




Създадената през 2002 г. в гр. Русе 
фирма „ГИП” ЕООД  е български 
производител на антифризи и течности 
за чистачки, автокозметика , както и 
препарати за бита. 

ПРОИЗВОДСТВО  - Фабриката ни 
2

е разположена върху площ от 12 400 m , 
като производствените и складови 

2п о м е щ е н и я  о бх в а щ ат  3 5 0 0  m . 
Производството  е  съобразено с 
европейските стандарти за качество, 
безопасност на условията на труд и 
опазване на околната среда. 

И з п ол з в а н ат а  с ъ в р е м е н н а 
технология за бутилиране е с капацитет 
на производство до 7 000 литра/час и 
може да пълни опаковки от 0,050 до 1000 
литра. Производствена линия ни 
позволява да приемаме поръчки за 
производство на клиентски продукти с 
техни марки.

Фирмата разполага със собствена лаборатория 
като се осъществява ежедневен входящ контрол 
на суровините и изходящ контрол на готовата продукция.

ПРОДУКТИ - Продуктовото портфолио се обогатява и развива успоредно с пазарните 
потребности. Произвежданите продукти покриват всички съвременни норми за безопасност и 
опазване на околната среда. 

През юни 2006 година „ГИП” ЕООД патентова свой продукт с търговска марка „VEKO”, 
който  спечели място сред водещите продукти в сегмента си. В момента продуктовата гама на 
фирмата се състои от над 60 висококачествени продукта.

Фирма „ГИП” ЕООД е производител на продукти със собствени търговски марки 
„VEKO”, „GP” и „ZEROX”.

През септември 2006 г. и 2010 г. фирмата беше един от първите български участници  
във водещото световно автоизложение Automechanika Frankfurt, Германия.

 СУРОВИНИ - Дългогодишният  ни опит и изграждането на дълготрайни бизнес връзки с 
утвърдили се български и европейски производители на  химически суровини, гарантират 
високото качество и конкурентността на предлаганите от нас готови продукти. 

От 2016 година фирмата притежава сертификат “SMETA Social audit Pillar IV”. 

 ПАРТНЬОРИ - През годините 
„ГИП” ЕООД утвърждава името си като 
производител на качествени и достъпни 
продукти, позволяващо ни да бъдем 
дългогодишни партньори на:

• Хипермаркети: 
•  „КАУФЛАНД”
•  „БРИКОЛАЖ” 
•  „АЛАТИ”

Водещи фирми в търговията с 
петролни и химически продукти : 

• „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД            
•  „САКСА” ООД
•  „ВЮРТ БЪЛГАРИЯ”ЕООД           
•  „КЕРАМИК ГРУП”ЕООД

Повече информация за нас и нашите 
партньори можете да намерите 

на нашият уеб сайт: 
www.veko-products.com



АНТИФРИЗИ

Антифриз VEKO VG12+

Охлаждащата течност VEKO АНТИФРИЗ LONG LIFE VG12+ предпазва двигателя от 
прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирана или 
омекотена вода. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви 
двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. 
Максимален срок за използване - 5 години. СЪСТАВ: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, 
смазочни и антикорозионни добавки, оцветител. Отговаря на стандартите: ASTM 
D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774F, Renault Type D
Предлага се в туби от 1L, 4L, 
20L, 60L и 215L.
Опаковката и палетизацията 
са посочени на корицата

Антифриз VEKO VG12

Охлаждащата течност VEKO АНТИФРИЗ LONG LIFE VG12 предпазва двигателя от 
прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирана или 
омекотена вода. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви 
двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. 
Максимален срок за използване - 5 години. СЪСТАВ: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, 
смазочни и антикорозионни добавки, оцветител. Отговаря на стандартите: ASTM 
D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774D, Renault Type D

Антифриз GREEN LINE 
LONG LIVE -40°C

Охлаждащата течност АНТИФРИЗ GREEN LINE LONG LIFE готов за употреба предпазва 
двигателя от прегряване, замръзване и корозия до -40°С. Нова формула, съвместима със 
съвременните алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и 
течности за чистачки. Максимален срок за използване - 5 години. СЪСТАВ: 
Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител.  
Отговаря на стандартите: ASTM D3306 / ASTM D4985, NFR 15-601, BS 6580, 
CATERPILLAR,   MB-APPROVAL 326.3; 325.3; DEUTZ, CLAAS:  Renault Agriculture, 
DPS Engines, JOHN DEERE JDMH5, MAN 324, VW TL 774E

Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Предлага се в туби от 1L, 4L, 
20L, 60L и 215L.
Опаковката и палетизацията 
са посочени на корицата

Антифриз VEKO VG12 -40°С
Охлаждащата течност VEKO АНТИФРИЗ LONG LIFE VG12 Готов за употреба предпазва 
двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Нова формула, съвместима със 
съвременните алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и 
течности за чистачки. Максимален срок за използване - 5 години. СЪСТАВ: Етиленгликол, 
CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител. Отговаря на 
стандартите: ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774D, Renault Type D

Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Concentrate

Concentrate

1L - Арт. № VA927
4L - Арт. № VA934

1L - Арт. № VA760
4L - Арт. № VA777

1L - Арт. № VA746                  4L - Арт. № VA753

1L - Арт. № VA927
4L - Арт. № VA934



Антифриз VEKO VG11 -35°C
ПРИЛОЖЕНИЕ: Охлаждащата течност ВЕКО АНТИФРИЗ ТРОЙНА ЗАЩИТА готов 
за употреба предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Нова 
формула, съвместима със съвременните алуминиеви двигатели. Да не се добавя 
към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за 
използване - 3 години. СЪСТАВ: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и 
антикорозионни добавки, оцветител. SAE J 1034.

Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Антифриз ZEROX -60°C
ПРИЛОЖЕНИЕ: Охлаждащата течност АНТИФРИЗ предпазва двигателя от 
прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирана или 
омекотена вода. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. 
Максимален срок за използване - 3 години. СЪСТАВ: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, 
смазочни и антикорозионни добавки, оцветител.

Предлага се в туби от 0.94 L, 3L, 5L, 20L, 60L 
и 215L.
Опаковката и палетизацията са посочени на 
корицата

1 част Zerox с 0,5 части вода -30°С

1 част Zerox с 1 част вода -20°С

Антифриз VEKO YELLOW VG12YELLOW VG12  Антифриз VEKO YELLOW VG12 
Concentrate

ПРИЛОЖЕНИЕ: Охлаждащата течност ВЕКО АНТИФРИЗ Yellow предпазва двигателя от 
прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирана или 
омекотена вода. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви двигатели. 
Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за 
използване - 5 години. СЪСТАВ: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и 
антикорозионни добавки, оцветител. Renault 41-01-001; Type D; ATSM D3306; SAE J 
1034; MB 325.3; VW TL774D; AFNOR NF R 15-601; Volvo 1381 080; MTU MTL 5048

Предлага се в туби от 
1L, 4L, 20L, 60L и 215L.
Опаковката и 
палетизацията са 
посочени на корицата

-40 -55

АНТИФРИЗИ

Антифриз VEKO VG11

ПРИЛОЖЕНИЕ: Охлаждащата течност ВЕКО АНТИФРИЗ ТРОЙНА ЗАЩИТА предпазва 
двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с 
дестилирана или омекотена вода. Нова формула, съвместима със съвременните 
алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за 
чистачки. Максимален срок за използване - 3 години. СЪСТАВ: Етиленгликол, CAS № 107-
21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител. SAE J 1034.

Предлага се в туби от 
1L, 4L, 20L, 60L и 215L.
Опаковката и 
палетизацията са 
посочени на корицата

-37 -47

Concentrate

1L - Арт. № VA344
4L - Арт. № VA351

1L - Арт. № VA067
4L - Арт. № VA081

1L - Арт. № VA012                 4L - Арт. № VA036

0.94L - Арт. № VA944                 3L - Арт. № VA951            5L - Арт. № VA968



ПРОДУКТИ ЗА ЗИМАТА

Размразител за стъкла - спрей

ВЕКО Препарат за размразяване на стъкла осигурява бързо, лесно и ефикасно размразяване на 
замръзнали прозорци за по-добра видимост през зимата. Препарата не оставя следи и не поврежда 
боядисани повърхности и гумени уплътнения. Срок на годност - 5 години.

Предлага се в пулверизатори от 0.5L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Против изпотяване на стъкла

ВЕКО Препарат против изпотяване на стъкла бързо, лесно и ефективно се нанася и 
дълготрайно предпазва прозорци, автомобилни стъкла, огледала, мотошлемове, блестящи 
повърхности и др. от изпотяване. Специалната му формула, съдържаща и по-чистващи 
съставки, допринася за по-продължителния ефект. Начин на употреба: Напръскайте 
повърхността и разтъркайте със суха кърпа за да нанесете равномерно тънък слой от продукта.

Предлага се в пулверизатори от 0.2L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Размразител за ключалки
ВЕКО РАЗМРАЗИТЕЛ ЗА КЛЮЧАЛКИ бързо и лесно размразява замръзнали ключалки. Продуктът има 

смазващо действие и предпазва от корозия и последващо замръзване. НАЧИН НА УПОТРЕБА: Отворете 

капачката и напръскайте вътре в ключалката.

Предлага се в туби от 50ml. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

АНТИФРИЗИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ

Течност за соларни системи 
SSF -60° и SSF -30°

ПРИЛОЖЕНИЕ: Топлоносителна течност за отоплителни системи. Използва се 
след разреждане с дестилирана или омекотена вода, съгласно таблицата. Да се 
използва само по предназначение. Максимален срок за използване - 3 години. 
СЪСТАВ: 1,2-Пропиленгликол. CAS № 57-55-6,  REACH: 01-2119456809-23-0007, 
01-2119456809-23-0005, 01-2119456809-23-0011, 01-2119456809-23.

