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BİZ KİMİZ ?
Şirketimiz RBC Otomotiv grup şirketleri ile beraber 2005 yılından beri sektörde olup, 2012 yılında da
Williams High Performance Car Care ürünlerinin Türkiye distribütörü olmuştur.
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Williams, öncü bir Formula1 takımı ve gelişmiş bir mühendislik şirketidir. 1977’de Sir Frank Williams ve Patrick
Head tarafından kurulmuş olan Williams F1 Takımı, kurulduğu günden bu yana, 114 yarış kazanmış ve 16 tane de
Formula 1 Dünya Şampiyonluğu ünvanı elde etmiştir.
Dünya şampiyonluklarının 9 tanesi takım şampiyonlukları geri kalan 7 tanesi de Alan Jones, Keke Rosberg,
Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill ve Jacques Villeneuve tarafından kazanılan bireysel
şampiyonluklardır.
650 çalışanı ve 125 milyon Euro cirosu ile faaliyet gösteren İngiliz firması Williams, otomotivde “ileri mühendislik”
çalışmalarını, Formula1 kökenli teknolojilerini ve deneyimini yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürmektedir.
Şirketin ana ekspertiz alanı F1 yarış aracı dizaynı ve üretimidir. Williams Gelişmiş Mühendislik birimi,
F1
,
araçlarında geliştirilen teknoloji ve uygulamaların geniş bir platformda tüm araçlara uygulanabilmesi yönünde
faaliyet göstermektedir. Yakıt tasarrufu sağlayan kompozit malzeme ve aksesuarlar, gurubun motorsporları
simulasyonlarının ticari olarak satışı ve pazarlanması, yüksek performanslı araç tasarımı, Hybrid motor
mühendisliği faaliyet alanlarından sadece bazılarıdır.
Williams High Performance Car Care altında toplanmış olan profesyonel araç bakım ve boya koruma ürünleri de
iste bu efsane markanın 8 yılı aşkın süredir 200 tanesi İngiltere’de olmak üzere dünya genelinde 400’den fazla
bayisi ile piyasaya sürdüğü ürün ve hizmetlerdir. Özellikle, şu ana kadar sadece F1 yarış arabalarında bulunan
boya koruma yöntemi Williams Seramik Kaplama 21. yüzyıl boya koruma teknolojisidir.
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Boya Parlatıcı
• Gelişmiş parlatma ve ileri silikon teknolojilerini birleştiren performans
• Carnauba vaksı içerir
• Uygulaması kolay
• Uzun süreli, dayanıklı parlaklık
Kod: WF106953

5 litre

Hızlı Cila
• Hafif kiri yok etmek için idealdir
• Boyaya orijinal parlaklığını geri kazandırır
• Kullanımı kolay, vitrin parlaklığını bir çırpıda elde etmenin uygun yolu
• Krom, lastik ve plastiğe uygulanabilir
• Beyaz toz kalıntı bırakmaz
Kod: WF107424

1 litre

Hızlı Parlatıcı
• Vitrin parlaklığı vermek için boya üzerinde kullanılmak üzere sprey detay vaks
• Tozu yok etmek için, mikro elyaf beze püskürtün ve hafifçe silin
• Güderi bezle silinerek harika bir parlaklığa kavuşturur
• Beyaz toz kalıntısı bırakmaz
• Çevre dostu formül
Kod: WF106960

5 litre

Cila Yenileyici
• Eski, solmuş boyaya parlaklık & renk kazandırır
• Oksitlenmiş ve bozulmuş yüzeyleri yok eder
• Boyadan yakıt lekelerini çıkarır
• Tüm araç cilaları için formüle edilmiştir
• Silikon içerir
Kod: WF106977

5 litre

Şampuan
• Manuel ya da otomatik araç yıkama için özel olarak formüle edilmiştir
• Kiri hızlı ve etkin bir şekilde yok eder
• Haresiz görünüm
• 1 / 500 ölçü ile seyreltilir
• Kokusuz
• Silikonsuz
Kod: WF106984

5 litre
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Cilalı Yıkama
• Gelişmiş yoğun formül
• Boyanın korunması ve su iticiliği için katyonik bir tabaka bırakır
• Kiri ve trafik tozunu hızlı ve etkin yok eder
• Mükemmel su tutma özelliğine sahiptir ve normal araba şampuanlarından
daha hızlı kurur
• 1 / 300 oranla seyreltilir
Kod: WF107004

