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Sunnycar Detailing to nowoczesna marka detailingowa, 

przeznaczona dla każdego, kto chce w kompleksowy i zaawan-

sowany sposób zadbać o swój samochód. Głównym celem jaki

towarzyszył jej projektowaniu było stworzenie profesjonalnych

kosmetyków w najkorzystniejszej cenie.

CO CZYNI NAS WYJĄTKOWYMI?
Kosmetyki Sunnycar Detailing wyróżnia skuteczność. Charak-

teryzują się również wyjątkowym składem oraz konsystencją, 

a każdy z nich posiada indywidualny, wyjątkowy zapach. 

Produkty Sunnycar Detailing tworzą spójną, przemyślaną linię, 

przygotowaną specjalnie dla entuzjastów motoryzacji. Dążymy 

do tego, aby każdy z użytkowników kosmetyków Sunnycar 

Detailing niezależnie od marki i pierwotnego stanu wizualnego 

posiadanego pojazdu czerpał przyjemność z jego użytkowania. 
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PRE-WASH FOAM 
PRE-WASH STRONG   

  MYCIE
WSTĘPNE

Pierwszy etap pielęgnacji samochodu polega na zabezpieczeniu lakieru 

przed pojawieniem się na nim rys w czasie dalszych prac. Dlatego na 

początku należy zastosować środek zmiękczający brud i ułatwiający 

usuwanie zanieczyszczeń. Służy do tego, w zależności od stopnia 

zabrudzenia Sunnycar Pre-Wash Foam lub Pre-Wash Strong, które 

aplikowane są za pomocą pianownicy ręcznej lub podłączonej do myjki 

ciśnieniowej. Uzyskiwana w trakcie pracy piana jest bardzo gęsta, dzięki 

czemu dłużej utrzymuje się w miejscu aplikacji.

ETAP
01

Kod produktu:
SCDPWF1

Kod EAN:
5905722158747

Kod produktu:
SCDPWS1

Kod EAN:
5905722158754



Po wstępnym umyciu samochodu należy zadbać o jego felgi. Znajduje 

się na nich wiele zanieczyszczeń różnego pochodzenia, które należy 

usunąć przed dalszymi etapami prac. Służy do tego Sunnycar Wheel 

Cleaner Gel z efektem krwawiącej felgi, posiadający konsystencje 

żelu zapobiegającą spływaniu. Dzięki temu dłużej utrzymuje się 

na czyszczonej powierzchni i umożliwia jej dokładniejsze umycie. 

Dodatkowo składnik deironizujący usuwa pyły metaliczne powstające 

w wyniku zużywania się klocków i tarcz hamulcowych.

Kod produktu:
SCDWCG05

Kod EAN:
5905722158785

CAR 
SHAMPOO   

  MYCIE
WŁAŚCIWE

Szampon samochodowy Sunnycar Car Shampoo jest mocno skoncen-

trowany, tworzy obfitą pianę, a także posiada wyjątkowy zapach. 

Nadaje poślizg podczas mycia, nie pozostawia zacieków i jest bezpiecz-

ny dla wosków. Etap ten należy przeprowadzić z wykorzystaniem tzw. 

metody mycia na dwa wiadra. Jedno służy wyłącznie do płukania gąbki, 

bądź rękawicy z brudu i piachu, a drugie do nabierania szamponu. 

W ten sposób minimalizujemy ryzyko zarysowania delikatnej 

powierzchni lakieru cząsteczkami zanieczyszczeń.

ETAP
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Kod produktu:
SCDCS05

Kod EAN:
5905722158709

WHEEL 
CLEANER GEL    

  CZYSZCZENIE
FELGETAP

02



Dokładnie wyczyszczoną karoserię należy przygotować do woskowania. 

Odpowiednia baza pod wosk przedłuży jego żywotność oraz zapewni 

lepszy wygląd lakieru. Sunnycar Glaze jest mieszaniną akrylowych 

polimerów i syntetycznych wypełniaczy, dzięki czemu kosmetyk ten 

zapewni odpowiedni połysk lakieru, pomoże uzyskać jego głębię, 

a także zamaskować drobne niedoskonałości. Nada także efekt 

mokrego lakieru. 

GLAZE   

  PRZYGOTOWANIE
LAKIERUETAP
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Kod produktu:
SCDG05

Kod EAN:
5905722158716

Po myciu zasadniczym na samochodzie mogą nadal znajdować 

się pozostałości soku z drzew, opadów przemysłowych, kwaśnych 

deszczów, zanieczyszczeń drogowych oraz smoły. Aby je usunąć 

należy użyć glinki lub Clay Sponge, które przywrócą gładkość lakieru 

i przygotują go pod aplikację wosku. Żadnego z tych produktów nie 

należy stosować bez równoczesnego użycia lubrykantu takiego jak 

Sunnycar Clay Lube. Nadaje on kontrolowany poślizg oraz nawilża 

powierzchnię, przez co poprawia prowadzenie glinki oraz zapobiega 

powstawaniu rys.