Предлага се в туби от 10L, 20L, 
60L и 215L.
Опаковката и палетизацията са 
посочени на корицата

-30

За концентрат -60°С

Против залепване на уплътнения

Предлага се в туби от 0.2L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Препарат против замръзване и залепване на гумени уплътнения на автомобилни врати, 
багажници и др. Предотвратява скъсването на уплътненията през зимния сезон. Подхранва, 
поддържа и предпазва гумите от вредните атмосферни влияния и UV-лъчи и придава мек блясък.

Арт. № SSF60                 Арт. № SSF30

Арт. № VZ357

Арт. № VZ722

Арт. № VZ364

Арт. № VZ807



ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ

VEKO концентрат -60°С
ПРИЛОЖЕНИЕ: Веко - зимна течност за чистачки концентрат позволява 

почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. 

Препаратът осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към 

масла, спирачна течност и антифриз. Максимален срок за използване - 5 години

Предлага се в туби от 1L, 1.5L, 4L, 20L и 215L.
Опаковката и палетизацията 
са посочени на корицата

готова за употреба до -20°С
ПРИЛОЖЕНИЕ: Веко - зимна течност за чистачки Готова за употреба позволява 
почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. Препаратът 
осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към масла, спирачна 
течност и антифриз. Максимален срок за използване - 5 години
Предлага се в туби от 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

ZEROX концентрат -60°С
Зимна течност за чистачки Zerox позволява почистване на автомобилните стъкла и 
при зимни и при летни условия. Препаратът осигурява кристална прозрачност и 
чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз. Максимален 
срок за използване - 5 години
Предлага се в туби от 0.94L, 3L, 5L, 20L и 215L.
Опаковката и палетизацията са посочени на 
корицата

готова за употреба до -20°C
Зимна течност за чистачки Zerox позволява почистване на автомобилните стъкла и 
при зимни и при летни условия. Препаратът осигурява кристална прозрачност и 
чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз. Максимален срок 
за използване - 5 години.
Предлага се в туби от 3L, 5L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

1L - Арт. № VZT528
1.5L - Арт. № VZT504            4L - Арт. № VZT535

готова за употреба до -30°С
ПРИЛОЖЕНИЕ: Веко - зимна течност за чистачки Готова за употреба позволява 
почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. Препаратът 
осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към масла, спирачна 
течност и антифриз. Максимален срок за използване - 5 години
Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

1L - Арт. № VZT542                   4L - Арт. № VZT559

4L - Арт. № VZT580

0.94L - Арт. № VZT606     3L - Арт. № VZT613        5L - Арт. № VZT644

3L - Арт. № VZT637        5L - Арт. № VZT620

1 конц. : 1 вода

1 конц. : 2 вода

1 конц. : 1 вода

1 конц. : 2 вода



ЗА ВАС ДАМИ!
ТЕЧНОСТ  
ЗА ЧИСТАЧКИ
С ДАМСКИ ПАРФЮМ

Зимна, готова 
за употреба до -20°C

Зимна течност за чистачки Lady позволява почистване на автомобилните стъкла и 
при зимни и при летни условия. Препаратът осигурява кристална прозрачност и 
чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз. Максимален срок 
за използване - 5 години.
Предлага се в туби от 3L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Лятна, готова 
за употреба

Течностите за чистачки VEKO Lady осигуряват кристална видимост, имат водоотблъскващ ефект, 
ефективно премахват отлагания от насекоми, никотин, масло, сажди и др. опасни замърсявания. Да не 
се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Предлага се в туби от 3L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Арт. № VZT580

Арт. № VLT597



ВЪНШНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

ЛЕТНИ ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ

Концентрати
Течностите за чистачки VEKO NANO ACTIVE осигуряват кристална 
видимост, имат водоотблъскващ ефект, ефективно премахват 
отлагания от насекоми, никотин, масло, сажди и др. опасни 
замърсявания. Да не се добавя към масла, спирачна течност и 
антифриз. Използват се след разреждане с дестилирана или 
омекотена вода в указаната на опаковката пропорция.
Предлага се в туби от:
- 280ml (за конц. 1:100) 
- 1L, 20L и 215L (за конц. 1:3 и 1:10).
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Готови за употреба
Течностите за чистачки VEKO NANO ACTIVE осигуряват кристална видимост, имат 
водоотблъскващ ефект, ефективно премахват отлагания от насекоми, никотин, масло, сажди и др. 
опасни замърсявания. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Предлага се в туби от 3L, 5L, 20L и 215L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Препарат за гуми с ефектен 
блясък -  TYRE SHINE

Продуктът за поддържане на автомобилни, мотоциклетни, велосипедни и др. гумени изделия придава 
„мокър“ ефект, подхранва, поддържа и предпазва гумите от вредните атмосферни влияния и слънчеви 
лъчи. След използване, благодарение на добавките за антистатичен ефект, е необходимо само 
забърсване на мястото, тъй като препарата не позволява навлизането на мръсни отлагания.
Предлага се в туби от 0.2L,1L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Почистване и поддържане 
на пластмаси 