5 litre/25 litre

Jant Temizleyici (asitsiz)
• Etkin, asit bazlı olmayan temizleyici
• Kire sebep olan birçok faktörü çıkarır ve çözer
• Kullanmadan önce 7:1 oranında suyla inceltilir
• Fren tozunu, tuz ve yol tozunu yok eder
• Alaşımlı jantlarda güvenlidir
Kod: WF107028

5 litre/25 litre

Jant Temizleyici (asitli)
• Çok etkili deterjan bazlı temizleyici
• Fren tozunu, tuzu, trafik tozunu temizler ve yok eder
• Alaşımlı jantlarda güvenlidir
• Yumuşak metallerde güvenlidir
• Silikonsuz
Kod: WF107042

5 litre/25 litre

Silikonsuz Döşeme Temizleyici
• Silikonsuz döşeme temizleyicisi
• Kaporta atölyesinde kullanıma uygundur
• Çabuk kuruyan, yağsız, yapışkan olmayan formül
• Bez ya da fırça ile uygulanabilir
• Temizler ve taze yeni bir görünüm ve parlaklık kazandırır
• Döşemelerde, yer paspaslarında ve pedal lastik tırtıllarında kullanılabilir
Kod: WF107066

5 litre

Cam Temizleyici
• Silikonsuz gelişmiş formül
• Kaporta atölyesinde kullanıma uygundur
• Cam ve plastik aksam temizliğinde kullanılır
• Çevre dostu, aşındırıcı içermez
• Yüksek parlaklaklıkta görüntü sağlar
Kod: WF107073
6 Profesyonel Ürünler

5 litre

Performans Lastik Parlatıcı
• Seçkin kalite, dayanıklı ve uzun süreli parlaklık
• Mükemmel performans için çözelti bazlı formül
• Dayanıklı yüksek cila parlaklığı
• Dakikalar içinde hızla kurur
• Zor ve ekstrem koşullarda dahi su iticidir
• Tekerleğe yeni cilalı görünümü kazandırır
Kod: WF107080

5 litre

Lastik Parlatıcı
• Yüksek kaliteli lastik kaplama
• Uzun süren ıslak görünümlü parlaklık
• Çabuk kuruma

Kod: WF107097

5/25 litre

Motor Temizleyici
• Kullanımı kolay
• Metallerde, lastik, cam ve pek çok plastikte hızlı ve etkilidir
• Trafik kirini, kiri, yağı ve dizel lekelerini çıkartır
• Doğada çözülür
• Silikonsuzdur
Kod: WF107103

5 litre

Katran ve Yapışkan Sökücü
• Katran çöküntülerinin hızlı ve etkin yok edilmesi için
• Yapışkan artıkları yok eder
• Çözelti bazlı formül

Kod WF107127

5 litre

Döşeme Temizleyici
• Döşeme kumaşlarında ve araba koltuklarında kullanımı güvenli ve kolay
• Az köpüren formül
• Güzel kokulu
• Silikonsuzdur

Kod: WF107134

5 litre
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Deri Temizleyici & Bakım
• Otomotivde deri döşeme & kaplamada kullanılmak üzere özel formül
• Deri araç koltukları ve döşemeleri temizler ve bakımını sağlar
• Derinin solmasını, kurumasını ve çatlamasını önler
• İleri teknoloji deri bakım kimyasalları içerir
• Silikonsuzdur
Kod: WF107141

5 litre

Koku Giderici
• Kokuları sadece saklamak değil gidermek üzere formüle edilmiştir
• Kumaşta ve halıda kullanılır
• Deri üzerinde kullanılmaz
• Hoş kokulu
• Kullanımı kolay
• Zor ve inatçı kokularda suyla karıştırılmadan kullanılabilir
Kod: WF107158
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Ultra Konsantre Trafik Kiri Temizleyici
• Ultra yoğun ; 500 ml ile 25 litre karışım elde edilir
• Aracın yüzeylerini, vaks/kuruma süreçlerine hazırlar
• Ekonomik ve etkindir
• Araç temizleyicilerde yeni nesil üründür

