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Firma „GIP” EOOD [SRL cu asociat
unic] a fost înﬁinţată în anul 2002 în oraşul
Ruse. Compania este producător bulgar de
antigeluri şi lichide de parbriz, cosmetică
auto, oferind şi preparate pentru uz casnic.
PRODUCŢIE – Fabrica noastră este
amplasată pe o suprafaţă de 12 400 m2,
încăperile de producţie şi de depozitare
având o suprafaţă de 3500 m2. Producţia
este în conformitate cu standardele
europene de calitate, siguranţa muncii şi
protecţia mediului.
Tehnologiile moderne folosite pentru
îmbuteliere au o capacitate de producţie de
până la 7000 litri/oră şi pot umple ambalaje
între 0,050 şi până la 1000 de litri. Linia
noastră de producţie ne permite să primim
comenzi pentru producţia mărcilor proprii
ale clienţilor.
Compania are propriul laborator,
efectuându-se control zilnic la intrarea materiilor prime şi control la ieşirea producţiei ﬁnite.
PRODUSE – Portfolio-ul nostru de produse este îmbogăţit şi dezvoltat în concordanţă cu
nevoile pieţei. Produsele fabricate acoperă toate normele contemporane de siguranţă şi protecţie a
mediului.
În luna iunie 2006, „GIP" EOOD a patentat propriul produs cu marca comercială „VEKO” care a
câştigat un loc printre produsele lider pe segment. În momentul de faţă, gama de produse ale ﬁrmei
cuprinde peste 60 de produse de înaltă calitate.
Compania “GIP" EOOD este producător de produse cu mărcile comerciale proprii „VEKO”,
„GP” şi „ZEROX”.
În luna septembrie anul 2006 şi 2010 compania s-a numărat printre primii participanţi bulgari la
expoziţia auto lider pe plan mondial Automechanika Frankfurt, Germania.
MATERII PRIME – Experienţa noastră îndelungată şi construirea relaţiilor de afaceri de lungă
durată cu producători bulgari şi europeni aﬁrmaţi de materii prime chimice garantează calitatea înaltă
şi competitivitatea produselor ﬁnite oferite de noi.
Din anul 2016 compania deţine şi certiﬁcat "SMETA Social audit Pillar IV".
PARTENERI – Pe parcursul anilor, GIP"
EOOD şi-a aﬁrmat renumele ca producător de
produse de calitate şi accesibile ceea ce ne-a
permis să devenim parteneri de lungă durată
cu:
- Hipermarketurile:
• „KAUFLAND”
• „BRICOLAGE”
• „ALATI”
- Companiile lider în domeniul
comerţului cu produse petroliere şi chimice:
• „ROMPETROL BULGARIA” EAD
• „SAXA” OOD
• „WURTH BULGARIA” EOOD
• „CERAMIK GROUP” EOOD
Mai multe informaţii despre noi şi
despre partenerii noştri puteţi găsi pe pagina
web: www.veko-products.com

ANTIGELURI
Antigel VEKO VG12+
Concentrat

1L – nr. articol VA927
4L – nr. articol VA934

Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL LONG LIFE VG12+ protejează motorul de supraîncălzire,
îngheţ şi coroziune. Se foloseşte după diluare cu apă distilată sau dedurizată. Noua formulă
este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la uleiuri, lichid de
frânare şi lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 5 ani. CONŢINUT: Etilenglicol, CAS
nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere şi anticorosive, colorant. Corespunde standardelor:
ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774F, Renault Type D
Se oferă în bidoane de 1L, 4L,
20L, 60L şi 215L
Ambalajul şi paletizarea sunt
indicate pe copertă

Concentrat (vol.%)
Apă distilată (vol.%)
Temperatură de îngheţ °С

Antigel VEKO VG12

1L – nr. articol VA760
4L – nr. articol VA777

Concentrat

Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL LONG LIFE VG12 protejează motorul de supraîncălzire,
îngheţ şi coroziune. Se foloseşte după diluare cu apă distilată sau dedurizată. Noua formulă
este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la uleiuri, lichid
de frânare şi lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 5 ani. CONŢINUT: Etilenglicol,
CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere şi anticorosive, colorant. Corespunde
standardelor: ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774D, Renault Type D
Se oferă în bidoane de 1L, 4L,
20L, 60L şi 215L
Ambalajul şi paletizarea sunt
indicate pe copertă

Concentrat (vol.%)
Apă distilată (vol.%)
Temperatură de îngheţ °С

Antigel VEKO VG12 -40°С
1L – nr. articol VA 746

4L – nr. articol VA 753

Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL LONG LIFE VG12 este un produs gata de folosire, protejând
motorul de supraîncălzire, îngheţ şi coroziune. Noua formulă este compatibilă cu motoarele
contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la uleiuri, lichid de frânare şi lichide de parbriz.
Termen maxim de folosire – 5 ani. CONŢINUT: Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de
lubrifiere şi anticorosive, colorant. Corespunde standardelor: ASTM D3306, SAE J 1034, MB
325.3, VW TL774D, Renault Type D
Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 20L, 60 L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Antigel GREEN LINE
LONG LIVE -40°C

1L – nr. articol VA 927
4L – nr. articol VA 934

Lichidul de răcire ANTIGEL GREEN LINE LONG LIFE este un produs gata de folosire,
protejează motorul de supraîncălzire, îngheţ şi coroziune până la -400C. Noua formulă este
compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la uleiuri, lichid de frânare
şi lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 5 ani. CONŢINUT: Etilenglicol, CAS nr. 10721-1, adaosuri de lubrifiere şi anticorosive, colorant. Corespunde standardelor: 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, MAN324, VW TL 774E
Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 20L, 60 L şi 215L.Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

