
věda
o lesku

  autokosmetikaprofi.cz

čechy - Martin Jaša / 606 707 757 / autokosmetikaprofi@gmail.com
         Martin Dekrét / 606 707 252 / starbritecechy@gmail.com

morava - Ivan Vlach / 608 707 267 / starbritemorava@gmail.com

autokosmetikaprofi.cz



Stupeň ochrany:

-

Použití : Jemný pad Scholl Orange

Matovací pasta „tekutý brusný papír“ k odbroušení 
velmi hlubokých škrábanců, defektů laků, tzv. pomerančů 
a to bez použití brusného papíru – matný povrch lze 
vyleštit v dalším kroku s prémiovou pastou S3 Gold XXL.

1L - 944Kč / s DPH

MATOVACÍ PASTA

Stupeň lesku: 

Stupeň ochrany:
-

Použití : Jemný pad Scholl Orange, Spider pad Scholl Navy Blue

K opravě nedokonalostí čerstvých laků, k broušení hlubokých 
škrábanců, tzv. pomerančů a silně poškozených laků. 
Zajímavostí je vysoký lesk - doporučujeme další krok k 
perfektnímu vyleštění.

1L -  976Kč / s DPH

Použití : Střední pad Scholl Purple, Spider pad Scholl Navy Blue, Beran pad Premium Soft

Univerzální řezná pasta k broušení hlubších, střed-
ních a jemných škrábanců a k obnově zvětralých laků
s minimální prašností. Doporučujeme zakončit s leštící 
pastou. Lze použít téměř se všemi pěnovými pady Scholl.

250ml - 454Kč   1L - 1009Kč / s DPH

Použití : Spider pad Scholl Navy Blue, Střední pad Scholl Purple, 
Jemný pad Scholl Orange, Neo Spider pad Scholl Honey

Reálně fungující jednokroková pasta, která se používá 
k odstraňení tzv. sluníček, středních a jemných škrábanců, 
k vyleštění zvětralého laku. V jediném kroku odstraňuje 
i středně hlubší škrábance a zároveň zaručuje zrcadlový 
lesk - není potřeba další krok k vyleštění.

500ml - 716Kč   1L - 1193Kč / s DPH

EXTRÉMNĚ BRUSNÁ PASTA

STŘEDNÍ PASTA

Stupeň lesku: 

Stupeň ochrany:

-

Stupeň lesku: 

Stupeň ochrany:

-

JEDNOKROKOVÁ PASTA

Řezný výkon: 

Stupeň lesku: 

-

Řezný výkon: 

Řezný výkon: 

Řezný výkon: 



mehr auf Seite 22 /
more on page 22

K broušení hrubých a středních škrábanců a silně zvětralých laků. Vysoce 
výkonná řezná pasta S3 Gold XXL byla navržena speciálně pro renovaci 
laku odolném proti poškrábání, včetně laků ošetřených UV zářením. Díky
jedinečné technologii IPT - inteligentní technologii Powder Technology, 
která je založena na vysoce čistém oxidu hliníku, můžete nyní odstranit 

nedokonalosti všech laků ještě rychleji a jednodušeji. Vynikající řez, 
brilantní 

manipulace Vás přesvědčí.
zrcadlový lesk, minimální prašnost a snadná 

BRUSNÁ PASTA

PERFEKTNĚ SNADNÉ - POUZE JEDNA PASTA A JEDEN 
PAD PRO TÉMĚŘ VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY.

Lze obecně použít se všemi pody Scholl. Pro dosažení 
nejlepších výsledků doporučujeme použít inovativní

Sandwich Spider pad Black/White nebo tvrdý Spider 
pad Scholl Navy Blue. 

Je také ideální pro povrchové úpravy polykarbonátů a lakovaného dřeva.

  
Použití : Sandwich Spider pad Scholl Black/White, Spider pad Scholl Navy Blue,
              Beran pad Scholl Premium Soft, Střední pad Scholl Purple

  

250ml - 519Kč   0 716   1L - 1193Kč / s DPH5 0ml - Kč

Stupeň ochrany:

-
Stupeň lesku: Řezný výkon: 

Pady                                  Prémiové spider pady

S – 121Kč, M – 364Kč, L – 445Kč / s DPH

BERAN SCHOLL PREMIUM SOFT

Špičková leštící podložka vyrobená 
ze 100% přírodní vlny a integrované 
vrstvy pěny pro maximální řezný výkon
na čerstvých a opotřebovaných lacích.

S – 114Kč, M – 359Kč, L – 457Kč / s DPH

STŘEDNÍ SCHOLL PAD PURPLE

Špičková pevná pěnová podložka s 
hrubou porézní strukturou. Kompozice 
odolná proti roztržení, rozptýlená pěna
zajišťuje maximální trvanlivost.

S – 82Kč, M – 271Kč, L – 353Kč / s DPH

JEMNÝ SCHOLL PAD ORANGE

Univerzální, polotuhá podložka s jemnou 
pěnovou strukturou s uzavřenými buňkami 
je ideální pro broušení s velmi hrubými 
pastami, konečnou úpravu a finální lěsnění.

S – 163Kč, M – 457Kč, L – 572Kč / s DPH

SANDWICH SPIDER PAD BLACK/WHITE

Inovativní pěnová podložka s kalibrovaným 
povrchem a dvouvrstvou konstrukcí pro maximální 
řezný výkon a perfektní odvod tepla. Speciálně 
navržen pro brusnou pastu Scholl S3 GOLD XXL.

S – 163Kč, M – 457Kč, L – 572Kč / s DPH

SANDWICH SPIDER PAD NAVY BLUE

Kalibrovaná, zpevněná pryžová lešticí  podložka. 
Jedinečná tepelně odolná pěnová kompozice 
zajišťuje stálý a konzistentní řezný výkon. 
Speciálně navržen pro PASTU S20 BLACK

M – 425Kč, L – 519Kč / s DPH

NEO SPIDER PAD HONEY

Jemná porézní síťovaná hybridní podložka 
s kalibrovaným povrchem byla navržena pro 
efektivní aplikaci ochrany NEO Polymer. 
Ideální pro odstranění případných hologramů.



LEŠTÍCÍ PASTA S VOSKEM

Stupeň lesku: 

Stupeň ochrany:

Použití : Beran pad Scholl Premium Soft, Spider pad Scholl Navy Blue, Střední pad 
          Scholl Purple, Jemný pad Scholl Orange, Neo Spider pad Scholl Honey

Jednokroková pasta s voskem k odstraňení tzv. sluníček, 
jemných škrábanců, k vyleštění zvětralého laku 
a navoskování syntetikou s ochranou a leskem na 
několik měsíců. Lze použít téměř se všemi pady Scholl.

1L - 858Kč / s DPH

Stupeň lesku: 

Stupeň ochrany:

-

Použití : Jemný pad Scholl Orange, Neo Spider pad Scholl Honey

Finální antihologramová pasta bez vosku se používá 
k závěrečné úpravě laku po broušení anebo jako 
samostatný krok u nových laků s cílem extrémního lesku.

250ml - 486Kč 1L - Kč / s DPH 500ml - 652Kč 1107

FINÁLNÍ PASTA
Řezný výkon: 

Řezný výkon: 

  

Stupeň lesku: 

Stupeň ochrany:

LEŠTĚNKA NA KOV

Prémiová leštěnka s vysokým leskem na bázi oxidu hlinitého 
pro opravu matných a poškrábaných, hladkých
kovových povrchů. Leští a chrání.

100g – 422Kč / s DPH

FINISH INSPECTION SPRAY

Stupeň odmaštění:

Vysoce účinný víceúčelový přípravek na odmaštění všech 
aditiv z brusných a leštících past, výborný jako lubrikant 
pod clay hmotu, pod clay rukavici anebo clay kotouč. 
Odmašťovač povrchů před aplikací ochrany karoserie.

