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ACCESSORIES



Το απόλυτο “βαρύ” pad κοπής έχει σχεδιαστεί για να παρέχει άριστη αφαίρεση των γρατσουνιών με
μέγιστη ασφάλεια. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας εξαιρετικά ανθεκτικό αφρό και διατίθεται σε
ειδικά σχήματα ειδικά για διαφορετικές μηχανές στίλβωσης.

Μεγέθη: 114455mmmm  //8800mmmm  //2200mmmm  ύύψψοοςς  &&  114455mmmm//8800mmmm  2255mmmm  ύύψψοοςς • Τύποι: EEcccceennttrriicc  //  RRoottaarryy  

Q2M HEAVY CUT

Ένα pad κοπής που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εξαιρετική αφαίρεση των γρατσουνιών με μέγιστη
ασφάλεια. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας εξαιρετικά ανθεκτικό αφρό και διατίθεται σε ειδικά
σχήματα ειδικά για διαφορετικές μηχανές στίλβωσης.

Μεγέθη: 114455mmmm  //8800mmmm  //2200mmmm  ύύψψοοςς  &&  114455mmmm//8800mmmm  2255mmmm  ύύψψοοςς • Τύποι: EEcccceennttrriicc  //  RRoottaarryy  

Q2M CUT



Ένα pad μεσαίας στίλβωσης σχεδιασμένο για να παρέχει εξαιρετικό βάθος και να μειώνει δευτερεύοντα
ελαττώματα. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας εξαιρετικά ανθεκτικό αφρό και διατίθεται σε ειδικά
σχήματα ειδικά για διαφορετικές μηχανές στίλβωσης.

Μεγέθη: 114455mmmm  //8800mmmm  //2200mmmm  ύύψψοοςς  &&  114455mmmm//8800mmmm  2255mmmm  ύύψψοοςς • Τύποι: EEcccceennttrriicc  //  RRoottaarryy  

Q2M POLISH

Ένα “ελαφρύ” pad φινιρίσματος σχεδιασμένο για να αφαιρεί ολογράμματα και ελαφριά ελαττώματα,
παρέχοντας ένα φινίρισμα υψηλής ποιότητας. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας εξαιρετικά
ανθεκτικό αφρό και διατίθεται σε ειδικά σχήματα ειδικά για διαφορετικές μηχανές στίλβωσης.

Μεγέθη: 114455mmmm  //8800mmmm  //2200mmmm  ύύψψοοςς  &&  114455mmmm//8800mmmm  2255mmmm  ύύψψοοςς • Τύποι: EEcccceennttrriicc  //  RRoottaarryy  

Q2M FINISH



Καινοτομες ινες Και ΥΠεΡμαΛαΚΗ οΛιςΘΗςΗ
Στα κύρια χαρακτηριστικά του -την ασφάλεια, την απαλότητα και την άνεση- προσθέστε και την
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, λόγω των καινοτόμων ινών που διαθέτει. Το Q²M sMoothie γλιστράει πάνω
από την επιφάνεια συλλέγοντας σωματίδια ρύπων με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Η διαδικασία
πλυσίματος, σας φαίνεται πιο “λιπαντική” και ομαλή. Το γάντι είναι εξοπλισμένο με μια εργονομική
μπορντούρα, που βοηθάει στο να μην σας γλυστρίσει ή πέσει. Είναι κατασκευασμένο από γνήσιο
Κορεάτικο υλικό και ειδικά ραμμένο από την GYeon.
Πλύσιμο μόνο στο χέρι, μέχρι 30οC. Μην στεγνώνετε. Μη σιδερώνετε. Μην λευκάνετε.

Διαθέσιμα Μεγέθη: 2200XX3300  εεκκ.. • Ανθεκτικότητα: Πάνω από 200 πλυσίματα.

Q2M SMOOTHIE

Το Q²M Dispenser Bottle είναι μια μεγάλη βοήθεια κατά τη διάρκεια του γυαλίσματος, καθώς είναι
ελαφρύ και σε πολύ βολικό μέγεθος. Το εύκαμπτο υλικό του, σας επιτρέπει την ακριβή και εύκολη
δοσολογία των αλοιφών γυαλίσματος. Μπορείτε να σημειώσετε πάνω στο μπουκάλι το υλικό του
περιεχομένου, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια λάθους.