SMOOTH 
CLAY LUBE   

  DOCZYSZCZANIE
LAKIERUETAP
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Kod produktu:
SCDCL1

Kod EAN:
5905722158778



WET
WAX   

WOSKOWANIE

Odpowiednie, wcześniejsze przygotowanie powierzchni pozwoli nało-

żyć na lakier wosk na mokro Sunnycar Wet Wax. Jest to innowacyjny 

produkt zawierający kwarc oraz polimery, którego wielkimi zaletami 

są łatwość aplikacji oraz wysoka trwałość. Pod wpływem wody ulega 

on aktywacji i tworzy stałe wiązania z powierzchnią samochodu. 

W ten sposób powstaje hydrofobowa powłoka, która chroni lakier przez 

około dwa miesiące. 

ETAP
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Kod produktu:
SCDWW05

Kod EAN:
5905722158792

APC   

  WNĘTRZE
SAMOCHODUETAP

07

Sunnycar APC, czyli wielozadaniowy, skoncentrowany środek czyszczą-

cy. Charakteryzuje się tym, że w zależności od stopnia rozcieńczenia 

można go stosować na wszystkie elementy samochodu. Jego 

nowoczesna formuła powoduje, że nie pozostawia białego osadu, ani 

tłustych plam, co znacznie wpływa na komfort pracy i uzyskane efekty. 

Znajduje zastosowanie m.in. do mycia silnika (niewielkie rozcieńczenie), 

jak i prania tapicerki materiałowej (duże rozcieńczenie).

Kod produktu:
SCDAPC1 

Kod EAN:
5905722158693



ETAP
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TIRE SATIN
DRESSING  

  PIELĘGNACJA
OPON

Jednym z ostatnich etapów pielęgnacji samochodu jest czyszczenie 

i zabezpieczenie opon przed starzeniem się oraz twardnieniem 

spowodowanym ekspozycją na promieniowanie UV i zanieczyszczenia. 

Jest to tym istotniejsze, że ich stan jest łatwo zauważalny przez co 

stanowi istotny element odbioru estetycznego całego samochodu. 

Aby właściwie o nie zadbać należy pokryć je Sunnycar Tire Satin 

Dressing. Nadaje on oponom satynowe wykończenie oraz zabezpiecza 

przed degradacją. Może być również stosowany do zewnętrznych 

elementów z tworzywa sztucznego.

Kod produktu:
SCDTD05

Kod EAN:
5905722158594

PLASTIC SATIN 
DRESSING    

ETAP
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  ZABEZPIECZENIE 
PLASTIKÓW

Po wyczyszczeniu plastików za pomocą Sunnycar APC, należy 

zabezpieczyć je przed szkodliwym działaniem promieni UV oraz nadać 

im atrakcyjny wygląd. Służy do tego Sunnycar Plastic Satin Dressing, 

który nie tylko chroni i nawilża tworzywa wewnętrzne oraz nadaje im 

naturalne, satynowe wykończenie, ale także pięknie pachnie. Po jego 

zastosowaniu wnętrze samochodu na dłużej zachowa swój czysty 

i atrakcyjny wygląd. 

Kod produktu:
SCDPSD05

Kod EAN:
5905722158730
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QUICK
DETAILER   

  ODŚWIEŻANIE
LAKIERU

W celu szybkiego odświeżenia lakieru idealnie sprawdzi się Sunnycar 

Quick Detailer, który usuwa lekkie zabrudzenia i pozostałości po 

twardej wodzie oraz odciski palców. Nabłyszcza i odświeża lakier 

nadając mu głębi. Posiada przyjemny zapach i nie pozostawia smug. 

Zalecane użycie po każdym myciu, w celu przedłużenia żywotności 

wosku i zapewnieniu ochrony lakieru.

Kod produktu:
SCDQD05

Kod EAN:
5905722158761

ETAP
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GLASS
CLEANER   

  CZYSZCZENIE
SZYB

Dopełnieniem idealnie zadbanego samochodu są czyste szyby, o które 

zadba Sunnycar Glass Cleaner. Jest to bardzo wydajny środek, który 

nie pozostawia smug, nie zawiera alkoholu metylowego, ani amoniaku, 

dzięki czemu nie odparowuje zbyt szybko i umożliwia dłuższe mycie 

czyszczonej powierzchni.

