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V-FLOC (1,5l, 500ml e 3l)

Lava autos de alta performance e de pH neutro. Proporciona 
lavagem suave e eficiente sem remover ceras ou selantes.

 Diluição até 1:400 
 Produto neutro (pH 7)

Limpeza e descontaminação

V-ECO - LAVA A SECO CONCENTRADO (1,5l)

Os tensoativos especiais ajudam na limpeza, baixando a tensão 
superficial e auxiliando no desprendimento da sujeira na peça.

 Limpa sem atrito 
 Ecologicamente correto 
 Contém cera de carnaúba

V-ECO FAST (500ml)

Contém em sua composição tensoativos, solventes ecológicos 
e cera de carnaúba que atuam juntos para uma limpeza mais 
eficaz e com menor chance de riscos na pintura.

 Promove brilho e leve proteção
 Ecologicamente correto 
 Contém cera de carnaúba

1,5l: 2011004
500ml: 2011069
3l: 2011081

2011071

2011070

poder de limpeza
concentração

poder de limpeza
brilho
proteção

IMPACT - LIMPEZA EXTREMA (1,5L, 3L e 5L)

Impact é um poderoso multilimpador universal, desenvolvido 
para limpezas difíceis de superfícies diversas. 

 Ultra concentrado
 Desengraxante Flotador

1,5L: 2011054 
3L: 2011055 
5L: 2011009

poder de limpezapoder de limpeza
brilho
proteção

2011057

descontaminação

REVELAX (500ml e 3L)

Revela os reais defeitos da pintura automotiva. É um produto 
indispensável no polimento automotivo de alta performance.

 Fácil utilização 
 Não mancha a superfície

2009036

descontaminação
revela defeitos
na pintura

CITRON - LAVA AUTOS DESENGRAXANTE (1,5l)

É ideal para lavagem pesada de veículos, atuando na remoção 
de graxa, matéria orgânica e ceras, auxiliando na limpeza pro-
funda da pintura do automóvel.  

 Concentrado
 Poder descontaminante



V-LUB (500ml, 3L e 5L)

V-Lub é um lubrificante de pintura desenvolvido  especialmente 
para utilização em conjunto com a V-Bar ou barras 
descontaminantes em geral.

 Reduz o atrito
 Promove o brilho

MOTO-V (500ml e 1,5L)

MOTO-V é um lava-motos, desenvolvido para limpeza de alta 
eficiência. Sua formulação equilibrada permite uso, sem agredir, 
em todas as partes da motocicleta, seja motor, pintura, metais 
ou plásticos.

 Remove barro e lama
 Proder desengraxante

500ml: 2011014
3L: 2011067
5L: 2011015

500ml: 2018021
1,5L: 2018022

poder de lubrificação

poder de limpeza

brilho

rendimento

500ml: 2009031
1,5L: 2009054

MICROLAV - SHAMPOO LIMPADOR (500ml e 1,5L)

Ultra concentrado e de alto rendimento. Lava até 5kg de micro-
fibra na máquina, com apenas 30 ml de produto.

 Ultraconcentrado 
 Restaura e condiciona a fibra

limpeza
condicionamento

500ml: 2011040
3L: 2011053
5l: 2011041

poder descontaminante
brilho

500ml: 2018010
1,5L: 2018020

remoção de cola
remoção de piche

IZER - DESCONTAMINANTE FERROSO (500ml, 3L e 5l)

Ideal para remoção de oxidação de material ferroso na pintura e 
demais partes externas do veículo. Possui pH neutro.  
 

 Odor Reduzido
 pH neutro

STRIKE – REMOVEDOR DE PICHE E COLA (500ml)

Desenvolvido para remoção de piche e resíduos de colas deixados 
por adesivos e etiquetas autocolantes em geral. 
 