Διαθέσιμα Μεγέθη: 330000  MMLL

Q2M DISPENSER BOTTLE 



Η τεΛεια ΛΥςΗ για δΥςΚοΛα ΠΡοςβαςιμες ΠεΡιοχες
Το Q²M silk Mitt είναι η τέλεια λύση για το στέγνωμα όλων των δύσκολα προσβάσιμων περιοχών του
αυτοκινήτου και συμπληρώνει την πετσέτα Q2M silkDrYer. Είναι κατασκευασμένο από το ίδιο
μεταξένια απαλό, αλλά υπερ-ανθεκτικό υλικό με μικροΐνες αλλά με τη μορφή ενός γαντιού, με έξτρα
απορροφητικό υλικό παραγεμίσματος στο εσωτερικό του, για να μπορεί απορροφά μεγάλες ποσότητες
νερού. Επιπλέον, οι ευέλικτες μικροϊνες του, γλιστρούν εύκολα πάνω από το χρώμα και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να απομακρύνει πίσσα, εκκρίσεις δέντρων και άλλες βρωμιές με ασφάλεια, χωρίς
να αφήσει σημάδια. Πλύσιμο στο πλυντήριο, μέχρι 30οC. Μην στεγνώνετε. Μη σιδερώνετε. Μην λευκάνετε.

Q2M SILK MITT

μοναδιΚες Και Καινοτομες ινες
Η Q²M silk DrYer είναι το πιο καινοτόμα πετσέτα στεγνώματος του 2015, και η GYeon είναι η πρώτη
που εισήγαγε αυτήν την τεχνολογία στεγνώματος σε όλο τον κόσμο! Οι μοναδικές συνθετικές ίνες της,
απορροφούν τέλεια μεγάλες ποσότητες νερού. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι η μεταξένια
ομαλή κύλιση πάνω από το βάψιμο, χωρίς να δημιουργεί μουντζούρες ή γρατζουνιές ακόμη και στο πιο
απαλό χρώμα. Η πετσέτα Q²M silk DrYer λειτουργεί εξίσου καλά σε επιχρισμένα και μη αυτοκίνητα.
Πλύσιμο στο πλυντήριο, μέχρι 30οC. Μην στεγνώνετε. Μη σιδερώνετε. Μην λευκάνετε.

Διαθέσιμα Μεγέθη: 5555XX5500  εεκκ.., 7700XX9900  εεκκ..

Q2M SILK DRYER



αΠαΛΗ Και αΠοτεΛεςματιΚΗ 
Η πετσέτα Q²M soft DrYer είναι πολύ ασφαλή και αποτελεσματική και απορροφά τεράστια ποσότητα
νερού. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πετσέτας Q²M soft DrYer είναι μια ακραία απαλότητα ενώ
εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση, γλιστρώντας πάνω στην επιφάνεια του χρώματος. Λόγω της τεχνολογίας
λέιζερ που χρησιμοποιείται στην κατασκευή της για να είναι χωρίς ραφές στις άκρες, η πετσέτα
Q²M soft DrYer μειώνει ραβδώσεις ή κηλίδες στο χρώμα. 
Πλύσιμο στο πλυντήριο, μέχρι 30οC. Μην στεγνώνετε. Μη σιδερώνετε. Μην λευκάνετε.

Διαθέσιμα Μεγέθη: 6600XX8800  εεκκ..

Q2M SOFT DRYER

μοναδιΚες Και Καινοτομες ινες
Η πετσέτα Q²M Waffle DrYer είναι η υπέρτατη επιλογή, και διατίθεται σε δύο μεγέθη: το μεγάλο
μέγεθος 60x80 εκ. για το στέγνωμα του αμαξώματος και όλων των πλαστικών και γυάλινων επιφανειών
και το πρακτικό 40X60 εκ., ιδανικό για όλες τις μικρότερες και δύσκολα προσβάσιμες επιφάνειες. Και οι
δύο πετσέτες είναι κατασκευασμένες από τις ίδιες υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής απορροφητικότητας
μικροϊνες. Η μικρή πετσέτα Q²M Waffle DrYer είναι ιδανική για τον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών.
Πλύσιμο στο πλυντήριο, μέχρι 30οC. Μην στεγνώνετε. Μη σιδερώνετε. Μην λευκάνετε.

