412-691898

Halfords Uden Marktstraat 1a,5401 GE,Uden 0413-331515

JTC Roosendaal B.V. Leemstraat 11,4705 RT,Roosendaal 0165-307707

JTC Etten Leur B.V. Kroonstraat 3,4879 AV ,Etten-Leur 076-5032286

Klippel Banden Struikhei 64,4714 VB,Sprundel 0165-350785

Staadegaard Andelst Industrieweg 1-3, ,6673 DE,Andelst 0488-452839

Staadegaard Arnhem Leemansweg 62,6827 BX,Arnhem 026-3842323

Staadegaard Boxtel Van Salmstraat 2 ,5281 RR,Boxtel 0411-671784

Staadegaard Breda Minervum 7001 E,4817 ZL,Breda 076-7820000

Staadegaard Cuijk Ewinkel 14,5431 ND ,Cuijk 0485-344861

Staadegaard Den Bosch De Kleine Elst 38-40,5246 JJ,Den Bosch 073-6441875

Staadegaard Denekamp Hanzeweg 40,7591 BK,Denekamp 0541 354455

Staadegaard Deventer Dortmundstraat 5,7418 BH,Deventer 0570 626902

Staadegaard Dongen De Hak 16 M,5107 RG,Dongen 0162 322324

Staadegaard Gemert Scheiweg 5,5421 XL,Gemert 0492 362570

Staadegaard Hengelo Robijnstraat 7,7554 TK,Hengelo 0742 912035

Staadegaard Nieuwegein van Musschenbroekbaan 6,3439 MX ,Nieuwegein 030-6873200

Staadegaard Roosendaal Belder 49 B,4704RK,Roosendaal 0165-562777

Staadegaard Tilburg Ellen Pankhurststraat 3-02,5032 MD,Tilburg 013 7820000

Staadegaard Uden Vluchtoord 33,5406 XP,Uden 088 2345 010

Staadegaard Veen Lage Uitakker 1,4264 AG,Veen 0416 690057

Staadegaard Veghel De Amert 114a,5462 GH,Veghel 0413 366911

Staadegaard Werkendam Bolstrastraat 8A,4251 LK,Werkendam 0183-301599

Staadegaard Wijchen Bijsterhuizen 5007,6604 LZ,Wijchen 024 3970433

Staadegaard Zaltbommel Toepadweg 13,5301 KA,Zaltbommel 0418 572310

Technische Centrale Bladel Hallenstraat 4a-1,5531 AB ,Bladel 088-1234013

Technische Centrale Boxmeer Elzenstraat 62,5831 LK,Boxmeer 0485-521024

Technische Centrale Eindhoven Bisschop Bekkerslaan 2,5628 RA ,Eindhoven 088-1234000

Technische Centrale Heerlen pretoriastraat 25A,6413 NN,Heerlen 088-1234018

Technische Centrale Helmond korte dijk 6 ,5705 CV,Helmond 088-1234010

Technische Centrale Maastricht Kotterweg 21,6222 NR,Maastricht 088-1234015

Technische Centrale Panningen John F Kennedylaan 10,5981 XC,Panningen 088-1234009

Technische Centrale Roermond Noordhoven 6,6042 NW,Roermond 088-1234012

Technische Centrale Seats Helmond korte dijk 6 ,5705 CV,Helmond 088-1234090

Technische Centrale Sittard Fischerpad 104,6135 KS,Sittard 088-1234016

Technische Centrale Valkenswaard De Vest 24c,5555XL,Valkenswaard 088-1234005

Technische Centrale Veldhoven De Run 5413-a,5504 DG,Veldhoven 088-1234006

Technische Centrale Venlo Rudolf Dieselweg 40,5928 RA,Venlo 088-1234004

Technische Centrale Venray Keizersveld 56,5803 AN,Venray 088-1234007

Technische Centrale Weert Edisonstraat 33,6003 DB,Weert 088-1234011

Truckjunkie Zeelandsedijk 33a,5424 TL,Elsendorp 0492-347937 

Van Breemen Automaterialen Boerenverdriet 10,4613 AK,Bergen op Zoom 0164 213213 

Van Breemen Automaterialen Belder 43a,4704 RK,Roosendaal 0165 523823

Waxworld Touwslagerij 15,4762 AT,Zevenbergen 085-8768730

Noord Holland
Brezan Alkmaar Robbenkoog 9A,1822 BA,Alkmaar 072-5640700

Brezan Amstelveen Kuiperij 18,1185 XS ,Amstelveen 020-6430321

Brezan Amsterdam Osdorp Zuidermolenweg 17,1069 CE,Amsterdam Osdorp 020-6108426

Brezan Amsterdam Zuid-Oost D. Goedkoopstraat 13,1096 BD,Amsterdam Zuid-Oost 020-4634936