PLASTIC & BUMPER SHINE
Приложение: Продуктът е лесен за нанасяне препарат за освежаване и поддържане на 
автомобилни пластмасови брони и детайли. Възвръща естествения цвят и блясък на 
детайлите, почиства и предпазва от действието на слънчевите лъчи. Икономичен за 
нанасяне. Осигурява дълготраен ефект.
Предлага се в туби от 0.2L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

0.28L - Арт. № VLT814      1L 1:10 - Арт. № VLT258
                                              1L 1:3 - Арт. № VLT876

3L - Арт. № VLT238      5L - Арт. № VLT245

0.2L - Арт. № VS432
1L - Арт. № VS425

Арт. № VS449



ВЕКО Препарат за почистване от  насекоми бързо, лесно и ефективно почиства автомобили, стъкла, блестящи 
повърхности, пластмаси, плочки, работни кухненски повърхности, алуминиеви и PVC дограми, метал и др. от 
полепнали насекоми. Почиства лесно без да оставя следи, освежава и придава приятен аромат без да нарушава 
лаковите покрития.
Начин на употреба: Отворете предпазителя на пулверизатора. Напръскайте повърхността, разтъркайте докато 
отстраните замърсяванията. Изплакнете и избършете със суха памучна кърпа.

Почистване от насекоми

Предлага се в пулверизатори от 0.5L и туби от 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Почистване на джанти
ВЕКО препарат за почистване на джанти е пригоден за алуминиеви и стоманени джанти на леки и товарни 
автомобили. Отстранява наслоените с времето отлагания от феродо, масла, греси, кал, окиси. Придава 
свеж вид на третираните повърхности, като ги предпазва от наслоявания на замърсявания.

Предлага се в пулверизатори от 0.5L и туби от 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Почистване на двигатели
ВЕКО препарат за външно почистване на двигател е алкален продукт, пригоден на силно замърсени 
двигатели на леки и товарни автомобили. Отстранява наслоените с времето масла, греси, кал, ръждиви 
петна. Възстановява естествния вид на окислените алуминиеви детайли. Обезмаслява нагари и мръсотия. 
Благодарение на специалната си формула, активната пяна действа моментално и при студен двигател. 
Придава ефекта "нов двигател" и предпазва от замърсяване.

Предлага се в пулверизатори от 0.5L и туби от 4L, 20L  и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

АВТОШАМПОАНИ

Автошампоан
Автошампоaн VEKO – почиства бързо и ефективно замърсени автомобили, без да 
уврежда лаковите покрития, пластмаси и гумени уплътнения. 
Приложение и начин на употреба: Отлейте 50ml от автошампоана, разредете го в 10л 
вода и го разпенете. Изплакнете автомобила с вода и смъкнете грубите мръсотии. След 
това нанесете с мека гъба автошампоана върху автомобила чрез разтъркване. Да не се 
използва върху нагрята каросерия. Да не се използва на пряка слънчева светлина.

Предлага се в туби от 5L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Арт. № VK661

Арт. № VK623

Арт. № VK625

Арт. № VKB5



Автошампоан супер гланц
Автошампоaн VEKO (гланц ефект) – почиства бързо и ефективно замърсени и силно 
замърсени автомобили, без да уврежда лаковите покрития, пластмаси и гумени 
уплътнения. При почистване създава гланцов ефект .
Приложение и начин на употреба: Отлейте 50ml от автошампоана, разредете го в 10л 
вода и го разпенете. Изплакнете автомобила с вода и смъкнете грубите мръсотии. След 
това нанесете с мека гъба автошампоана върху автомобила чрез разтъркване. Да не се 
използва върху нагрята каросерия. Да не се използва на пряка слънчева светлина.

Предлага се в туби от 1L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Автошампоан с политура
Автошампоaн VEKO – почиства бързо и ефективно замърсени автомобили, без да 

уврежда лаковите покрития, пластмаси и гумени уплътнения. Чрез добавените 

компоненти придава блясък за дълго време.

Приложение и начин на употреба: Отлейте 50ml от автошампоана, разредете го в 10л 
вода и го разпенете. Изплакнете автомобила с вода и смъкнете грубите мръсотии. След 
това нанесете с мека гъба автошампоана върху автомобила чрез разтъркване. Да не се 
използва върху нагрята каросерия. Да не се използва на пряка слънчева светлина.

Предлага се в туби от 5L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Двукомпонентен 
универсален обезмаслител
ПРИЛОЖЕНИЕ: Двукомпонентен обезмаслител ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА! 
Използва се след разреждане - 1:10 за измиване на двигател; 1:30 за измиване на 
товарни превозни средства; 1:50 за леки автомобили.
Предлага се в туби от 1L, 4L, 10L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Автошампоан за 
безконтактно измиване

Активна пяна
ПРИЛОЖЕНИЕ: ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА! Използва се след разреждане - 
1:10 за измиване на двигател; 1:30 за измиване на товарни превозни средства; 1:50 за 
леки автомоили. Състав: Между 5% и 15%: МЕА, EDTA и нейните соли, По-малко от 5%: 
Нейонни повърхностно активни вещества, Натриев хидрооксид. По-малко от 1%: 
амфотерични повърхностно-активни вещества. Парфюм.
Предлага се в туби от 1L, 4L, 10L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Арт. № VKR5

Арт. № VK283

Арт. № VK220

Арт. № VK320



ВЪТРЕШНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Почистване и поддържане на 
естествена кожа LEATHER CLEANER
Продуктът почиства и поддържа изделия от естествена кожа, автомобилни салони, тапицерии, кожени якета, обувки. 
Съдържа витамин Е, подхранва и поддържа кожата като възвръща изгубения блясък, омекотява и придава еластичност. 
Предпазва от вредните атмосферни влияния. Придава свеж аромат и отблъсква вредните ултравиолетови лъчи 
(UV защита), увреждащи интериора
Предлага се в туби от 0.2L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

За автомобилен интериор 
COCPIT FRESH SHINE

Икономичен препарат за поддържане на автомобилни табла и интериор, възвръщащ естествения блясък 
на интериора. Съдържа почистваща и антистатична формула, позволяваща дълготраен ефект. Придава 
свеж аромат и отблъсква вредните ултравиолетови лъчи (UV защита), увреждащи интериора. Подходящ 
за изкуствена и естествена кожа.

Предлага се в туби от 0.2L, 1L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Почистване на текстил
Препарат за цялостно почистване на интериора на автомобила - текстил, мокети, тапицерии, седалки, 
памучни, вълнени и синтетични платове. Отстранява замърсявания като мазни петна, петна от кафе, 
катрани, никотинови отлагания и др. Придава отново свежия естествен вид на интериора. Третираната 
повърхност придобива дълготраен приятен аромат.

Предлага се в пулверизатори от 0.5L и туби от 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Почистване на стъкла
ВЕКО Универсален препарат за почистване на стъкла бързо, лесно и ефективно почиства прозорци, 
автомобилни стъкла, блестящи повърхности, битова техника, плочки, работни кухненски повърхности, 
алуминиеви и PVC дограми, метал и др. Почиства лесно без да оставя следи, освежава и придава приятен 
аромат. Начин на употреба: Отворете предпазителя на пулверизатора. Напръскайте повърхността и 
забършете със суха кърпа.
Предлага се в пулверизатори от 0.5L и туби от 4L, 20Lи 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Арт. № VS456

0.2L - Арт. № VS418
1L - Арт. № VS401

Арт. № VK647

Арт. № VK609



DIESEL INJECTOR CLEANERDIESEL INJECTOR CLEANERDIESEL INJECTOR CLEANER

DIESEL COMMON RAILDIESEL COMMON RAILDIESEL COMMON RAIL

Съобразена формула с българските горива. Универсална добавка за дизелово гориво. Използва се за почистване на: инжекторите и разпръсквачите /дюзи/ от 
нагара; почиства горивната система от отлаганията, като ги разтваря и в процеса на изгаряне ги елиминира; почиства всмукателните, изпускателните клапани 
и челата на буталата. Подобрява работата на двигателя. Успокоява работата на празен ход. Намалява шума на детонацията. Повишава цетановото число на 
дизеловото гориво, вследствие на което се получава по-добро изгаряне, а това повишава коефициента на полезно действие на двигателя. Повишава 
въртящия момент, което от своя страна води до намаляване на разхода на гориво с 10-15%. Придава еластичност на мотора преди да се включи турбото. 
Почиства  от нагар EGR, турбо, катал;изатори, DPF филтри. Съвместима с всички дизелови двигатели – с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; 
TDCI; помпа-дюзи. Не уврежда DPF, катализатора и EGR. Важно: Съдържанието на опаковката се налива в количество между 20-30л дизелово гориво. При 
наливане в количество от 60 до 80л се губи почистващият ефект. Препоръчително следващо използване след минимум 2000км. 

Арт. № VD 665

ДОБАВКИ И ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ГОРИВА

Съобразена формула с българските горива. Добавка, създадена специално за дизелови системи с директно впръскване “common rail”, 
работещи при много високо налягане. Поддържа и почиства горивната система /филтри, дюзи, помпа, сензори за управление/.  Поддържа 
горивната камера чиста от нагари. Повишава въртящия момент на двигателя. Подобрява работата на двигателя. С комплексното си действие 
върху горивната система повишава цетановото число, намалява разхода на гориво с 10-15% и намалява черния пушек. Благодарение на по-
доброто изгаряне  ги предпазва от замърсяване и скъпи ремонти. Съвместима с всички дизелови двигатели – с турбо и без; common rail 
системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюзи; не уврежда катализатори; с филтри за твърди частици DPF.  Важно: Съдържанието е достатъчно 
за 80л дизелово гориво. Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара  след минимум 2000км.

Арт. № VD 672

DIESEL CETANE +DIESEL CETANE +DIESEL CETANE +
Арт. № VD 689

Добавка за дизел, предназначена за повишаване на цетановото число. Подпомага по-доброто изгаряне на горивото в горивната 
камера. Подобрява еластичността на двигателя; намалява шума; подобравя запалването; намалява дима от изгорелите газове и 
допринася за икономия на гориво. Не замърсява горивната система и не уврежда катализатори и филтри за твърди частици.
Съвместима с всички дизелови двигатели – с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюзи; с и без катализатори; 
с или без филтри за твърди частици. Важно: Съдържанието е достатъчно за 80л дизелово гориво. Препоръчително следващо 
използване преди зареждане на резервоара след всеки 1000км.