Διαθέσιμα Μεγέθη: 4400XX6600  εεκκ.., 6600XX8800  εεκκ..

Q2M WAFFLE DRYER 



εξαιΡετιΚα αΠαΛες Και μαΛαΚες ινες
Η πετσέτα Q²M soft Wipe αναπτύχθηκε για να ταιριάζει ακόμα και στα πιο απαλά χρώματα αυτοκινητών.
Οι εξαιρετικά πυκνές αλλά απαλές ίνες της, είναι τέλειες για το σκούπισμα όλων των τύπων επιστρώσεων
και στεγανωτικών υλικών ψεκασμού. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της είναι ότι είναι χωρίς ραφές στα
άκρα, καθιστώντας την υπερ-ασφαλή. Η πετσέτα Q²M soft Wipe είναι κατασκευασμένη με την πιο
προηγμένη τεχνολογία λέιζερ, κάνοντας τις μικροΐνες πολύ ανθεκτικές.
Πλύσιμο στο πλυντήριο, μέχρι 30οC. Μην στεγνώνετε. Μη σιδερώνετε. Μην λευκάνετε.

Διαθέσιμα Μεγέθη: 4400XX6600  εεκκ..

Q2M SOFT WIPE 

χωΡις Ραφες Και εξαιΡετιΚα αςφαΛΗ
Η χωρίς άκρα Q²M BalD Wipe είναι μία απαλή αλλά πολύ αποτελεσματική πετσέτα. Ταιριάζει σε πολλές
διαφορετικές εφαρμογές: είναι εξίσου καλή αν πρόκειται για σκούπισμα επιστρώσεων εφαρμόζοντας
Q²M Cure ή τον καθαρισμό του χρώματος με Q²M tar, ή όταν χρησιμοποιείται με το Q²M prep.
Αφαιρεί τα υπολείμματα των αλοιφών γυαλίσματος χωρίς να αφήνει σημάδια εύκολα. Η Q²M BalD Wipe
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια αποκλειστική πετσέτα μικροϊνών για τις εσωτερικές λεπτομέρειες. 
Πλύσιμο στο πλυντήριο, μέχρι 30οC. Μην στεγνώνετε. Μη σιδερώνετε. Μην λευκάνετε.

Διαθέσιμα Μεγέθη: 4400XX4400  εεκκ..

Q2M BALD WIPE



Η ΚαΛΥτεΡΗ εΠιΛογΗ για τΗν αφαιΡεςΗ ΥΠοΛειμματων γΥαΛιςματος
Η πετσέτα Q2M polish Wipe έχει δύο πλευρές, με δύο διαφορετικά μήκη ίνας. Είναι χωρίς άκρα και
κατασκευάζεται με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας λέιζερ, για την ασφάλεια και την αντοχή της ίδιας
της ίνας. Είναι μία από τις καλύτερες πετσέτες μικροΐνων στην αγορά, όταν πρόκειται για την αφαίρεση
αλοιφών γυαλίσματος και όλων των λιπαρών υπολειμμάτων. Δεν έχει σημασία αν είστε στη μέση της
διόρθωσης χρώματος ή απλώς να τη χρησιμοποιήσετε με το Q²M prep πριν από την εφαρμογή του
επιχρίσματος. Πλύσιμο στο πλυντήριο, μέχρι 30οC. Μην στεγνώνετε. Μη σιδερώνετε. Μην λευκάνετε.

Διαθέσιμα Μεγέθη: 4400XX4400  εεκκ..

Q2M POLISH WIPE 

εξαιΡετιΚα μαΛαΛΗ, χωΡις αΚΡα
Η πετσέτα Q2M sueDe είναι διαθέσιμη σε 3 μεγέθη, ξεκινώντας από το μέγεθος 10Χ10 εκ. για απλικατέρ,
το 20x20 εκ. και το μεγάλο 40x40 εκ. Παρέχουν εξαιρετική απόδοση όταν πρόκειται για την εφαρμογή
επιχρισμάτων και είναι επίσης κατάλληλες  για χρήση με το Q2 CanCoat. Είναι εξαιρετικά μαλακές,
χωρίς άκρα, και παρέχουν μια ομαλή κίνηση στην επιφάνεια και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο της άνισης
εφαρμογής. Η πετσέτα Q2M sueDe είναι επίσης ιδανική για την αφαίρεση της ελαφριάς ομίχλης μετά από
την χρήση Q² repel στα παράθυρα.
Πλύσιμο στο πλυντήριο, μέχρι 30οC. Μην στεγνώνετε. Μη σιδερώνετε. Μην λευκάνετε.