ANTIGEL
Antigel VEKO YELLOW VG12
Concentrat

1L – nr. articol VA 344
4L – nr. articol VA 351

MOD DE UTILIZARE: Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL Yellow protejează motorul de
supraîncălzire, îngheţ şi coroziune. Se foloseşte după diluare cu apă distilată sau dedurizată.
Noua formulă este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la
uleiuri, lichid de frânare şi lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 5 ani. CONŢINUT:
Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere şi anticorosive, colorant. Renault 41-01001; Type D; ATSM D3306; SAE J 1034; MB 325.3; VW TL774D; AFNOR NF R 15-601; Volvo
1381 080; MTU MTL 5048.
Se oferă în bidoane de 1L, 4L,
20L, 60 L şi 215L.
Ambalajul şi paletizarea sunt
indicate pe copertă

1L – nr. articol VA 067
4L – nr. articol VA 081

Concentrat (vol.%)
Apă distilată (vol.%)
Temperatură de îngheţ °С

-40

-55

Antigel VEKO VG11
Concentrat

MOD DE UTILIZARE: Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL TRIPLĂ PROTECŢIE protejează
motorul de supraîncălzire, îngheţ şi coroziune. Se foloseşte după diluare cu apă distilată sau
dedurizată. Noua formulă este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se
adăuga la uleiuri, lichid de frânare şi lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 3 ani.
CONŢINUT: Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere şi anticorosive, colorant. SAE J
1034.
Se oferă în bidoane de 1L,
4L, 20L, 60 L şi 215L.
Ambalajul şi paletizarea sunt
indicate pe copertă

Concentrat (vol.%)
Apă distilată (vol.%)
Temperatură de îngheţ °С

-37

-47

Antigel VEKO VG11 -35°C
1L – nr. articol VA 012

4L – nr. articol VA 036

MOD DE UTILIZARE: Lichidul de răcire VEKO ANTIGEL TRIPLĂ PROTECŢIE, produs
gata de folosire, protejează motorul de supraîncălzire, îngheţ şi coroziune. Noua
formulă este compatibilă cu motoarele contemporane din aluminiu. A nu se adăuga la
uleiuri, lichid de frânare şi lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 3 ani.
CONŢINUT: Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere şi anticorosive,
colorant. SAE J 1034.
Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 20L, 60 L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Antigel ZEROX -60°C
0.94L - nr. articol VA 944

3L - nr. articol VA 951

5L - nr. articol VA 968

MOD DE UTILIZARE: Lichidul de răcire ANTIGEL protejează motorul de supraîncălzire,
îngheţ şi coroziune. Se foloseşte după diluare cu apă distilată sau dedurizată. A nu se
adăuga la uleiuri, lichid de frânare şi lichide de parbriz. Termen maxim de folosire – 3 ani.
CONŢINUT: Etilenglicol, CAS nr. 107-21-1, adaosuri de lubrifiere şi anticorosive, colorant.
Se oferă în bidoane de 0.94 L, 3L, 5L, 20L, 60L
şi 215L
Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe
copertă

Diluare 1 parte Zerox cu 0,5 părţi de apă -30°С
Diluare 1 parte Zerox cu 1 parte de apă -20°С

ANTIGELURI PENTRU SISTEME SOLARE
Lichid pentru sisteme solare
SSF -60° şi SSF -30°
Nr. articol SSF60

Nr. articol SSF30

MOD DE UTILIZARE: Lichid de transfer termic pentru sistemele de încălzire. Se
foloseşte după diluare cu apă distilată sau dedurizată, potrivit tabelului. A se folosi numai
în conformitate cu scopul. Termen maxim de folosire – 2 ani. CONŢINUT: 1,2 – Propilenglicol. CAS nr. 57-55-6; REACH: 01-2119456809-23-0007, 01-2119456809-23-0005, 012119456809-23-0011, 01-2119456809-23.
Se oferă în bidoane de 10L, 20L,
60L şi 215L
Ambalajul şi paletizarea sunt
indicate pe copertă

Pentru concentrat -60°С
Concentrat (vol.%)
Apă distilată (vol.%)
-30
Temperatură de îngheţ °С

PRODUSE PENTRU IARNĂ
Lichid pentru dezgheţarea parbrizului şi
geamurilor – spray
Nr. articol VZ357

VEKO Lichid pentru dezgheţarea parbrizului şi geamurilor asigură dezgheţarea rapidă, uşoară şi eficace a
geamurilor îngheţate, pentru o vizibilitate mai bună iarna. Produsul nu lasă urme şi nu deteriorează suprafeţele
vopsite sau chederele din cauciuc. Termen de valabilitate – 5 ani.
Se oferă în pulverizatoare de 0.5L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Preparat împotriva aburirii geamurilor
Nr. articol VZ722

VEKO Preparat împotriva aburirii geamurilor se aplică uşor, rapid şi eficace şi protejează pe o
perioadă lungă împotriva aburirii geamurilor, parbrizelor, oglinzile, căştilor de motocicletă, suprafeţelor
lucioase etc. Formula specială care conţine şi ingrediente de curăţare, contribuie la un efect mai
îndelungat. Mod de utilizare: Pulverizati suprafaţa şi frecaţi cu un prosop uscat pentru a forma un strat
subţire şi uniform din produs.
Se oferă în pulverizatoare de 0.2L Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Soluţie pentru dezgheţat yale

Nr. articol
VZ364

VEKO SOLUŢIE PENTRU DEZGHEŢAT YALE dezgheaţă repede şi uşor yalele îngheţate. Produsul are activitate
de lubrifiere şi protejează împotriva coroziunii şi îngheţului ulterior. Mod de utilizare: Deschideţi capacul şi aplicaţi
înăuntru în yală.
Se oferă în tuburi de 50ml. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Soluţie anti-îngheţ chedere
Soluţie împotriva îngheţării şi lipirii chederelor din cauciuc de la uşile maşinilor, portbagajelor etc.
Previne ruperea chederelor în sezonul de iarnă. Hrăneşte, întreţine şi protejează cauciucul împotriva
influenţelor atmosferice dăunătoare şi razelor UV, dându-le o strălucire subtilă.
Se oferă în tuburi de 20ml. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Nr. articol VZ807