Brezan Den Helder Industrieweg 15A,1785 AG,Den Helder 0223-632524

Brezan Haarlem Oudeweg 28a,2031 CC,Haarlem 023-5362311

Brezan Heerhugowaard Nijverheidsplein 2C,1704 RB,Heerhugowaard 072-5760940

Brezan Hilversum Franciscusweg 22,1216 SK,Hilversum 035-6218141

Brezan Hoofddorp Jacobus Spijkerdreef 26,2132 PZ,Hoofddorp 023-5639463

Brezan Hoorn-Zwaag De Oude Veilling 58,1689 AC,Hoorn-Zwaag 0229-213003

Brezan Purmerend Signaal 29,1446 WT,Purmerend 0299-428478

Brezan Uithoorn Amsterdamseweg 10,1422 AD,Uithoorn 0297-522560

Brezan Wormerveer Soldaatweg 46,1521 RL,Wormerveer 075-6210204

Cabrio Care Energiestraat 28,1411 AT,Naarden 035-6940094
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Detailingbrothers Verrijn Stuartweg 26-N,1112 AX,Diemen 020-3415682

Elbay Auto & Bandenservice De Dolfi jn 37A,1601 ME,Enkhuizen 0228-785018

Fource Automotive Alkmaar-Noord Berenkoog 10,1822 BJ,Alkmaar 072-8200323 

Fource Automotive Alkmaar-Zuid Toermalijnstraat 2,1812 RL,Alkmaar 072-5412660

Fource Automotive Amsterdam Westpoort Jarmuiden 60,1046 AE,Amsterdam 020-5875420

Fource Automotive Amsterdam Zuidoost Johann Siegerstraat 5,1096 BH ,Amsterdam 020-6655376

Fource Automotive Den Helder Bedrijfsweg 4,1785 AK,Den Helder 0223-524010

Fource Automotive Grootebroek Nijverheidsweg 5,1613 DZ,Grootebroek 0228-310770

Fource Automotive Haarlem Oudeweg 145,2031 CC,Haarlem 023-5258900

Fource Automotive Heemskerk Rijksstraatweg 44,1964 LJ,Heemskerk 0251-257900

Fource Automotive Hoofddorp Smaragdlaan 2,2132 VX,Hoofddorp 023-5543810

Fource Automotive Naarden Energiestraat 18,1411 AT,Naarden 035-6317400

Fource Automotive Purmerend Van IJsendijkstraat 401,1442 LB,Purmerend 0299-411955

Fource Automotive Schagen Zijperweg 19,1742 NE,Schagen 0224-296741

Fource Automotive Wormerveer Celebestraat 32-36,1521 BT,Wormerveer 075-6214181

Fource Automotive Zaandam Gerrit Kiststraat 7,1506 SZ,Zaandam 075-6160759

Fource Automotive Zwaag De Compagnie 5,1689 AG,Zwaag 0229-280050

Halfords Amstelveen Rembrandtweg 110,1181 GW,Amstelveen 020-4537742  

Halfords Amsterdam Klimopweg 35,1032 HZ,Amsterdam 020-6360825

Halfords Den Helder Keizerstraat 24,1781 GG,Den Helder 0223-625635

Halfords Hilversum Groest 96 ,1211 EE,Hilversum 035-6242116

Halfords Purmerend Westerstraat 104,1441 AT ,Purmerend 0299-470247

Jim Barens Otototaal bv       Delftstraat 34 ,2015 BM ,Haarlem 023-5325643

Otosam Beverwijk Alkmaarseweg 138,1944 DS,Beverwijk 0251-225384

Pro Car Tuning Aalsmeerderweg 285G,1432 CN,Aalsmeer 0297-269594

Overijssel
AST CarInside Nijverdal          Marconistraat 2 ,7442 DD ,Nijverdal 0548-626660