Διαθέσιμα Μεγέθη: 1100XX1100  εεκκ..,,  2200XX2200  εεκκ..,,  4400XX4400  εεκκ..

Q2M SUEDE



μαΛαΚο Και εΡγονομιΚο
Το Q2M Mf appliCator είναι ένα πολύ απαιτητικό βοήθημα για την εφαρμογή επίστρωσης σε
μεγάλες, δύσκολα προσιτές ή πολύπλοκες διαμορφωμένες επιφάνειες. Για βαφή, δέρμα, διακοσμητικό,
gelcoat ή θαλάσσιο ξύλο, το Q2M Mf appliCator με τις μικροϊνες υψηλής ποιότητας θα επιτρέψει μια
ομοιόμορφη και ομαλή κάλυψη επιφάνειας. Το εργονομικό σχήμα βελτιώνει τη λαβή και εμποδίζει την
πτώση του στο έδαφος. Διατίθεται σε συσκευασία των 2 τεμαχίων.

Περιεχόμενα Συσκευασίας: 22  MMFF  AApppplliiccaattoorrss  • Διαθέσιμα Μεγέθη: 112200xx9955xx2255  χχιιλλ..

Q2M MF APPLICATOR 2-PACK 

αςφαΛΗ Και εΡγονομιΚΗ
Απαλή τρίχα αλόγου, φυσική ξύλινη λαβή και εργονομικό σχήμα συνδυάζονται στο Q2M leather
Brush για να σας προσφέρει ασφαλή και άνετη συντήρηση δέρματος. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο
το δυνατόν πιο ασφαλές και αποτελεσματικό σε όλους τους τύπους δέρματος. Η φυσική βούρτσα
απομακρύνει τη βρωμιά αποτελεσματικά από τη δομή της ταπετσαρίας. Η εργονομική ξύλινη λαβή έχει
στρογγυλεμένες άκρες για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά και να παρέχει καλή πρόσφυση ακόμα και όταν
βρέχεται.

Q2M LEATHER BRUSH 



Η Q²M WheelBrush είναι μια εξαιρετικά ασφαλή, υψηλής ποιότητας μικροϊνών βούρτσα,
σχεδιασμένη για να καθαρίζετε αποτελεσματικά τις ζάντες του αυτοκινήτου σας χωρίς να επηρεαστεί το
φινίρισμα τους. Είναι η απόλυτη λύση για τον καθαρισμό όλων των τροχών σας, ειδικά εκείνα τα δύσκολα
προσβάσιμα σημεία. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό, αλλά μαλακό υλικό με μικροΐνες, που προσφέρουν
εξαιρετική δύναμη καθαρισμού, αλλά είναι απολύτως ασφαλές για ζάντες σας. Είναι ανθεκτική στις
χημικές ουσίες και τα αποτελέσματα της διαρκούν πάρα πολύ καιρό.

Q2M WHEEL BRUSH 

Υψηλής ποιότητας τσάντες για τον αγαπημένο σας εξοπλισμό και εργαλεία συντήρησης. Εξαιρετική
ποιότητα κατασκευής, αποθηκεύει και προστατεύει τα προϊόντα GYeon, ακόμη και κατά τη διάρκεια
οδήγησης ενώ αποθηκεύεται στο πορτ-μπαγκάζ. Οι τσάντες κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας
συνθετικό υλικό, ανθεκτικό που καθαρίζεται εύκολα και προστατεύει καλά  τα προϊόντα στο εσωτερικό
τους. 

Διαθέσιμα Μεγέθη: 2266xx2211xx2211  εεκκ..,,  5500xx2222xx3300  εεκκ..

Q2M DETAILING BAG



Γρ. Λαμπράκη 299, 187 57 Κερατσίνι, Τηλ.: 210 49 51 412, 6945 412 686
www.crystalclear.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:


