
Při vývoji nové produktové řady čistících přípravků pro 

domácnosti i automobily jsme se soustředili nejen na to, 

aby byly mimořádně funkční, ale zároveň abychom vám 

jejich používání maximálně usnadnili. Práce s jednotlivý-

mi přípravky GNP je efektivní především díky tomu, že 

jednotlivé sady obsahují vše potřebné pro dané použití. 

V sadách tedy krom přípravků samotných rovnou najde-

te například aplikační houbičky, jednorázové rukavice, 

mikrovlákenné utěrky, apod. Například sada Waterless & 

Wax 3v1 Automotive obsahuje 750 ml přípravku na lak, 

150 ml přípravku na autoskla, 3 mikrovlákenné utěrky  

a jednorázové rukavice. 

Všechny přípravky z řady fungují na bázi nanotechno-

logie. Nejedná se tedy o produkty, které pouze vyčis-

tí určený povrch - čističe GNP totiž na površích vytváří 

ochrannou a vodoodpudivou vrstvu, jež brání násled-

nému ulpívání vody a nečistot. Jejich opakované pou-

žívání navíc tuto vrstvu obnovuje, prodlužuje její život-

nost a vytváří samočistící efekt. Následná údržba je tedy 

znatelně rychlejší, snazší a především nebudete muset 

uklízet tak často, jako doposud.

Pro dosažení maximálních výsledků jsou produkty vy-

laděny tak, že se dají navzájem doplňovat. Pokud na-

příklad vyčistíte nejsilnější nánosy mastnoty a špíny na 

varné desce přípravkem Glass Cooktop Renovator, pro 

každodenní udržování čistoty jejího povrchu můžete 

následně používat Windows & Mirrors Cleaner Home. 

PROČ ZVOLIT ČISTIČE GNP

Jejich opakované používání formu-

je ochrannou vrstvu, která poskytu-

je povrchům samočistící vlastnosti

OBSAH BALENÍ

DÁLE PRO VÁS VYRÁBÍME

PRINCIP PŮSOBENÍ

Bez ošetření se nečistoty  

zachytávají v mikrotrhlinách  

a ulpívají na površích

Antikorozní  

a izolační spreje
Řada impregnací na textil

Čističe GNP šetrně vzlínají pod 

nečistoty, nadzvedávají je a díky 

tomu efektivně čistí

SLEDUJTE NÁS

VÁŠ PRODEJCE

INOVATIVNÍ ČISTIČE
PRO DOMÁCNOST
A AUTOMOBILY
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GNP WATERLESS & WAX  
3V1 AUTOMOTIVE

Profesionální sada produktů pro 
šetrné a účinné čištění, leštění 
a následnou ochranu laku a skel 
automobilu bez nutnosti použití 
vody.  

• lak automobilů a motocyklů
• autoskla a zpětná zrcátka
• nelakované plasty
• světlomety
• litá kola

GNP SUPER NANO  
ANTIRAIN PROFESSIONAL

Dokonale vyhlazuje povrch autos-
kel a poskytuje jim vodoodpudivé 
vlastnosti. Zamezuje ulpívání 
nečistot a zajistí snadné odstranění 
námrazy. Až 6 m2 aplikace.

• prémiové tekuté stěrače
• snadná a rychlá aplikace
• výdrž jedné aplikace:  

10.000 km / 3 měsíce
• výrazné zlepšení viditelnosti

GNP GLASS & MIRRORS 
CLEANER AUTOMOTIVE

Vyčistí špinavá a mastná autoskla. 
Při stírání nezanechává šmouhy. 
Odpuzuje vodu, poskytuje sklu 
dlouhotrvající lesk a omezuje jeho 
následné špinění.

• vnější i vnitřní autoskla 
• zpětná zrcátka
• světlomety
• hledí motorkářských přileb
• střešní skla

GNP WINDOWS & 
MIRRORS CLEANER HOME

Čistí špínu, prach, odpuzuje vodu, 
brání usazování nečistot a dodává 
povrchům dlouhotrvající lesk  
a průzračnost.

• okna a zrcadla
• sprchové kouty
• lakovaný nábytek
• obrazovky
• obklady

GNP GLASS COOKTOP  
RENOVATOR

Účinně odstraňuje připečenou 
mastnotu a zaschlou špínu. Vytváří 
ochrannou vrstvu, která je posilo-
vána s opakovaným používáním 
přípravku.

• sklokeramické varné desky
• plynové sporáky
• digestoře a trouby
• kuchyňské obklady
• kuchyňské linky

GNP SURFACE SOAP 
SCUM REMOVER

Efektivně čistí a udržuje keramické, 
nerezové a chromové povrchy v 
domácnostech.  Odstraňuje vodní 
kámen, stopy po mýdle a jiné odol-
né nečistoty.

• vodovodní baterie
• zástěny sprchových koutů
• umyvadla a vany
• obklady a spáry
• skla a zrcadla
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