Kod: WF107509

500ml

Konsantre Soğuk Yıkama Trafik Kiri Temizleyici
• Trafik tabakasını hızla parçalar ve kiri etkin şekilde yok eder
• 1:19 oranında seyreltildiğinde 200 lt kullanıma hazır çözelti
• Kirin yoğunluğuna bağlı olarak, suyla %50 oranında daha seyreltilebilir
• Otomatik sıcak yıkama ekipmanlarında da kullanılabilir

Kod: WF107516

10 litre

Konsantre Eko Trafik Kiri Temizleyici
• Yoğun formül, kullanımı ekonomik
• Her kaporta türü için formüle edilmiştir
• Hızlıca durulanır ve vaks kıvamında cila bırakır
• Gelişmiş deterjan karışımı
• Doğada çözünebilir
Kod: WF107523

10 litre

Ultra Zor Kirler İçin Konsantre Trafik Kiri Temizleyici
• Konsantre formül
• Minimum iş gücü uygulayarak etkin sonuçlar
• Jet yıkama ya da basınçlı püskürtme yoluyla uygulanır
• Kullanmadan önce 1:7 oranında suyla inceltilebilir
Kod: WF107172

10 litre

Ultra Konsantre Şampuan
• Güçlü temizleme formulü
• Her ekipmana uygun akışkan kıvam
• Kir, pas ve tuzu parçalamak ve yok etmek için deterjan içerir
• Haresiz parlaklık sağlar
Kod: WF107202

10 litre
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Süper Zırh Vaks
• Gelişmiş formülasyon
• Otomatik araba yıkama sistemi ya da basınçlı spreyle yıkamaya uygun
• Vaks cilası bırakır
• Konsantre
• Kolay taşınır 10 litrelik ambalaj
Kod: WF107554

10 litre

Renkli Oto Yıkama / Mavi Köpük
• Ultra konsantre formül
• Kalın yağlayıcı renkli köpük verir
• Kir, pas ve tuzu parçalamak ve yok etmek için güçlü temizlik maddeleri içerir
• Otomatik ve güçlü yıkama ekipmanıyla kullanım için uygun
• 100 % doğada çözünebilir yüzey aktif maddeler
• Elma aromalı mavi renk köpük
Kod: WFCV80010BLUE

10 litre

Renkli Oto Yıkama / Kırmızı Köpük
• Ultra konsantre formül
• Kalın yağlayıcı renkli köpük verir
• Kir, pas ve tuzu parçalamak ve yok etmek için güçlü temizlik maddeleri içerir
• Otomatik ve güçlü yıkama ekipmanıyla kullanım için uygun
• 100 % doğada çözünebilir yüzey aktif maddeler
• Elma aromalı kırmızı renk köpük
Kod: WFCV80010RED

10 litre

Renkli Oto Yıkama / Sarı Köpük
• Ultra konsantre formül
• Kalın yağlayıcı renkli köpük verir
• Kir, pas ve tuzu parçalamak ve yok etmek için güçlü temizlik maddeleri içerir
• Otomatik ve güçlü yıkama ekipmanıyla kullanım için uygun
• 100 % doğada çözünebilir yüzey aktif maddeler
• Elma aromalı sarı renk köpük
Kod: WFCV80010GOLD

10 litre

Ultra Yoğun Kar Köpüğü
• Ultra yoğun temizlik öncesi lüks köpürtme formulü
• Seçkin temassız ön yıkama
• Köpük üfleme borusu sistemi ile %2 oranında inceltilir
• Kolay taşınabilir 10 lt ambalaj
Kod: WF107561
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10 litre

Ultra Köpüren Yüksek Basınçlı Deterjan
• Durma Süresini uzatan yüksek köpükleme formülasyonu
• Etkin temizlik için tiksotropik köpük üretir
• Basınçlı temizleme aleti ile %0.25 ila %1.5 arasında kullanılır
• Kolay taşınır 10 litrelik ambalaj
• Silikonsuz
Kod: WF107578

10 litre
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WILLIAMS

ARAÇ BAKIM SERİSİ

Williams adı ve logosu, Williams Grand Prix Engineering Limited’in ticari markalarıdır ve Williams Images © 2014
Williams Grand Prix Engineering Limited lisansı kapsamında kullanılır. Tüm hakları saklıdır.
NOT: Bu broşür, sadece tanıtım amaçlıdır. Şartların tamamı, anlaşma metninde yer almaktadır
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