DIESEL TREATMENTDIESEL TREATMENTDIESEL TREATMENT
Арт. № VD 726

Добавка за дизел, предназначена за поддържане на горивната система, на тръбопроводи, филтри дюзи, гориво-нагнетателна помпа. 

Подпомага по-доброто изгаряне на горивото в горивната камера. Повишава цетановото число. Подобрява работата на двигателя. Намалява 

разхода на гориво и редуцира изгорелите газове. Съвместима с всички дизелови двигатели – с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; 

TDCI; помпа-дюзи; с и без катализатори; с или без филтри за твърди частици. Не уврежда катализатора и филтрите за твърди частици. 

Важно: Съдържанието е достатъчно за 80л дизелово гориво. Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара след 

всеки 1000км.



ДОБАВКИ И ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ГОРИВА

DIESEL STOP SMOKEDIESEL STOP SMOKEDIESEL STOP SMOKE
Арт. № VD 658

Добавка, предназначена  за спиране на черния  дим излизащ от старите дизеловите двигатели или нови заредени с некачествено гориво. Действа чрез 
редуциране на въглеродите , получени при изгарянето на дизеловото гориво. Намалява вредните емисии и твърдите частици получаващи се при 
изгарянето. Почиства системата от смоли и нагари натрупващи се при работата на двигателя. Успокоява работата на празен ход. Намалява детонационния 
шум в двигателя. Повишава коефициента на полезно действие на двигателя и улеснява студения старт. Намаляването на пушека улеснява минаването на 

годишните технически прегледи /ГТП/. Важно: Съдържанието на опаковката се налива в количество между 20-30л дизелово гориво. При наливане в 
количество от 60л до 80л се намалява действието на добавката. Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара след минимум 
2000км.

FUEL WATER ABSORBENTFUEL WATER ABSORBENTFUEL WATER ABSORBENT
Арт. № VD 719

Универсална добавка за гориво - за бензинови и дизелови двигатели. Предназначена за абсорбиране на водата в резервоарите, получаваща се от конденза 

на влагата от въздуха. Благодарение на свързващата се формула на състава се получава еднородна смес. В зимни условия предотвратява замръзването на 

водата в резервоара и в горивните филтри, тъй като това може да доведе до незапалване на двигателя. Подобрява работата на празен ход, улеснява 

студения старт и увеличава калоричността на горивото. Не уврежда катализатори и филтри за твърди частици. Съвместима с всички двигатели: Дизелови – 

с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюзи; с и без катализатори; с или без филтри за твърди частици. Бензинови – Full Injection; 

Mono Injection, с турбо или без. Важно: Съдържанието е достатъчно за 80л гориво. Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара 

след всеки 1000км.

BENZIN INJECTOR CLEANERBENZIN INJECTOR CLEANERBENZIN INJECTOR CLEANER
Съобразена формула с българските горива. Универсална добавка за бензинови двигатели. Използва се за почистване на :  инжекторите и разпръсквачите 
/дюзи/ от нагара и смолистите отлагания, получени с времето, както и пр работа в режим LPG за двигатели работещи на газ; почиства всмукателните и 
изпускателните клапани, горивни тръбопроводи и челата на буталата в процеса на изгаряне. Подобрява работата на двигателя при ниски, средни и високи 
обороти. Намалява шума на детонацията. Благодарение на съставката, която повишава октановото число, двигателя става еластичен . Получава се по-добро 
изгаряне на горивната смес, а това повишава коефициента на полезно действие на двигателя. Това от своя страна води до намаляване на разхода на гориво с 
10-15%. Допълнително абсорбира водата в горивото и намалява отделянето на вредни газове. Не уврежда катализаторите и филтрите. Важно: Съдържанието 
на опаковката се налива в количество между 20-30л гориво. Препоръчително следващо използване след 2000км минимум.  При наливане в количество от 60 до 
80л  ефекта намалява, но може да се използва за поддръжка на системата и следващо доливане на всеки 1000км. 

Арт. № VD 696

BENZIN OCTANE +BENZIN OCTANE +BENZIN OCTANE +
Арт. № VD 702

Добавка за бензин, предназначена за повишаване на октановото число. Повишава въртящия момент на двигателя. Подобрява еластичността 

му. Поддържа чиста горивната камера. Подобрява работата на двигателя и повишава коефициента му на полезно действие. Намалява 

детонационното горене и разхода на гориво. Съвместима с всички стари и съвременни бензинови двигатели – с турбо или без; Важно: 

Съдържанието е достатъчно за 40-80л бензин. Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара след всеки 1000км.



ДОБАВКИ И ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ГОРИВА

DIESEL GUARD (ANTIBAC*)
Описание: Универсална добавка за премахване и предотвратяване образуването на киселинна слуз (гъба), причинена от 
добавения биодизел в горивата. Киселинната слуз предизвиква корозия на металните елементи в дюзи, помпи, тръбопроводи. 
Добавката предотвратява запушването на тръбопроводите и наслояването в горивната система и филтрите. Поддържа чиста 
горивната система и резервоарите и намалява риска от скъпи ремонти.