Kod produktu:
SCDGC05

Kod EAN:
5905722158723



LEATHER
CARE   

    IMPREGNACJA 
 TAPICERKI 
SKÓRZANEJ

Sunnycar Leather Care to niezwykle delikatny i skuteczny preparat do 
pielęgnacji i nawilżenia tapicerki skórzanej. Zastosowanie wyłącznie na-
turalnych składników powoduje, że produkt jest całkowicie bezpieczny 
zarówno dla użytkownika jak i pielęgnowanej powierzchni. Naturalne 
oleje zmiękczają i konserwują tapicerkę pozostawiając satynowe, anty-
statyczne i hydrofobowe wykończenie. Preparat zapobiega wysychaniu 
i rogowaceniu skór naturalnych.

Kod produktu:
SCDLCA025

Kod EAN:
5905722157573

LEATHER
CLEANER   

    CZYSZCZENIE 
  TAPICERKI 
SKÓRZANEJ 

Sunnycar Leather Cleaner to preparat do czyszczenia tapicerki 

skórzanej. Kompozycja środków powierzchniowo czynnych, które 

w bezpieczny i szybki sposób penetrują zabrudzenia i pomagają 

je usunąć. Neutralne pH produktu sprawia, że jest on całkowicie 

bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Produkt zawiera substancje 

zwilżające i zmiękczające skórę.

Kod produktu:
SCDLCL05

Kod EAN:
5905722157580
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SZCZOTKA DO 
TAPICERKI SKÓRZANEJ   
Z NATURALNYM
WŁOSIEM

Profesjonalna szczotka z naturalnym włosiem o średniej twardości 

do czyszczenia tapicerek skórzanych. Odporna na środki chemiczne 

stosowane do czyszczenia. Ergonomiczny uchwyt wykonany jest 

z naturalnego drewna bukowego. Szczotka jest w pełni ekologiczna, 

ręcznie produkowana w Polsce.

Aplikator pokryty mikrofibrą, posiada kieszonkę na wsunięcie 

dłoni, dzięki czemu precyzyjnie i równomiernie pozwala nakładać 

preparaty na czyszczoną powierzchnię. Wewnątrz znajduje 

się gąbka, która od zewnętrznej strony obszyta jest mikrofibrą 

o strukturze frotte. Pozwala to na wniknięcie kosmetyku 

w głąb aplikatora i możliwość jego rozprowadzenia bez 

tworzenia rys. Przeznaczony do polerowania, nakładania wosków 

i środków czyszczących, dressingów czy mleczek. 

Kod produktu:
SCDACSZTAP

Kod EAN:
5905722157566

Kod produktu:
SCDACSZTAP

Kod EAN:
5905722172422

APLIKATOR
Z MIKROFIBRY   
W KOLORZE
FIOLETOWYM



SZCZOTKA 
DO FELG   
Z ANTYPOŚLIZGOWYM
UCHWYTEM

Szczotka dedykowana do usuwania trudnych zabrudzeń z felg. 

Skutecznie usuwa pył z klocków hamulcowych bez ryzyka zarysowa-

nia powierzchni. Odporne na chemikalia włosie skutecznie usuwa 

zalegający brud. Solidna, ergonomiczna rączka z antypoślizgowym 

uchwytem oraz odpowiedni kształt szczotki pozwala czyścić felgi 

o skomplikowanym kształcie.

Kod produktu:
SCDACSZFEL

Kod EAN:
5905722157559

Miękka ściereczka z mikrofibry ułatwia nakładanie preparatów, dosko-

nała do polerowania. Nie rysuje powierzchni oraz nie pozostawia drob-

nych kłaczków. Ściereczkę można stosować na sucho oraz na mokro.  

Charakteryzuje się bardzo dużą absorpcją wody, może pochłonąć jej 

siedem razy więcej niż sama waży. 

Kod produktu:
SCDACMIC

Kod EAN:
5905722172439

ŚCIERECZKA
Z MIKROFIBRY   
W KOLORZE
POMARAŃCZOWYM



SILIKONOWA
ŚCIĄGACZKA   
DO ZBIERANIA 
WODY 

Ściągaczka o długości 32 cm została wykonana z bardzo miękkiego, 

wysokiej jakości silikonu, który dokładnie zbiera wodę. Pozwala to 

w szybki sposób osuszyć karoserię oraz szyby pojazdu. Ściągaczka 

jest elastyczna co sprawia, że idealnie dopasowuje się do krzywizny 

powierzchni dokładnie usuwając wodę, nie pozostawiając przy tym 

smug i zarysowań.  

Kod produktu:
SCDACSSILP

Kod EAN:
5905722157542
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