LICHIDE DE PARBRIZ PENTRU IARNĂ
VEKO concentrat -60°С
MOD DE UTILIZARE: VEKO - LICHID DE PARBRIZ pentru iarnă, concentrat,
permite curăţarea parbrizelor şi geamurilor auto în condiţii de iarnă şi de vară.
Produsul asigură transparenţă şi curăţenie cristaline. A nu se adăuga la uleiuri,
lichide de frânare şi antigel. Termen maxim de folosire - 3 ani
Se oferă în bidoane de 1L, 1.5L, 4L, 20L şi 215L
Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă
1L – nr. articol VZT528
1.5L – nr. articol VZT504

Nediluat
1 concentrat : 1 apă
1 concentrat : 2 apă

4L – nr. articol VZT535

gata de folosire pentru temperaturi
de până la -30°C
MOD DE UTILIZARE: VEKO - LICHID DE PARBRIZ pentru iarnă, gata de folosire permite
curăţarea parbrizelor şi geamurilor auto în condiţii de iarnă şi de vară. Produsul asigură
transparenţă şi curăţenie cristaline. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de frânare şi antigel.
Termen maxim de folosire - 5 ani
Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 20L şi 215L Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă
1L – nr. articol VZT542 4L – nr. articol VZT559

gata de folosire pentru temperaturi
de până la -20°C
4L – nr. articol VZT580
MOD DE UTILIZARE: VEKO - LICHID DE PARBRIZ pentru iarnă, gata de folosire permite
curăţarea parbrizelor şi geamurilor auto în condiţii de iarnă şi de vară. Produsul asigură
transparenţă şi curăţenie cristaline. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de frânare şi antigel.
Termen maxim de folosire - 5 ani
Se oferă în bidoane de 4L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

ZEROX Concentrat -60°С
Lichidul de parbrize Zerox, pentru iarnă, permite curăţarea parbrizelor şi geamurilor auto
în condiţii de iarnă şi de vară. Produsul asigură transparenţă şi curăţenie cristaline. A nu se
adăuga la uleiuri, lichide de frânare şi antigel. Termen maxim de folosire - 5 ani
Nediluat
1 concentrat : 1 apă
1 concentrat : 2 apă

Se oferă în bidoane de 0,94L, 3L, 5L, 20L şi 215L
Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă
0.94L – nr. articol VZT606

3L – nr. articol VZT613

5L – nr. articol VZT644

gata de folosire pentru
temperaturi de până la -20°C
Lichidul de parbrize Zerox, pentru iarnă, permite curăţarea parbrizelor şi geamurilor auto
în condiţii de iarnă şi de vară. Produsul asigură transparenţă şi curăţenie cristaline. A nu se
adăuga la uleiuri, lichide de frânare şi antigel. Termen maxim de folosire - 5 ani
Se oferă în bidoane de 3L, 5L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă
3L – nr. articol VZT637

5L – nr. articol VZT620

PENTRU TOATE
DOAMNELE!
LICHID DE PARBRIZ
CU PARFUM DAMĂ

De iarnă,gata de folosire pentru
temperaturi de până la -20°C

Nr. articol
VZT580

Lichidul de parbrize Lady, pentru iarnă, permite curăţarea parbrizelor şi geamurilor auto în
condiţii de iarnă şi de vară. Produsul asigură transparenţă şi curăţenie cristaline. A nu se
adăuga la uleiuri, lichide de frânare şi antigel. Termen maxim de folosire - 5 ani
Se oferă în bidoane de 3L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Nr. articol VLT 597

De vară,
gata de folosire

Lichidele de parbrize VEKO Lady asigură curăţenia cristalină a parbrizelor şi geamurilor auto, au efect
hidrofug, curăţă în adâncime resturile de insecte, nicotină, ulei, funingini etc. resturi periculoase. A nu se
adăuga la uleiuri, lichide de frânare şi antigel.
Se oferă în bidoane de 3L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

LICHIDE DE PARBRIZ PENTRU VARĂ
CONCENTRATE
Lichidele de parbriz VEKO NANO ACTIVE asigură o vizibilitate cristalină, au
efect hidrofug, îndepărtează eficace resturile de insecte, nicotină, ulei,
funingini şi alte impurităţi periculoase. A nu se adăuga la uleiuri, lichide de
frânare şi antigel.
Se foloseşte după diluare cu apă distilată sau dedurizată în proporţia
indicată pe ambalajul produsului.
Se oferă în bidoane de:
- 280 ml /pentru concentrare 1:100/
- 1L, 20L şi 215 L /pentru concentrare 1:3 şi 1:10/
Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă
0.28L – nr. articol VLT814 1L 1:10 – nr. articol VLT258
1L 1:3 – nr. articol VLT876

GATA DE FOLOSIT
Lichidele de parbriz VEKO NANO ACTIVE asigură o vizibilitate cristalină, au efect hidrofug, îndepărtează
eficace resturile de insecte, nicotină, ulei, funingini şi alte impurităţi periculoase. A nu se adăuga la uleiuri,
lichide de frânare şi antigel.
Se oferă în bidoane de 3L, 5L, 20L şi 215L
Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă
3L – nr. articol VLT238 5L – nr. articol VLT245

ÎNTREŢINEREA EXTERIOARĂ A AUTOVEHICULELOR
Preparat pentru anvelope cu strălucire
atrăgătoare – TYRE SHINE
0.2L – nr. articol VS432
1L – nr. articol VS425