 Não ataca o verniz
 Não causa manchas





2011097

poder de limpeza

2011098

poder de limpeza

SINTRA PRO (1,5L, 3L e 5L) 

Sintra Pro é um multilimpador flotador e bactericida de pH 
balanceado e ultra concentrado, indicado para limpeza de 
painéis, laterais e cantos de portas, bancadas de couro, carpetes 
e estofados.
   Ecologicamente correto

 Limpa sem agredir

1,5L: 2011066 
3L: 2011045 
5L: 2011000

poder de limpeza
poder bactericida

SINTRA FAST (500ml)

Sintra Fast é um multilimpador flotador universal, bactericida e 
germicida de pH balanceado, indicado para limpeza de painéis, 
laterais e cantos de portas, bancadas de couro, carpetes e 
estofados.

 Elimina até 99,9%das bactérias
 Pronto uso

2011057

poder de limpeza
poder bactericida

SOULT PRO - LIMPADOR DE BOINAS (3L) 

Promove limpeza rápida, segura e eficiente de boinas em geral. 
O produto remove completamente polidores, ceras e resíduos 
presentes nas boinas aumentando sua vida útil. 

 Limpeza rápida e eficiente
 Ação imediata

SOULT FAST - LIMPADOR DE BOINAS (500ml) 

Promove limpeza rápida, segura e eficiente de boinas em geral. 
O produto remove completamente polidores, ceras e resíduos 
presentes nas boinas, aumentando sua vida útil.

 Limpeza rápida e eficiente
 Ação imediata



cuidados com o estofado, TAPETES E CARPETES

1,5L: 2011047
3L: 2011048
5L: 2012048

1,5L: 2011051
3L: 2011052
5L: 2012050

IMPERMAX - PROTETOR DE TECIDOS (1,5l)

Desenvolvido para estofados automotivos e domésticos. Além 
de aumentar consideravelmente a vida útil da superfície aplica-
da, o produto consegue impermeabilizar a maioria dos tecidos.

 Aumenta a vida útil do tecido
 Evita crescimento de fungos

    e bactérias

EXTRACTUS - LIMPADOR ULTRA CONCENTRADO
(1,5l, 3L e 5L)

Limpador ultra concentrado de alta performance e baixa espu-
mação, desenvolvido para limpeza profissional de estofados, 
carpetes e tapetes. 

 Passo #1 do Sistema VSC
 Uso indicado em extratoras

2011010 1,5L: 2011050
3L: 2011049
5L: 2012049

proteção eliminação de 
fungos e bactériashidrorrepelência
poder de limpeza

eliminação de 
fungos e bactérias
poder de limpeza

eliminação de 
bactérias
poder de limpeza

SANITIZANTE FINALIZADOR 4 EM 1 (1,5l, 3L e 5L)

Produto 4 em 1, desenvolvido exclusivamente para ser pulveriza-
do na última etapa da limpeza de estofados, carpetes e tapetes. 
Elimina germes e bactérias e diminui as chances de crescimento 
de germes por até três meses.

 Passo #3 do Sistema VSC
 Produz agradável aroma

BACTRAN - LIMPADOR BACTERICIDA 7 EM 1 (1,5l, 3L e 5L)

Limpador bactericida ultra concentrado de alta performance e 
baixa espumação. Remove facilmente os mais diversos tipos de 
sujeira, além de eliminar fungos e bactérias. 

 Passo #2 do Sistema VSC
 Uso indicado em extratoras



CERAS E SELANTES

BLEND CARNAÚBA SÍLICA SPRAY WAX BLACK (500ml)

Praticidade e resultados incríveis com uma aplicação de alta 
tecnologia, unindo o melhor da sílica com o brilho sem igual da 
carnaúba tipo 1. Especial para pinturas escuras.

 Infusão de SiO2 com Carnaúba
 Proteção de até 4 meses

Blend Ceramic & Carnaúba Metal Polish é um produto com for-
mulação exclusiva, que une abrasivos especiais, carnaúba pura 
e SiO2, resultando em um polidor de metais inovador. Promove 
na peça polida muito brilho e proteção prolongada. 

 Infusão de SiO2 com Carnaúba
 Polimento e proteção

BLEND ALL IN ONE (500ml)

Polidor de etapa única com proteção, que alia o brilho da car-
naúba e a resistência cerâmica do SiO2, promovendo também 
hidrorrepelência na pintura. Seu alto poder de corte elimina 
riscos e swirls médios a severos (comparável a marcas de lixa 
P2000 ou mais finas), deixando um ótimo acabamento ao mes-
mo tempo.

 Não gera pó
 Proteção de até 4 meses

2026005

2026006 2026003

proteção

corte proteção

brilho

brilho brilho

hidrorrepelência

proteção hidrorrepelência

BLEND CARNAÚBA SÍLICA PASTE WAX BLACK (100ml)

Cera híbrida especialmente desenvolvida para carros de cor 
escura, principalmente os de cor preta. Composta por SiO2, e 
pela mais pura carnaúba tipo 1, protege a superfície veicular 
por até sete meses.

 Infusão de SiO2 com Carnaúba
 Durabilidade de até 7 meses

2026001

proteção
brilho
hidrorrepelência

BLEND CARNAÚBA SÍLICA PASTE WAX (100ml)

Promove alta resistência, característica da sílica, com o brilho 
quente promovido pela carnaúba cearense tipo 1.

 Infusão de SiO2 com Carnaúba
 Durabilidade de até 7 meses

2026001

proteção
brilho
hidrorrepelência

BLEND CARNAÚBA SÍLICA SPRAY WAX (500ml)

Praticidade e resultados incríveis com uma aplicação de alta 
tecnologia, unindo o melhor da sílica com o brilho sem igual da 
carnaúba tipo 1.

 Infusão de SiO2 com Carnaúba
 Proteção de até 4 meses

2026002

proteção
brilho
hidrorrepelência

BLEND CERAMIC & CARNAÚBA METAL POLISH (150g)



NATIVE CARNAÚBA CLEANER WAX (473ml) 

A tecnologia removedora de impurezas com a proteção da car-
naúba. O alto padrão a torna ideal para uso como pré-cera.

  Alto poder de limpeza
 Contém Carnaúba tipo 1

NATIVE BRAZILIAN CARNAÚBA BLACK WAX (100ml)

Cera de carnaúba de alta pureza desenvolvida exclusivamente 
para carros escuros, especialmente os de cor preta.

  Especial para carros escuros
  50% de carnaúba em volume

NATIVE CARNAÚBA SPRAY WAX (500ml)

Ideal para ser utilizada na manutenção do brilho da pintura 
do veículo, sendo indicada principalmente para uso após as 
lavagens.

 Brilho quente
 Contém Carnaúba tipo 1

2023002

2023005

proteção
brilho
hidrorrepelência

proteção
abrasividade

brilho
hidrorrepelência

proteção
brilho
hidrorrepelência

100ml: 2023004
235ml: 2023001

proteção
brilho
hidrorrepelência

2023003

NATIVE CARNAÚBA PASTE WAX (100ml e 235 ml)

Cera nobre, desenvolvida para os amantes de carros que não 
abrem mão de resultados que saltem aos olhos.

  Brilho quente
  50% de carnaúba em volume





CARNAÚBA PLUS (500ml, 1,5l e 3l)

Produto especialmente desenvolvido com a mais pura cera 
de carnaúba cearense. Sua fórmula exclusiva limpa, protege e 
promove brilho de alta profundidade.

  Alto brilho 
  Contém Carnaúba tipo 3

CERA CARNAÚBA EXPRESS ULTRA - 2 EM 1 (1,5l)

Ideal para enceramentos rápidos e de alta qualidade. Pode ser 
usada para manutenção de plásticos internos e externos.

  Pintura e Plásticos
  Concentrado

CARNAÚBA TOK FINAL (500ml)

Cera líquida de manutenção produzida com polímeros de última 
geração, que protegem e realçam o brilho de pinturas automotivas.

  Alto brilho
  Contém Carnaúba Tipo 3

 

SPELL (500ml)

Produto à base de sílica. Promove hidrorrepelência imediata, 
criando um filme de brilho e proteção UVA e UVB na pintura, 
plásticos, vidros, rodas e quase todas as partes externas do 
veículo.

   Proteção UV
   Hidrorrepelência imediata

V80 - SELANTE SINTÉTICO (500ml)

Sua exclusiva fórmula contém nano abrasivos que ajudam a 
eliminar pequenas imperfeições, deixando um acabamento de 
alto brilho. 

   Aplicação manual ou politriz
   Proteção por até 5 meses 

500ml: 2009004
1,5l: 2009038
3l: 2009002

2009008 2011003

2009023 2018011

CARNAÚBA HYBRID WAX (200g) 

Desenvolvida com a mais pura carnaúba cearense e polímeros 
de última geração, que protegem e dão brilho por um longo 
período.

  Rende até 60 aplicações 

2009006

proteção
brilho
hidrorrepelência

proteção
abrasividade

brilho
hidrorrepelência

proteção
brilho
hidrorrepelência

proteção
brilho
hidrorrepelência

proteção
abrasividade

brilho
hidrorrepelência

proteção
brilho
hidrorrepelência





V20 (500ml)

Ideal para uso na etapa de refino. Remove marcas deixadas pela 
etapa de corte. 

  Para verniz asiático
  Gera pouco pó 

Polimento

V10 (500ml)

Remove as marcas deixadas pela etapa de corte. Pode ser 
utilizada em todos os tipos de pintura automotiva, deixando 
um excelente acabamento.

 Alto poder de corte 
 Para verniz asiático

2009052 2009053

corte corte
brilho brilho

GLIZZ (500ml)

Glizz é um otimizador de polidores, desenvolvido exclusiva-
mente para melhorar a performance durante o processo do 
polimento automotivo

  Facilita o polimento
  Melhora o acabamento

2011090

lubrificação

V40 (4 EM 1) (500ml)

O V40 promove corte, refino, lustro e proteção 
apenas trocando as boinas.

  Contém cera de carnaúba 
  Para verniz asiático

V30 (500ml)

Produto de alto rendimento e excelente acabamento. Indispen-
sável na etapa de lustro principalmente para cores escuras.

  Para verniz asiático 
  Excelente acabamento 

2009051 2009033

corte corte
brilho brilho

V-CUT - POLIDOR DE CORTE E REFINO (500ml)

Polidor com excepcional poder de corte em vernizes mais duros.
proporciona corte refinado e acabamento de alto nível.

 Tecnologia VHP (Vonixx Hybrid Polish)
 Acabamento de alto nível

2009044

corte
brilho



SUPORTE FLEXÍVEL ROTATIVA 

(ROSCA M14)
Tamanhos: 3”, 5” e 6”

3" 2011032
5" 2011033
6" 2011034

SUPORTE FLEXÍVEL ROTATIVA 

(ROSCA 5/8")
Tamanhos: 3”, 5” e 6”

3" 2011035
5"2011036
6" 2011037

2009046

corte
brilho

5" 2011038
6" 2011039

SUPORTE VENTILADO ROTO ORBITAL 

(ROSCA 5/8’’)
Tamanhos: 5” e 6”

2009045

corte
brilho

V-POLISH - POLIDOR DE REFINO E LUSTRO (500ml)

Proporciona excelente acabamento para todos os tipos de ver-
nizes e remove facilmente microrriscos.

 Tecnologia VHP (Vonixx Hybrid Polish)
 Acabamento de alto nível

V-FINISH - POLIDOR DE SUPER LUSTRO (500ml)

Polidor de lustro de alta lubrificação. Promove alto poder de 
brilho e proporciona acabamento impecável.

 Tecnologia VHP (Vonixx Hybrid Polish)
 Acabamento de alto nível



BOINA VOXER CORTE LEVE (Amarela)
  
Tamanhos: 3”, 5” e 6”

  Indicada para uso em verniz médio e macio 
  Pode ser utilizada em máquina de roto-orbital ou rotativa

3": 2005139
5": 2005140 
6": 2005141

3": 2005142 
5": 2005143 
6": 2005144

BOINA VOXER LUSTRO (Azul-clara)

Tamanhos: 3”, 5” e 6”

  Indicada para todos os tipos de vernizes 
  Pode ser utilizada em máquina de roto-orbital ou rotativa

BOINA VOXER REFINO (Laranja) 

Tamanhos: 3”, 5” e 6”

  Indicada para vernizes médios e macios 
  Pode ser utilizada em máquina de roto-orbital ou rotativa

3": 2005133
5": 2005134 
6": 2005135

3": 2005136
5": 2005137 
6": 2005138

BOINA VOXER CORTE PESADO (Verde)

Tamanhos: 3”, 5” e 6”

  Remoção de riscos severos com excelente acabamento 
  Pode ser utilizada em máquina de roto-orbital ou rotativa

BOINA VOXER CORTE MÉDIO (Azul-escura)
  
Tamanhos: 3”, 5” e 6”

  Indicada para todos os tipos de vernizes 
  Pode ser utilizada em máquina de roto-orbital ou rotativa

BOINA VOXER SUPER LUSTRO (Vermelha) 

Tamanhos: 3”, 5” e 6”

  Indicada para todos os tipos de vernizes 
  Pode ser utilizada em máquina de roto-orbital ou rotativa

3": 2005145 
5": 2005146
6": 2005147

3": 2005130
5": 2005131
6": 2005132



BOINA VOXER CORTE PESADO (Lã) 

Tamanhos: 3”, 5” e 6” 
 

  Indicada para remoção de riscos moderados e severos, 
      cascas de laranja e marcas de lixa 1200 

  Pode ser utilizada em máquina de roto-orbital ou rotativa

KIT COM 3 PEÇAS - BOINA DE POLIMENTO EM CONE 

Tipos: Corte (Azul Escuro), Refino (Azul Claro) e lustro (Amarelo) 
 

  Espuma de poliéster e suporte plástico 
  6mm (diâmetro da haste) e 28mm (comprimento do punho)

3": 2005148
5": 2005149 
6": 2005150

2006001



POLITRIZ ROTO ORBITAL 15mm

  Projeto exclusivo Vonixx
  Ruído amenizado
  Formato anat�mico desenvolvido a partir de estudo
  Sistema de proteção do botão
  Acionamento suave
  Garantia de 1 ano na autorizada Vonixx

POLITRIZ ROTO ORBITAL 21mm

  Projeto exclusivo Vonixx
  Ruído amenizado
  Formato anat�mico desenvolvido a partir de estudo
  Sistema de proteção do botão
  Acionamento suave
  Garantia de 1 ano na autorizada Vonixx

110v - 2011029
220v - 2011028

110v - 2011027
220v - 2011026

Politrizes



MINI POLITRIZ FLEXÍVEL VOXER

  Haste flexível metálica emborrachada
  Carcaça plástica
  Espumas de poliéster
  Tecido argola e adesivo
  1m (Comprimento); 3mm (tamanho do mandril); M14 (Tamanho do 

adaptador
  Incluso na embalagem: 1 Mini Politriz Flexível Voxer; 10 cones de es-

puma pra polimento; 1 kit de boinas para polimento 1"; 1 kit de boinas 
para polimento 2"; 1 suporte de 1"; 1 suporte de 2"; 1 chave de boca

2006002



V-PAINT - CERAMIC COATING PARA PINTURA (20ml e 50ml)

Um produto formulado para revestir a pintura, protegendo-a 
contra a ação do tempo e deixando um brilho de alta profundi-
dade.

 Protege contra a ação do tempo 
 Até 3 anos de durabilidade 
 Produto à base de SiO2

V-PLASTIC  - CERAMIC COATING PARA PLÁSTICOS (20ml e 50ml)

O produto renova e restaura os plásticos por um período de até 
três anos.

 Prolonga a vida útil do plástico
 Até 3 anos de durabilidade 
 Produto à base de SiO2 

V-LIGHT - CERAMIC COATING PARA FARÓIS (20ml e 50ml)

Desenvolvido especialmente para recuperar faróis compostos 
por policarbonato e que sofreram oxidação com o passar do 
tempo.

 Evita o amarelamento 
 Um ano de proteção
 Produto à base de SiO2

V-ENERGY - CERAMIC COATING PARA MOTOR (50ml)

Coating semipermanente, de longa durabilidade e alto teor de 
SiO2, desenvolvido exclusivamente para o tratamento e revesti-
mento de motores de automóveis em geral.

 Proteção de até 4 anos 
 Contém SiO2

CERAMIC COATING
20ml - 2018006
50ml - 2018004

20ml - 2018007
50ml - 2018001

V-LEATHER  - CERAMIC COATING PARA COURO (50ml)

O V-Leather é um coating de alta tecnologia, desenvolvido base 
de nano partículas derivadas do silício, com alta resistência e 
poder hidrofóbico.

 Evita o ressacamento
 Protege contra manchas
 Proteção de até um ano

2018009

2018019

20ml: 2018002
50ml: 2018003

SIO2- PRO (500ml)

O produto deixa um toque aveludado e reduz consideravel-
mente o coeficiente de atrito, além de prolongar a vida útil das 
superfícies vitrificadas.

 Proteção de até 3 meses
 Para pintura, plástico e farol

2018005

proteção
brilho
hidrorrepelência



Cuidados com o vidro

PRIZM (500ml)

Remove marcas de água incrustada (chuva ácida), impurezas e 
contaminantes que não saem com a limpeza convencional. 

 Mais viscoso
 Total proteção e transparência

Cuidados com os pneus

REVOX (500ml e 1,5l)

Selante sintético para pneus, formulado para proteger, dar brilho 
e renovar o seu aspecto, além de promover total hidrorrepelência.

 Não sai na água
 Alta durabilidade

SHINY (500ml e 1,5L)

O produto tem a finalidade de renovar e dar brilho intenso e dura-
douro em pneus, não sai com água e poderá durar por semanas.

 Brilho intenso e duradouro
 Total proteção

Cuidados com o Motor

VERNIZ DE MOTOR (1,5l)

Protege contra a ação do tempo, dá brilho e renova todas as 
superfícies existentes no cofre do motor, caixa de motor, caixa 
roda e chassis.

 Evita oxidação nas partes metalizadas 
 Resistente à altas temperaturas

VEROM (1,5l)

Produto à base d’água que protege, dá brilho e renova todas as 
superfícies existentes no cofre do motor, como partes metálicas, 
plásticas, superfícies pintadas e mangueiras de borracha.

 À base d'água 
 Resistente à altas temperaturas

1,5l: 2011017
500ml:2011016

500ml: 2009017
1,5L: 2011091

2011005 2005227

2011001

durabilidade
brilho

durabilidade
brilho

proteção proteção
rendimento

poder
descontaminante





INTENSE (500ml)

Sua formulação balanceada promove acabamento natural, ele-
gante e seco ao toque, podendo durar até 6 meses. 
 

 Proteção UV 
 Toque seco 

RESTAURAX (500ml)

Restaura e renova superfícies plásticas internas e externas, 
como para-choques, painéis, laterais de portas, etc.

 Uso interno e externo
 Proteção UV

Cuidados com os plásticos

Cuidados com o couro

2009015 2009039

HIGICOURO (500ml)

Sua exclusiva fórmula remove impurezas com extrema facilida-
de, não agredindo o couro e deixando os bancos com aspecto 
de novos. 

 Limpa sem agredir 
 Não resseca o couro

HIDRACOURO (500ml)

Devido a sua avançada fórmula a base de matérias-primas no-
bres, evita o ressecamento do couro mantendo-o com aspecto 
de novo.