Предимства: Разработен на базата на ефективна формула, която благодарение на разтворените алкохоли подобрява 

горенето. Не вреди на катализатори и филтрите за твърди частици DPF.
Приложение: Предназначен както за стари, така и за съвременни двигатели като помпа-дюза, CDI, TDI, HDI, Common-rail системи. 
Препоръчителни дози: 
   - за превантивно поддържане -  1:2000
   - за гориво с натрупани отлагания (гъба) – 1:500
Количеството в дозатора на бутилката е 30мл за 60л гориво – за превенция и за 15л при гориво с отлагания.
* Antibac - старо наименование на продукта.

Арт. № VD 610

Арт. № VD 740

DIESEL ANTI-FREEZE VDA
Арт. № VD 733

VEKO Diesel Anti-Freeze VDA e зимна добавка концентрат 1:1000 за дизелово гориво. Понижава температурата на филтруемост, с което се 
гарантира подобряване на нискотемпературните свойства на горивото и възможност за експлоатацията му до температура -29°С. 
Улеснява студения старт на двигателя. Ефективността на добавката се проявява след смесване със стандартен зимен дизел (-17°С) като 
понижава с още -12°С и дава възможност за експлоатация до -29°С.
Съвместима с всички дизелови двигатели – с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюзи; с и без катализатори; с 
или без филтри за твърди частици. Продуктът е подходящ, както за употреба в резервоар на автомобил, така и за легиране на големи 
количества дизелови горива.
Начин на употреба: Стиснете бутилката, до напълване на дозата от 30мл, която е достатъчна за 30 л гориво. Цялата опаковка е 
достатъчна за третиране на 280 л гориво.  Третирайте при температура на горивото не по-малко от +5°С.
Внимание: Налейте дозата преди зареждане на гориво в резервоара. Антизамръзващият ефект се появява след смесването на добавката 
с горивото.
Добавката да се съхранява при температура над +5°С.

DIESEL COMPLEX VDC
VEKO Diesel Complex VDC е концентрирана комплексна добавка за третиране на дизелово гориво целогодишно. Поддържа горивната 
система чиста, намалява шума, пушека и вредните емисии. Поддържа дюзите чисти и удължава живота им. Оптимален студен старт и 
подобрена мощност на двигателя. Почиства и удължава живота на катализатора и филтъра за твърди частици. Намалява разхода на 
горива.
Ефикасността /Антизамръзващият ефект/ на добавката се проявява след смесване със стандартен зимен дизел, като го понижава с -8°С. 
Продуктът е подходящ, както за употреба в резервоар на автомобил, така и за легиране на големи количества дизелови горива, по време 
на тяхното съхранение и транспортиране. 
Начин на употреба: Стиснете бутилката, до напълване на дозата от 30мл, която е достатъчна за 30 л гориво. Цялата опаковка е 
достатъчна за третиране на 280 л гориво. През всички сезони да се третира в съотношение 1:1000.
Внимание: Налейте дозата преди зареждане на гориво в резервоара. 
Добавката да се съхранява при температура над +5°С.



GREEN AIR

Green Air Urea Solution AUS32
GreenAir Urea Solution е висококачествен разтвор, предназначен за превозни средства, 
оборудвани с SCR катализаторни системи за неутрализиране на вредните газове, отговарящи 
на стандартите EURO 4, 5 и 6. Да се използва по предназначение и да не се смесва  с масла, 
горива и антифризи. Състав: уреа (CH N O) <33%, дестилирана вода;   4 2

Съхранение при температури от -10° до +35°, да не се излага на пряка слънчева светлина
Предлага се в туби от 10L, 20L, 215L и 1000L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Спирачна течност DOT4
Спирачната течност е подходяща за дискови и барабанни спирачки и съединители. Подходяща за 
всички съвременни автомобили и устойчива на екстремни натоварвания. Съвместима с всички DOT-
4 спирачни течности. При доливане спазвайте инструкциите на производителя на автомобила. Не 
допускайте замърсяване на течността и спирачната система. Не оставяйте опаковката отворена! 
Използвайте продукта по предназначение! Срок на употреба - 3 години след наливане.
SAE J1703; FMV SS 116; DOT-4
Предлага се в туби от 450ml. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ

МОНТАЖНА ПАСТА ЗА ГУМИ

Монтажна паста 
за гуми VEKO

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се при монтаж и демонтаж на автомобилни гуми за добро 
сцепление между гумата и джантата. Нанася се  с четка на тънък слой в контактният 
борд между гумата и джантата. Не оставя бели следи от нанасяне.
Предлага се в кутии от 3 и 5kg. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

ТЕЧНОСТ ЗА БАРБЕКЮ

Mr. Barbeque
VEKO течност за разпалване Mr. Barbeque осигурява лесно разпалване на дърва, въглища и 
брикети за скара. Няма остатъчна миризма.

Предлага се в туби от 0.7L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.