Produsul pentru întreţinerea anvelopelor auto, moto şi de bicicletă şi a altor produse din cauciuc, redă un efect
„umed”, hrăneşte, întreţine şi protejează anvelopele împotriva efectelor atmosferice dăunătoare şi împotriva
razelor solare. După aplicare, datorită adaosurilor pentru efect antistatic, este necesar doar să ştergeţi locul,
deoarece produsul nu permite pătrunderea de resturi de impurităţi.
Se oferă în bidoane de 0.2L, 1L, 4L, 20L şi 215L Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Curăţarea şi întreţinerea
maselor plastice
PLASTIC & BUMPER SHINE

Nr. articol VS449

Mod de utilizare: Produsul se aplică uşor şi împrospătează şi întreţine barele şi detaliile auto din
mase plastice. Redă strălucirea naturală detaliilor, curăţă şi protejează împotriva razelor solare.
Aplicare economică, Asigură efect de lungă durată.
Se oferă în bidoane de 0,2L, 4L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Curăţarea genţilor

Nr. articol VK661

VEKO preparat pentru curăţarea genţilor este potrivit şi pentru genţi din aluminiu, şi pentru cele din oţel ale
autoturismelor, autoutilitarelor şi autocamioanelor. Îndepărtează depunerile acumulate în timp de ferodou, uleiuri,
unsori, noroi, oxigenări. Redă un aspect proaspăt suprafeţelor tratate, protejându-le împotriva acumulării de impurităţi.
Se oferă în pulverizatoare de 0,5L şi în bidoane de 4L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Nr. articol VK623

Curăţarea motoarelor

VEKO preparat pentru curăţarea exterioară a motoarelor, este un produs alcalin potrivit pentru motoarele foarte
murdare ale autoturismelor, autoutilitarelor şi autocamioanelor. Îndepărtează depunerile acumulate în timp de
uleiuri, unsori, noroi şi pete de rugină. Redă aspectul natural al detaliilor oxigenate din aluminiu. Degresează
acumulările de funingini şi impurităţile. Datorită formulei speciale, spuma activă are efect momentan chiar dacă
motorul este rece. Redă efectul „motorului nou” şi protejează împotriva murdăririi.
Se oferă în pulverizatoare de 0,5L şi în bidoane de 4L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Curăţarea insectelor

Nr. articol VK625

VEKO Preparat pentru curăţarea insectelor, curăţa repede, uşor şi eficace maşinile, geamurile, suprafeţele
strălucitoare, masele plastice, faianţa, suprafeţele din bucătărie, termopanele din aluminiu şi PVC, metalul etc. de
insecte lipite. Curăţă uşor, fără a lăsa urme, împrospătează şi redă o aromă plăcută, fără a deteriora suprafeţele tratate
cu lac.
Mod de utilizare: Deschideţi capacul de protecţie al pulverizatorului. Pulverizaţi suprafaţa, frecaţi bine până la
îndepărtarea impurităţilor. Clătiţi cu apă şi ştergeţi cu cârpă uscată din bumbac.
Se oferă în pulverizatoare de 0,5L şi în bidoane de 4L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

ŞAMPOANE AUTO

Nr. articol VKB5

Şampon auto

Şamponul auto VEKO – curăţă repede şi eficace maşinile murdare, fără a deteriora
suprafeţele cu acoperire din lac, chederele şi etanşările din plastic şi cauciuc.
Mod de utilizare şi aplicare: Vărsaţi 50 ml din şamponul auto, diluaţi-l în 10 l de apă şi
spumaţi. Clătiţi maşina cu apă şi îndepărtaţi impurităţile mari. Ulterior aplicaţi şamponul cu un
burete moale pe maşină, frecând. A nu se folosi pe caroseria încinsă. A nu se folosi sub
lumina directă a soarelui.
Se oferă în bidoane de 5L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Şampon auto cu polisare
Nr. articol VKR5

Şamponul auto VEKO – curăţă repede şi eficace maşinile murdare, fără a deteriora
suprafeţele cu acoperire din lac, chederele şi etanşările din plastic şi cauciuc. Datorita
componentelor adăugate conferă strălucire pentru o perioadă lungă de timp.
Mod de utilizare şi aplicare: Vărsaţi 50 ml din şamponul auto, diluaţi-l în 10 l de apă şi
spumaţi. Clătiţi maşina cu apă şi îndepărtaţi impurităţile mari. Ulterior aplicaţi şamponul cu un
burete moale pe maşină, frecând. A nu se folosi pe caroserie încinsă. A nu se folosi sub lumina
directă a soarelui.
Se oferă în bidoane de 5L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Şampon auto cu super glanţ
Nr. articol VK283

Şamponul auto VEKO ( cu efect de glanţ) – curăţă repede şi eficace maşinile murdare, fără a
deteriora suprafeţele cu acoperire din lac, chederele şi etanşările din plastic şi cauciuc. După
curăţare creează efect de glanţ.
Mod de utilizare şi aplicare: Vărsaţi 50 ml din şamponul auto, diluaţi-l în 10 l de apă şi spumaţi.
Clătiţi maşina cu apă şi îndepărtaţi impurităţile mari. Ulterior aplicaţi şamponul cu un burete
moale pe maşină, frecând. A nu se folosi pe caroseria încinsă. A nu se folosi sub lumina directă a
soarelui.
Se oferă în bidoane de 1L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Nr. articol VK220

Degresor universal
cu două componente

MOD DE UTILIZARE: Degresor universal cu două componente PENTRU UZ
PROFESIONAL! Se foloseşte după diluare – 1:10 pentru spălarea motorului; 1:30 pentru
spălarea autoutilitarelor şi autocamioanelor; 1:50 pentru autoturisme.
Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 10L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Nr. articol VK320

Şampon auto pentru
spălare contact-less
Spumă activă

MOD DE UTILIZARE: PENTRU UZ PROFESIONAL! Se foloseşte după diluare – 1:10 pentru
spălarea motorului; 1:30 pentru spălarea autoutilitarelor şi autocamioanelor; 1:50 pentru
autoturisme.
Conţinut: Între 5% şi 15%: MEA, EDTA şi sărurile acesteia, sub 5%: Agenţi activi de suprafaţă
anionici, hidroxid de sodiu. Sub 1%: Agenţi activi de suprafaţă amfoterici. Parfum.
Se oferă în bidoane de 1L, 4L, 10L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