AST Dedemsvaart Langewijk 196a,7701 AK,Dedemsvaart 0523-612413

AST Hardenberg Kruiwiel 2 ,7773 NL,Hardenberg 0523-262164

AST Vriezeveen Nieuwe Daarlerveenseweg 11 ,7671 SK ,Vriezeveen 0546-566664

Automat Hardenberg            Brinkstraat 17 ,7771 BD ,Hardenberg 0523-263919

Automat Raalte                Westdorplaan 126 ,8101 PP ,Raalte 0572-357053

Automat Zwolle                Rembrandtlaan 13 ,8021 DC ,Zwolle 038-4539711

Autoshop Borne Grotestraat 77 ,7622 GB ,Borne 074-2665694

Brezan Almelo Ambachtstraat 8A,7609 RA,Almelo 0546-814366

Brezan Dedemsvaart Kelvinstraat 11,7701 BZ,Dedemsvaart 0523-614494

Brezan Deventer Hanzeweg 24,7418 AT,Deventer 0570-624210

Brezan Kampen Neringstraat 2-b,8263 BG,Kampen 038-3332341

Brezan Oldenzaal Thorbeckestraat 88,7577 RB,Oldenzaal 054-1532538

Brezan Raalte Klipperweg 17,8102 HR,Raalte 0572-362003

Brezan Zwolle Voltastraat 11A,8013 PM,Zwolle 038-4601179

Deldense Automotive & Industrie De Berken 4,7491 HJ ,Delden 074-3764455

Dabeko Dalfsen De Vesting 22,7722 GA,Dalfsen 0529 - 433744

Fource Automotive Almelo Schoolstraat 100A,7606 ER,Almelo 0546-815164

Fource Automotive Raalte Acacialaan 25,8102 KW,Raalte 0572-712501

Fource Automotive Zwolle Nikolaus Ottostraat 20,8013 NG,Zwolle 038-4531039

Halfords Steenwijk Woldmeentherand 11,8332 JE,Steenwijk 0521-523222

Heron Automaterialen Almelo Ootmarsumsestraat 200,7603 AM,Almelo 0546-861307

Heron Automaterialen Enschede      Oliemolensingel 50 ,7511 BC ,Enschede 053-4321451

Heron Automaterialen Enschede Zuid Buurserstraat 350,7544 RH,Enschede Zuid 053-4760609

Prettycars Industriestraat 70A,7482 EW,Haaksbergen 053-5741913

TS24 BV Zuiveringsweg 21,8243 PZ,Lelystad 053-4283600

Twimva Almelo Twentepoort West 25 ,7609 RD ,Almelo 053-4614204

Twimva Enschede Het Poolman 11,7545 LX,Enschede 053-4316132

W3 Company (autowebshop.nl) Heerenweg 25,7955PB,Ijhorst 085-0606710

Zijlstra Automotive De Bie� el 15,7622 BM,Borne 074-2470877
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Utrecht
Automat Amersfoort            Nijverheidsweg-Noord 45A,3812 PK,Amersfoort 033-4701854