10L PET - Арт. № VGA122           10L HDPE - Арт. № VGA108     20L HDPE - Арт. № VGA115

Арт. № VBF896

3kg - Арт. № VMP191
5kg - Арт. № VMP207

Арт. № VBQ821



ЗАЩИТАЗАЩИТА
ОТ ГРИЗАЧИОТ ГРИЗАЧИ
ЗАЩИТА
ОТ ГРИЗАЧИ

Ефикасно отблъскваЕфикасно отблъсква
мишки, плъхове, мишки, плъхове, 

катерици и др. гризачикатерици и др. гризачи
Подходящ за дома, Подходящ за дома, 

автомобили иавтомобили и
земеделска техника.земеделска техника.

Ефикасно отблъсква
мишки, плъхове, 

катерици и др. гризачи
Подходящ за дома, 

автомобили и
земеделска техника.

ЗАЩИТА НА КАБЕЛИЗАЩИТА НА КАБЕЛИ

Предлага се в пулверизатори от 0.5L. 
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Арт. № VG634



ДЕСТИЛИРАНА ВОДА

Дестилирана вода
Дестилирана вода за акумулатори и охладителни системи на автомобили, индустриални 
системи, парни ютии и др.

Предлага се в туби от 1L, 20L и 215L.Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Универсален почистващ 
Ultra Gel

Ultra Gel е предназначен за измиване на слабо замърсени ръце и повърхности. Без 
абразиви. Нанесете равномерно Ultra Gel върху замърсената повърхност, след което 
разтрийте и изплакнете обилно с вода. При много силно замърсени повърхности 
изчакайте след нанасянето на гела за по-добро действие. Ако е необходимо повторете 
измиването.
Предлага се в кутии от 1L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Каша за ръце Extra
Каша ЕКСТРА за замърсени ръце е предназначена за измиване на средно и силно 
замърсени ръце с масла, греси, спирачни течности, метални частици, графит, 
сажди и т. н. Има омекотяващо действие върху кожата и я предпазва от 
изсушаване. Начин на употреба: Нанесете старателно върху предварително 
намокрените ръце, разтъркайте и изплакнете обилно с вода. 

Предлага се в кутии от 1kg, 3kg и 5kg
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

ГРИЖА ЗА РЪЦЕТЕ

Каша за ръце БРИЛЯНТ
Предназначение: Каша БРИЛЯНТ за силно замърсени ръце с абразивни 
компоненти е предназначена за измиване на силно замърсени ръце с масла, греси,  
спирачни течности, метални частици, графит, сажди и т. н. Има омекотяващо 
действие върху кожата и я предпазва от изсушаване. 

Начин на употреба: Нанесете старателно върху предварително намокрените ръце , 

разтъркайте и изплакнете обилно с вода. 

Предлага се в кутии от 1kg. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

1kg - Арт. № VKR555
3kg - Арт. № VKR562
5kg - Арт. № VKR579

Арт. № VKR030

Арт. № VUG177

Арт. № VHO111



Продукти
Вид 

опаковка
опаковка Европалет

Бройки
в европалет

540 бр45 каш.1 л x 12HDPEАнтифризи VEKO и GP

Антифризи VEKO и GP HDPE 4 л x 3 45 каш. 135 бр

Антифризи Zerox; Зимна и лятна течност PET
0.94л x12

1 л x 12
40 каш. 480 бр

Течност и антифриз Zerox; течности VEKO PET
3 л х 4

нова
45 каш. 180 бр

Лятна течност 1:100 HDPE 0.280 х 6 188 каш. 1128 бр

GP

GP

GP; Zerox; лятна течност VEKO

PET

PET

PET

2 л

3 л

5 л

Евробокс

288 бр.

Евробокс

162 бр.

Евробокс

120 бр.

288 бр

162 бр

120 бр

Крем табло, гуми, броня, уплътнения, кожа HDPE 0.200 х 8 188 каш. 1504 бр

Спрей против изпотяване HDPE 0.200 х 8 188 каш. 1504 бр

Размразител стъкло; Препарати двигател, 

текстил , джанти , насекоми ; стъкло

DOT 4; автошампоан GP

HDPE

HDPE

0.500 x 6

0.450 х 20

0,500 х 20

624 бр

1000 бр

104 каш.

50 каш.

BBQ PET 0.700 х 12 84 каш. 1008 бр

Гел за ръце

Каша за ръце Екстра

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

1 л х 12

1 кг х 12

3 кг

5 кг

36 каш.

54 каш.

96 бр.

68 бр.

432 бр

648 бр

96 бр

68 бр

Каша за ръце Брилянт

Green Air

HDPE

PET

54 каш.

40 бр.

648 бр

40 бр.

1 кг х 12

10 л

Green Air ; Антифризи ; Течности
HDPE

HDPE

40 бр.

24 бр.

10 л

20 л

40 бр.

24 бр.

Опаковане за 
логистика



GIP Ltd.
29A R. Daskalov Str., Ruse, Bulgaria

tel. +359 82 823 974
tel./fax: +359 82 823 976
e-mail: eurooil@abv.bg

www.veko-products.com