ÎNTREŢINEREA INTERIOARĂ A AUTOVEHICULELOR

Nr. articol VS456

Curăţarea şi întreţinerea
pielii naturale LEATHER CLEANER

Produsul curăţă şi întreţine produsele din piele naturală, salonul auto, tapiţeriile, gecile din piele, încălţămintea. Conţine vitamina
E, hrăneşte şi întreţine pielea, redând strălucirea pierdută, catifelând şi redând elasticitatea. Protejează împotriva influenţelor
atmosferice dăunătoare. Redă o aromă proaspătă şi are efect de respingere a razelor ultraviolete (protecţie UV) ce deteriorează
interiorul.
Se oferă în tuburi şi bidoane de 0,2L, 4L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

0.2L – nr. articol VS418
1L – nr. articol VS401

Pentru interiorul maşinii
COCPIT FRESH SHINE

Un produs economic pentru întreţinerea bordurilor şi interiorul vehiculelor, redând strălucirea naturală a
interiorului. Conţine o formulă care curăţă şi este cu efect antistatic, având totodată un efect de lungă durată.
Redă o aromă proaspătă şi respinge razele UV nocive (protecţie UV). Potrivit pentru piele naturală şi pentru piele
eco.
Se oferă în tuburi şi bidoane de 0,2L, 1L, 4L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Curăţarea textilului

Nr. articol VK647

Preparat pentru curăţarea completă a interiorului maşinii – textil, mochete, tapiţerii, scaune, materiale din
bumbac, lână şi sintetice. Îndepărtează pete de grăsime, cafea, catran, depuneri de nicotină etc. Redă din nou
aspectul fresh şi natural al interiorului. Suprafaţa tratată dobândeşte o aromă plăcută pentru o perioadă lungă
de timp.
Se oferă în pulverizatoare de 0,5L şi în bidoane de 4L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Curăţarea geamurilor şi parbrizelor

Nr. articol VK609

VEKO Preparat universal pentru curăţarea geamurilor şi parbrizelor - curăţă uşor, repede şi eficace geamurile,
parbrizele şi lunetele, suprafeţele strălucitoare, tehnica casnică, faianţa, suprafeţele de bucătărie, termopanele
din aluminiu şi PVC, metalul etc. Curăţă uşor, fără a lăsa urme, împrospătează şi redă o aromă plăcută.
Mod de utilizare: Deschideţi capacul de protecţie al pulverizatorului. Pulverizaţi suprafaţa şi ştergeţi cu o cârpă
uscată.
Se oferă în pulverizatoare de 0,5L şi în bidoane de 4L, 20L şi 215L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

ADAOSURI ŞI PRODUSE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A COMBUSTIBILILOR

DIESEL INJECTOR CLEANER
Nr. articol VD 665
O formulă coroborată cu combustibilii de pe piaţa bulgară. Adaos universal pentru motorină. Se foloseşte pentru curăţarea: injectoarelor şi duzelor de depunerile de la
ardere; curăţă sistemul de ardere de la depuneri, iniţial descompunându-le şi ulterior, în procesul de ardere, eliminându-le; curăţă supapele de admisie şi de eşapament,
capetele pistoanelor. Îmbunătăţeşte funcţionarea motorului. Calmează funcţionarea la relanti. Reduce zgomotul de la detonare. Creşte cifra octanică a motorinei, drept
urmare obţinându-se o ardere mai bună, acest lucru rezultând în creşterea coecientului de randament al motorului. Sporeşte cuplul, ceea ce rezultă în reducerea
consumului de combustibil cu 10-15%. Redă motorului elasticitate, înainte de pornirea turbo-ului. Curăţă de depunerile de ardere EGR, turbo, catalizatoare, Filtre DPF.
Potrivit pentru toate motoarele pe motorină - cu turbo şi fără; sisteme common rail; HDI; CDI; TDI; TDCI; pompă-duze. Nu deteriorează DPF, catalizatorul şi EGR.
Important: Conţinutul ambalajului se va turna într-o cantitate de 20-30 l de motorină. În cazul în care veţi turna adaosul într-o cantitate de 60-80 l, efectul de curăţare se
va pierde. Folosirea ulterioară recomandată după un minim de 2000 km.

DIESEL COMMON RAIL

Nr. articol VD 672
O formulă coroborată cu combustibilii de pe piaţa bulgară. Adaos dezvoltat special pentru sistemele de diesel cu injecţie directă “common rail”, ce
funcţionează la presiuni foarte mari. Curăţă şi întreţine sistemul de ardere /ltre, duze, pompa, senzorii de control/. Menţine camera de ardere curată şi
fără depuneri de ardere. Sporeşte cuplul motorului. Îmbunătăţeşte funcţionarea motorului. Prin activitatea sa complexă asupra sistemului de ardere,
creşte cifra octanică, reduce consumul de combustibil cu 10-15% şi reduce fumul negru. Datorită arderii mai bune protejează motorul împotriva
murdăririi şi reparaţiilor scumpe. Potrivit pentru toate motoarele pe motorină - cu turbo şi fără; sisteme common rail; HDI; CDI; TDI; TDCI; pompă-duze;
Nu deteriorează catalizatoarele; cu ltre de particule dure DPF. Important: Conţinutul este destul pentru motorină de 80 l. Folosire ulterioară
recomandată înainte de alimentarea rezervorului - după un minim de 2000km.