Brezan Amersfoort Argonweg 8,3812 RB,Amersfoort 033-4755800

Brezan Bunschoten De Kronkels 7,3752 LM,Bunschoten 033-2988577

Brezan Soest Weteringpad 70,3762 EN,Soest 035-6025673

Brezan Utrecht Noord Mississippidreef 97,3565 CE,Utrecht Noord 030-2623111

Brezan Zeist Dijnselburgerlaan 1-10,3705 LP,Zeist 030-6957157

Fource Automotive Amersfoort Havenweg 22,3812 PR,Amersfoort 033-4727044

Fource Automotive Breukelen Merwedeweg 4e,3621 LR,Breukelen 0346-264306

Fource Automotive Hilversum Franciscusweg 14,1216 SK ,Hilversum 035-5825184

Fource Automotive IJsselstein Middenweg 26,3401 MB,Ijsselstein 030-6868899

Fource Automotive Mijdrecht Ondernemingsweg 8,3641 RZ,Mijdrecht 0297-284518

Fource Automotive Nieuwegein Ravenswade 102-104,3439 LD,Nieuwegein 030-2888414

Fource Automotive Utrecht Hudsondreef 33 ,3565 AV ,Utrecht 030-2628822

Fource Automotive Veenendaal Einsteinstraat 41,3902 HN,Veenendaal 0318-559220

G v. d. Munt Automaterialen Laanstraat 80,3762 KE ,Soest 035-6019744

Halfords Zeist Slotlaan 136,3701 GS,Zeist 030-6924518

MTEC Autodetailing Eemweg 74C,3755 LD,Eemnes 06-15113744

The Car Spa Belgische Frank 2,3825 HE,Amersfoort 033-3034520

Zeeland
Autofi t Goes Scottweg 11A,4462 GS,Goes 0113-231331

Brezan Goes Marquesweg 1A,4462 HD,Goes 0113-251778

Brezan Terneuzen Mr. F.J. Haarmanweg 21d,4538 AN,Terneuzen 0115-611157

Carlife        Industrieweg 13 ,4382 NA ,Vlissingen 0118-417585

Fource Automotive Goes Amundsenweg 41,4462 GP,Goes 0800-3535035

Fource Automotive Terneuzen Productiestraat 1,4538 BX,Terneuzen 0800-3535035

Fource Automotive Vlissingen Industrieweg 35 ,4382 NA,Vlissingen 0800-3535035

Garage Markus Nijverheidsweg 1,4311 RT ,Bruinisse 06-10402932

Govers Automaterialen BV Ambachtsweg 14,4961 SC,Tholen 0166-607012

Riedam Heikenszand Schouwersweg 66,4451 HT ,Heinkenszand 0113-567750

Vip Center Goes Albert Plesmanweg 15N,4462 GC,Goes 06-41701047

Wasstraat de Walvis Livingstoneweg 3,4462 GL,Goes 06-34173927

Zuid Holland
Aparts Automaterialen Vlaardingweg 54c,3044 CK,Rotterdam 010-4778888

Auto Plus Gorinchem Vlietskade 5012,4241 WN ,Arkel 0183-661177

Autopia Autoparts Dirksland Watertoren 35b,3247 CL,Dirksland 0187-221221

Autopia Autoparts Hellevoetsluis Marconiweg 24,3225 LV,Hellevoetsluis 0181-760051

Autopia Autoparts Spijkenisse Theemsweg 15,3201 LT ,Spijkennise 0181-760870

Brezan Alphen a/d Rijn Rontgenweg 17,2408 AB,Alphen a/d Rijn 0172-471996

Brezan Delft Schieweg 51,2627 AT,Delft 015-2614021

Brezan Den Haag 1e van der Kunsstraat 288,2521 AV,Den Haag 070-3807070

Brezan Hellevoetsluis Marconiweg 49-51,3225 LV,Hellevoetsluis 0181-399655

Brezan Hoogvliet Koddeweg 30,3194 DH,Hoogvliet 010-4387722

Brezan Katwijk Heerenweg 4c,2222 AM,Katwijk 071-4025544

Brezan Leiderdorp Touwbaan 4- (unit 8),2352 CZ,Leiderdorp 071-5238853

Brezan Ridderkerk t Voorzand 12,2984 BH,Ridderkerk 0180-433588

Brezan Rotterdam Vlambloem 140,3068 JE,Rotterdam 010-4139045

Brezan Schiedam Fokkerstraat 501,3125 BD,Schiedam 010-4622900

Brezan Woerden Kuipersweg 1,3449 JA,Woerden 0348-500704

Brezan Zoetermeer Argonstraat 5B,2718 SM,Zoetermeer 079-3623661

Car Care Concepts Edisonstraat 82,3281 NC,Numansdrop 018-6746018

Car Repair Online Products Oostzeedijk 236a,3063 BP,Rotterdam 010-4473658

Car Trend                     Industrieweg 46b,3241 MA,Middelharnis 0187-609361

Carclean.com Huygenstraat 35,2652 XK,Berkel en Rodenrijs 010-2661050

Carcleaningstore Gildestraat 125 ,2671 BV ,Naaldwijk 0174-388990

Carshop Fortuin Weimarstraat 71,2562 GS,Den Haag 070-3468088

CarView Quality Center Langeweg 5b,3261 LJ,Oud Beijerland 0186-614440

CarWash Haaglanden Laan van Waalhaven 283,2497 GL,Den Haag 070-3617272

Circuit van Hagen             Smederijstraat 12 ,2671 BV ,Naaldwijk 0174-621551

Dijkgraaf Automaterialen Kanaalweg 2,2903 LS,Capelle aan den Ijssel 010-4513244
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Dijkgraaf Automaterialen Van de Giessenweg 13,2921 LP,Krimpen a/d IJssel 0180-595555

Fource Automotive Alphen aan den Rijn Hoorn 79c,2404 HH,Alphen a/d Rijn 0172-418980