500ml – 381Kč      5L – 1269Kč / s DPH



Použití : Hand Puck Black

Gel vyrobený z cenných přírodních zdrojů - slunečnicového, mandlového 
oleje a včelího vosku. Pro všechny druhy hladké kůže. Kůže 
po ošetření zůstává hedvábná, přirozeně matná 
a zároveň dlouhodobě vyživená a utěsněná. 
Nepoužívejte na samet, semiš a alcantaru!

250ml - 474Kč 1L - 976Kč / s DPH

GEL NA KŮŽI

132Kč s DPH

Použití : Hand Puck Black 132Kč s DPH

200g – 5081Kč / s DPH   
Stupeň lesku: Stupeň ochrany:

ŠPIČKOVÝ RUČNĚ VYRÁBĚNÝ VOSK
S OBSAHEM AŽ 30% NEJKAVALITNĚJŠÍ KARNAUBY

                                                           Špičkový vosk vyráběný ručně v malých množstvích pro nejnáročnější  klienty.
  Obsahuje až 30% nejkvalitnějšího brazilského karnaubského vosku – 60g  karnauby ve 
200g  Vintage Wax. Je vyráběn ručně v malých dávkách „pouhých 10 litrů“ odborníky 

v Remsecku v Německu. Tento přírodní a křišťálově čistý voskový štít chrání lak, má 
extrémní odpudivost vody – lotusový efekt a zanechává zrcadlový, hluboký 
a bohatý lesk po dlouhé  měsíce. Je aplikován ruční masáží. 

  PRÉMIOVÝ VOSK

Stupeň lesku: 

Stupeň ochrany:

Použití :Hand Puck Black, Jemný pad Scholl Orange

Díky obsahu karnaubského vosku a syntetických přísad trvale ochrání 
lak automobilu na dlouhé měsíce. Dlouhotrvající a jasný zrcadlový lesk 
lze dosáhnout ručne za pomoci Hand Puck Black anebo leštičky 
excentrické / rotační v kombinaci s Jemným pad Scholl Orange.
W6+ je perfektní jak na černé tak i ostatní laky.

250ml - 338Kč  1L - 640Kč / s DPH

POLYMERICKÁ OCHRANA

Použití : Neo Spider Scholl Puck

Extrémně odolný a všestranný polymerický sealant - ochrana proti povětrnostním vlivům 

pro všechny vnější povrchy: lak, sklo, chrom, pryž a plastové díly. Ohromná vydatnost, 

snadná manipulace a eliminace použití mnoha produktů 

na ochranu. Neobsahuje uhlovodíky a silikonové oleje.

180Kč s DPH

+
Řezný výkon: 

500ml – 617Kč  5L – 3130Kč / s DPH



Špičková modelína pro odstraňování povrchových kontaminantů. 
Dokonale čistí lak a tvrdé povrchy – lehce odstraňuje silniční 
nečistoty, asfalt, zaschlou ( zástřikovou ) barvu, průmylový spad, 
náletovou rez...

200g - 713Kč / s DPH

Robusní dřevěný kartáč na čištění, odprašování a odstraňování 
zbytků past z pěnových a vlněných padů.

375Kč / s DPH

Praktický dávkovač pro plnění a dávkování všech leštících 
produktů SCHOLL.

151Kč / s DPH

Klasická zástěra v barmanském vzhledu s kapsami a vyšívaným 
SCHOLL CONCEPTS logem.

640Kč / s DPH

CLAY V PLASTOVÉM BOXU

KARTÁČ NA ČIŠTĚNÍ PADŮ SCHOLL

APLIKAČNÍ LÁHEV NA PASTY 500ml

ZÁSTĚRA K LEŠTĚNÍ SCHOLL