Nr. articol VD 689

DIESEL CETANE +

Adaos pentru motorină pentru creşterea cifrei octanice. Ajută la arderea mai bună a combustibilului în camera de ardere. Îmbunătăţeşte
elasticitatea motorului; reduce zgomotul; îmbunătăţeşte igniţia; reduce fumul de la gazele arse şi contribuie la economia de combustibil. Nu
lasă impurităţi în sistemul de ardere şi nu deteriorează catalizatoarele şi ltrele de particule dure. Potrivit pentru toate motoarele pe motorină cu turbo şi fără; sisteme common rail; HDI; CDI; TDI; TDCI; pompă-duze; cu şi fără catalizatoarele cu sau fără ltre de particule dure.
Important: Conţinutul este destul pentru motorină de 80 l. Folosire recomandată ulterioară înainte de alimentarea rezervorului după ecare
1000km.

DIESEL TREATMENT

Nr. articol VD 726
Aditiv pentru motorină dedicat protecţiei şi întreţinerii sistemului de ardere, conductelor, ltrelor, duzelor, pompelor de injecţie. Ajută la arderea mai bună
a combustibilului în camera de ardere. Creşte cifra octanică. Îmbunătăţeşte funcţionarea motorului. Reduce consumul de combustibil şi reduce gazele
emise. Potrivit pentru toate motoarele pe motorină - cu turbo şi fără; sisteme common rail; HDI; CDI; TDI TDCI; pompă-duze; cu şi fără catalizatoarele;
cu sau fără ltre de particule dure. Nu deteriorează catalizatorul şi ltrele de particule dure. Important: Conţinutul este destul pentru motorină de 80 l.
Folosire recomandată ulterioară înainte de alimentarea rezervorului după ecare 1000km.

ADAOSURI ŞI PRODUSE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A COMBUSTIBILILOR

Nr. articol VD 658

DIESEL STOP SMOKE

Adaos dedicat opririi fumului negru de eşapament de la vechile motoare diesel sau de la noile motoare alimentate cu combustibil de proastă calitate. Acţionează prin
reducerea emisiei de carbon produsă prin arderea de motorină. Reduce emisiile nocive şi particulele dure rezultate la ardere. Curăţă sistemul de răşini şi depuneri de
arsură acumulate după funcţionarea motorului. Calmează funcţionarea la relanti. Reduce zgomotul de la detonare în motor. Creşte coecientul de performanţă a
motorului şi facilitează startul la rece. Reduce fumul şi facilitează promovarea inspecţiilor tehnice periodice /ITP/. Important: Conţinutul ambalajului se va turna într-o
cantitate de 20-30 l de motorină. Aditivul vărsat într-o cantitate de 60 l şi până la 80 l de motorină are efect redus. Folosire ulterioară recomandată înainte de
alimentarea rezervorului - după un minim de 2000km.

FUEL WATER ABSORBENT
Nr. articol VD 719
Aditiv pentru combustibil - pentru motoare pe benzină şi pe motorină. Dedicată absorbţiei de apă din rezervor rezultată din condensarea vaporilor de la aer. Datorită
formulei cu proprietăţi de legare a compusului, se obţine un amestec uniform. În condiţii de iarnă previne îngheţarea apei din rezervor şi din ltrele de combustibil,
deoarece acest lucru poate rezulta în incapacitatea motorului de a porni. Îmbunătăţeşte funcţionarea la relanti a motorului, facilitează starul la rece şi creşte capacitatea
calorică a combustibilului. Nu deteriorează catalizatoarele şi ltrele de particule dure. Compatibil cu toate motoarele: Pe motorină - cu turbo şi fără; sisteme common
rail; HDI; CDI; TDI; TDCI; pompă-duze; cu şi fără catalizatoarele; cu sau fără ltre de particule dure. Pe benzină - Full Injection; Mono Injection, cu turbo sau fără.
Important: Conţinutul este destul pentru 80 l de combustibil. Folosire recomandată ulterioară înainte de alimentarea rezervorului după ecare 1000km.

BENZIN INJECTOR CLEANER
Nr. articol VD 696
O formulă coroborată cu combustibilii de pe piaţa bulgară. Aditiv universal pentru motoare pe benzină. Se foloseşte pentru curăţarea: injectoarelor şi duzelor de la
depunerile de la ardere şi de răşini, acumulate pe perioada utilizării precum şi pentru regimul de funcţionare pe LPG, pentru maşinile prevăzute cu recipiente de gaz;
curăţă supapele de admisie şi de eşapament, conductele de combustibil, capetele pistoanelor în procesul de ardere. Îmbunătăţeşte funcţionarea motorului la turaţie joasă,
medie şi mare. Reduce zgomotul de la detonare. Datorită aditivului ce sporeşte cifra octanică, motorul devine elastic. Rezultă o ardere mai bună a amestecului de
combustibil, acest lucru rezultând în creşterea coecientului de randament al motorului. Acest lucru, din partea sa, rezultă în reducerea consumului de combustibil cu 1015%. În plus, absoarbe apa din combustibil şi reduce emisiile de gaze nocive. Nu deteriorează catalizatoarele şi ltrele. Important: Conţinutul ambalajului a se vărsa într-o
cantitate de 20-30 l de combustibil. Utilizarea următoare recomandată este după un minim de 2000 km. La vărsarea aditivului într-o cantitate de 60-80 l de combustibil,
efectul scade, dar se poate folosi pentru întreţinerea sistemului şi adăugare la ecare 1000km.

Nr. articol VD 702

BENZIN OCTANE +

Aditiv pentru benzină, menit pentru creşterea cifrei octanice. Sporeşte cuplul motorului. Îmbunătăţeşte elasticitatea motorului. Menţine camera de ardere
curată. Îmbunătăţeşte funcţionarea motorului şi sporeşte coecientul de randament al motorului. Reducere arderea de detonare şi consumul de
combustibil. Compatibil cu toate motoarele vechi sau contemporane pe benzină - cu turbo sau fără; Important: Conţinutul este destul pentru 40-80 l de
benzină. Folosire recomandată ulterioară înainte de alimentarea rezervorului după ecare 1000km.

ADITIVI ȘI ÎMBUNĂTĂȚITORI PENTRU COMBUSTIBILI

DIESEL GUARD (ANTIBAC*)
Nr. articol VD 610
Descriere: Aditiv universal pentru îndepărtarea şi prevenirea formării depunerilor vâscoase acide (burete) provocate de biodieselul din
combustibili. Depunerile vâscoase acide (burete) provoacă coroziunea elementelor metalice în duze, pompe, conducte. Adaosul previne
colmatarea conductelor şi depunerile stratiﬁcate în sistemul de ardere şi în ﬁltre. Menţine sistemul de ardere şi rezervoarele curate şi reduce
riscul de reparaţii scumpe.
Avantaje: Elaborat în baza formulei eﬁcace care datorită alcoolurilor diluate îmbunătăţeşte arderea. Nu dăunează catalizatoarelor şi
ﬁltrelor de particule dure DPF.
Utilizare: Produsul acesta este potrivit pentru motoare vechi şi pentru motoare contemporane deopotrivă – precum pompă-duză, CDI, TDI, HDI,
şi sisteme Common-rail.
Doze recomandate:
• pentru mentenanţă preventivă - 1:2000
• pentru combustibil cu depuneri formate (burete) - 1:500
Cantitatea din dozatorul sticlei este de 30 ml pentru 60 l de combustibil – pentru prevenire şi 15l pentru combustibil cu depuneri.
* Antibac – denumirea veche a produsului.

DIESEL ANTI-FREEZE VDA
Nr. articol VD 733
VEKO Diesel Anti-Freeze VDA este un aditiv pentru perioada de iarnă, concentrat 1:1000 pentru combustibilul diesel – motorină. Reduce
temperatura de ﬁltrare, fapt prin care se garantează îmbunătăţirea proprietăţilor combustibilului la temperaturi joase şi posibilitatea pentru
exploatarea sa până la o temperatură de -29°С. Facilitează startul la rece a motorului. Eﬁcacitatea aditivului se manifestă după amestecarea cu
motorina standard de iarnă (-17°С) reducând cu încă -12°С temperatura de exploatare, minima devenind de până la -29°С.
Potrivit pentru toate motoarele pe motorină - cu turbo şi fără; sisteme common rail; HDI; CDI; TDI; TDCI; pompă-duze; cu şi fără catalizatoarele; cu
sau fără ﬁltre de particule dure. Produsul este potrivit nu numai pentru a ﬁ folosit în rezervorul autovehiculului, ci şi pentru legarea de cantităţi mari
de motorină.
Mod de utilizare: Apăsaţi recipientul până la umplerea dozei de 30 ml, care este destulă pentru 30 l de combustibil. Cantitatea dintr-un recipient
este destul pentru tratarea a 280 l de combustibil. Trataţi la temperatura combustibilului nu mai mică de +5°С.
Atenţie: Vărsaţi doza înainte de a alimenta rezervorul cu combustibil. Efectul anti-îngheţ se manifestă după amestecarea aditivului cu combustibil.
A se păstra aditivul la temperaturi de peste +5°С.

DIESEL COMPLEX VDC
Nr. articol VD 740
VEKO Diesel Complex VDC este un aditiv complex concentrat pentru tratarea pe tot parcursul anului a combustibilului diesel – motorinei. Menţine
sistemul de ardere curat, reduce zgomotul, fumul şi emisiile nocive. Menţine duzele curate şi le prelungeşte viaţa. Start optim la rece şi putere
îmbunătăţită a motorului. Curăţă şi prelungeşte viaţa catalizatorului şi a ﬁltrului de particule dure. Reduce consumul de combustibili.
Eﬁcacitatea /Efectul anti-îngheţ/ a adaosului se manifestă după amestecarea cu motorina standard de iarnă, reducând temperatura cu -80C.
Produsul este potrivit pentru a ﬁ folosit direct în rezervorul autovehiculului, dar şi pentru legarea cantităţilor mari de motorină, pe perioadele de
stocare şi de transportare ale acestora.
Modalitatea de folosire: Apăsaţi pe recipient până la umplerea dozei de 30 ml, o doză suﬁcientă pentru 30 l de combustibil. Cantitatea dintr-un
recipient este destulă pentru tratarea a 280 l de combustibil. În toate anotimpurile a se trata combustibilul în proporţie de 1:1000.
Atenţie: Vărsaţi doza în rezervor înainte de a alimenta combustibil.
Aditivul a se depozita la temperaturi de peste +50C.

GREEN AIR
Green Air Urea Solution AUS32
Green Air Urea Solution este o soluţie de înaltă calitate dedicată autovehiculelor dotate cu sisteme
de catalizare SCR pentru neutralizarea gazelor nocive şi care corespund standardelor EURO 4, 5 şi
6. A se folosi conform destinaţiei şi a nu se amesteca cu uleiuri, combustibil şi antigel. Conţinut: uree
(CH4N2O)<33%, apă distilată;
A se păstra la temperaturi între -100 şi până la +350, a nu se expune luminii directe a soarelui.
Se oferă în bidoane de 10L, 20L, 215L şi 1000 L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă
10L PET - nr. articol VGA122
10L HDPE - nr. articol VGA108 20L HDPE - nr. articol VGA115

LICHID DE FRÂNARE
Lichid de frânare DOT4

nr. articol VBF896

Lichidul de frânare este potrivit pentru frâne cu disc sau tambur, şi pentru ambreiaje. Este potrivit pentru toate
autovehiculele contemporane şi este rezistent la încărcări extreme. Compatibil cu toate lichidele de frânare
DOT-4. La adăugare, respectaţi instrucţiunile producătorului autovehiculului. Nu permiteţi pătrunderea
impurităţilor în lichidul şi în sistemul de frânare. Nu lăsaţi ambalajul deschis! Folosiţi potrivit destinaţiei!
Termen maxim de folosire – 3 ani după umplere în sistem.
Se oferă în bidoane de 450 ml. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

PASTĂ PENTRU MONTAJUL ANVELOPELOR
Pastă pentru montajul
anvelopelor VEKO

3kg - nr. articol VMP191
5kg - nr. articol VMP207

Utilizare: Se aplică pentru montajul şi demontajul anvelopelor auto, pentru o aderenţă mai
bună între anvelopă şi geantă. Se aplică cu pensulă, strat subţire, pe buza de contact între
anvelopă şi geantă. Nu lasă urme albe după aplicare.
Se oferă în cutii de 3 şi 5kg. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

LICHID PENTRU GRĂTAR

nr. articol VBQ821

Mr. Barbeque

VEKO lichid pentru aprinderea grătarului Mr. Barbeque asigură aprinderea uşoară a lemnelor, cărbunilor
şi brichetelor pentru grătar. Fără miros rezidual.
Se oferă în bidoane de 0.7 L. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

PROTECŢIE
ÎMPOTRIVA
ROZĂTORILOR

ЗАЩИТА НА КАБЕЛИ

Cu efect repelent ce
respinge şoarecii, şobolanii,
veveriţele şi alte rozătoare.
Potrivit pentru uz casnic, în
maşină şi pentru
tehnica agricolă.
Se oferă în pulverizatoare de 0.5 L.
Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă
Nr. articol VG634

ÎNGRIJIRE PENTRU MÂINI
Pastă pentru curăţat mâini Extra
Pasta pentru curăţat de mâini foarte murdare este dedicată curăţării mâinilor murdărite
mediu şi foarte mult cu unsori, uleiuri, lichide de frânare, particule metalice, grafit,
funingini etc. Cu activitate de catifelare a mâinilor şi protejează împotriva uscării.
Mod de utilizare: aplicaţi cu grijă pe mâinile udate cu apă în prealabil, frecaţi şi clătiţi cu
multă apă.
1kg - nr. articol VKR555
Se oferă în cutii de 1kg, 3kg şi 5 kg.
Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

3kg - nr. articol VKR562
5kg - nr. articol VKR579

Pastă pentru curăţat mâini Briliant
Utilizare: Pasta pentru mâini „Briliant” pentru mâinile foarte murdare, aceasta conţinând
componente abrazive, este dedicată curăţării mâinilor murdărite mediu şi foarte mult cu
unsori, uleiuri, lichide de frânare, particule metalice, grafit, funingini etc. Cu activitate de
catifelare a mâinilor şi protejează împotriva uscării.
Mod de utilizare: aplicaţi cu grijă pe mâinile udate cu apă în prealabil, frecaţi şi clătiţi cu
multă apă.

Nr. articol VKR030

Se oferă în cutii de 1kg. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

Gel universal de curăţare
ULTA GEL

Nr. articol VUG177

Ultra Gel este conceput pentru spălarea mâinilor şi suprafeţelor puţin murdărite. Fără
substanţe abrazive. Aplicaţi în strat uniform Ultra Gel pe suprafaţa murdărită, după care
frecaţi şi clătiţi cu multă apă. În cazul în care suprafeţele sunt foarte murdărite, aşteptaţi după
aplicarea gelului pentru un efect mai bun. Dacă este necesar, repetaţi spălarea.
Se oferă în cutii de 1kg. Ambalajul şi paletizarea sunt indicate pe copertă

APĂ DISTILATĂ

Арт. № VHO111

APĂ DISTILATĂ

Apă distilată pentru acumulatoarele şi sistemele de răcire ale autovehiculelor, pentru sistemele
industriale, fier de călcat cu abur etc.
Se oferă în bidoane de 1L, 20L şi 50L.

Ambalare în
scopuri logistice
Felul
ambalajului

Ambalaj

Palet euro

Bucăți
în palet

Antigeluri VEKO şi GP

HDPE

1 L x 12

45 cartoane

540 buc

Antigeluri VEKO şi GP

HDPE

4Lx3

45 cartoane

135 buc

40 cartoane

480 buc

45 cartoane

180 buc

188 cartoane

1128 buc

Produse

Antigeluri Zerox; Lichid de parbriz – iarnă şi vară

PET

Lichid şi Antigel Zerox; lichide VEKO

PET

0.94L x12
1 L x 12
3Lх4
nou

HDPE

0.280 х 6

GP

PET

2L

GP

PET

3L

GP; Zerox; lichid - vară VEKO

PET

5L

Cremă bord, anvelope, bară, chedere, piele

HDPE

0.200 х 8

188 cartoane

1504 buc

Spray împotriva aburirii

HDPE

0.200 х 8

188 cartoane

1504 buc

Produs dezgheţare geamuri/parbriz;
Produse motor, textil, genţi, insecte, sticlă

HDPE

0.500 x 6

104 cartoane

624 buc

DOT 4; şampon auto GP

HDPE

50 cartoane

1000 buc

Lichid - vară 1:100

BBQ
Gel pentru mâini

Pastă pentru mâini Extra

Pastă pentru mâini Briliant
Green Air

0.450 х 20
0,500 х 20

Evro paletă
288 buc
Evro paletă
162 buc
Evro paletă
120 buc

288 buc

162 buc

120 buc

PET

0.700 х 12

84 cartoane

1008 buc

HDPE

1 L х 12

36 cartoane

432 buc

HDPE

1 kg х 12

54 cartoane

648 buc

HDPE

3 kg

96 buc

96 buc

HDPE

5 kg

68 buc

68 buc

HDPE

1 kg х 12

54 cartoane

648 buc

PET

10 L

40 buc

40 buc

HDPE

10 L

40 buc

40 buc

HDPE

20 L

24 buc

24 buc

Green Air ; Antigel; Lichide

GIP Ltd
Str. R. Daskalov Nr. 29A, Ruse, Bulgaria
Tel. +359 82 823 974
Tel./fax: +359 82 823 976
e-mail: eurooil@abv.bg
www.veko-products.com