Fource Automotive Delft Faradayweg 3,2627 AX,Delft 0800-3535035

Fource Automotive Den Haag Zilverstraat 27,2544 EJ,Den Haag 0800-3535035

Fource Automotive Dordrecht Labradoriet 300,3316 KB ,Dordrecht 0800-3535035

Fource Automotive Gorinchem Buys Ballotstraat 3,4207 HT,Gorinchem 0800-3535035

Fource Automotive Katwijk Lageweg 26,2222 AG,Katwijk 071-4098008

Fource Automotive Leiderdorp Weversbaan 6 ,2352 BZ ,Leiderdorp 071-5249110

Fource Automotive Naaldwijk Verspycklaan 74,2671 CS,Naaldwijk 0800-3535035

Fource Automotive Rotterdam Noord Gaagstraat 6,3044 BE,Rotterdam 0800-3535035 

Fource Automotive Rotterdam-Zuid Pottumstraat 17,3088 GP,Rotterdam 0800-3535035

Fource Automotive Sliedrecht Conradstraat 10 ,3364 AC,Sliedrecht 0800-3535035

Fource Automotive Spijkenisse Kelvinweg 1,3208 KC,Spijkenisse 0800-3535035 

Fource Automotive Waddinxveen Coenecoop 320,2741 PM,Waddinxveen 0182-623023

Fource Automotive Zoetermeer Philipsstraat 15,2722 NA,Zoetermeer 0800-3535035

Fource Automotive Zwijndrecht Molevliet 13,3335 LH,Zwijndrecht 0800-3535035

Halfords Delft Wijnhaven 17,2611 CS,Delft 015-2138558

Halfords Hellevoetsluis Struytse Hoeck 90,3224 HB,Hellevoetsluis 0181-311332

Halfords Leiderdorp Winkelhof 81,2353 TV,Leiderdorp 071-5238426

Halfords Rotterdam Groenendaal 239,3011 ZW,Rotterdam 010-4137587

Halfords Zoetermeer Noordwaarts 266,2711 HP,Zoetermeer 079-3319362

JFK Cars De Werven 7,2731 AZ,Benthuizen 06-50283376

JM Car Hifi Voermanweg 50-52 ,3067 JW ,Rotterdam 010-4331176

Louwman Museum Leidsestraatweg 57,2594 BB,Den Haag 06-46115010

Lynx Car Design               Weg en Bos 47 ,2661 DL,Bergschenhoek 010-5299166

Remto Automaterialen B.V. Fokkerstraat 1,2722 NH,Zoetermeer 079-3165061

Remto Automaterialen B.V. Ambachtshof 3,2632 BB,Nootdorp 015-3105151

SN Cardesign De Gracht 18,3253 EC,Ouddorp 06-10211782

The Car Polish Company Energieweg 3F,4231 DJ,Meerkerk 06 13193770

Zweko Automaterialen & gereedschappen Lange Boonestraat 36,3142 CC ,Maassluis 010-5910561 

Car Wrap Dealers
Boxerpower Steeweg 50,4401 AR,Yerseke 0113-572343

Procarwrap Condensatorweg 34,1014 AX,Amsterdam 020-3541955

Prologo Reclame Vaartveld 23,4704 SE,Roosendaal 0165-571157

Quaform Signing Nijverheidsweg 1,5071 NL,Udenhout 013-5110501

Signalex-Wrapaholic Ettensebaan 19,4813 AH,Breda 076-5620405

Stickerland Vinkenveld 7,5249 JN,Rosmalen 073-7110090

Van der Pol Reclame & Belettering Koopliedenweg 14,2991 LN,Barendrecht 0180-616018

Vermeulen & Vermeulen Reclame Albert Einsteinweg 15,5151 DK,Drunen 0416-320640

Wrap Destination Noordmeerstraat 7 ,2131 AD,Hoofddorp 023-5849444

Wrap&Go Okkernootstraat 70a,2555 ZJ,Den Haag 070-3681097

Wrap&Go Hoogweg 2C 2678KV De Lier 070-3681097 

Wrapjunkies Eijkenakker 1,5571 SL,Bergeijk 0497-234234

* Voor de meest actuele dealerlijst, kijk op www.meguiars.nl 
* Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud 

Meguiar’s Holland B.V.  Molengraaffsingel 29 , 2629 JD Delft 
Tel: 0800 MEGUIAR (6348427) 

VERKOOPPUNTEN
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Meguiar’s Holland BV
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
www.meguiars.nl

0800 6348427 
Ma-Vrij 9-17 uur

klantenservice@meguiars.com
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