 Hidrata e protege 
 Evita o ressecamento

2009010 2009012

proteção
hidratação

poder de limpeza

durabilidade
brilho

durabilidade
brilho



EQUIPAMENTOS

ELEVADOR PANTOGRÁFICO VXX3000

O Elevador Pantográfico VXX3000 pode levantar carros, vans e caminhões leves com peso igual ou inferior a 3.000 kg, o que é ideal 
para reparos relacionados a pneus, rodas e freios, reparos de colisões e preparação de novos carros.

  Sistema de trava mecânica de 5 posições
  Cilindros duplos e design de elevação tipo tesoura para máxima resistência e estabilidade
  O carrinho portátil suporta a bomba e move o elevador
  Braços de raio deslizantes facilmente ajustáveis
  Liberação mecânica automática pelo novo mecanismo de disparo na posição mais alta

TRIPÉ PARA HOLOFOTES DE INSPEÇÃO

  Ajustável para holofotes de inspeção
  Robustêr, exelente construção
  Tamanho mínimo 1,00m
  Tamanho máximo 1,80m 

2005173

2005172



2005170
2005169

2005170

2005167

2005171

HOLOFOTE RECARREGÁVEL FAST

  Potência de 15W
  LED de COB de alta resolução
  Bateria recarregável de 2500 mAh
  Fluxo de 1600lm
  Proteção IP65 e resistência a impacto IK08

LANTERNA DE INSPEÇÃO FAST

  Potência de 5W + 2W
  LED de COB de alta resolução
  Bateria recarregável de 2500 mAh
  Fluxo de 600lm + 200lm
  Proteção IP65 e resistência a impacto IK07

LANTERNA DE INSPEÇÃO PRO

  Potência de 5W + 2W
  LED de COB de alta resolução
  Bateria recarregável de 2500 mAh
  Fluxo de 600lm + 200lm
  Proteção IP65 e resistência a impacto IK07

LANTERNA DE CABEÇA PARA INSPEÇÃO PRO

  Potência de 3W
  LED de COB de alta resolução
  Bateria recarregável de 1400 mAh
  Fluxo de 350lm
  Proteção IP67 e resistência a impacto IK08

HOLOFOTE RECARREGÁVEL PRO

  Potência de 30W
  LED de COB de alta resolução
  Bateria recarregável de 5000 mAh
  Fluxo de 2500lm
  Proteção IP65 e resistência a impacto IK08



LUVA PRÉ-POLIMENTO

LUVA PARA INTERIORES

2005113

2005114

LUVA DE TENTÁCULOS DE MICROFIBRA 

A Luva de Microfibra Tentáculos é a opção perfeita para lavagem 
suave de veículos sem risco de danificá-los ou criar riscos.

LUVA DE MICROFIBRA 2 EM 1

A Luva de Microfibra Dupla Ação Vonixx é uma luva anatômica e 
resistente desenvolvida para lavagem de veículos e remoção de 
insetos incrustados na superfície.

LUVA DE MICROFIBRA DUPLA AÇÃO

A Luva de Microfibra dupla ação 2 em 1 Vonixx é ideal para a 
lavagem dos vidros automotivos, caixas de roda, remoção de 
ceras Cleaner e remoção de insetos. O produto é composto de 
microfibra de alta qualidade para evitar riscos a superfície.

2005024

2005115

2005023

Acessórios

MICROFIBRA TRIANGULAR PARA DETALHAMENTO DE 
RODAS E AROS  
(16X19CM)

2005007

TOALHA DE MICROFIBRA PARA SECAGEM MAXX 
(50X90CM)

2005009



TOALHA DE MICROFIBRA DOIS LADOS
(40CMX40CM)

2005059

TOALHA DE SECAGEM
(50CMX90CM)

2005027

TOALHA DE MICROFIBRA ULTRA SECAGEM
(70X120CM)

2005116

PANO DE MICROFIBRA PARA VIDROS
(40CMX40CM)

2005010

TOALHA DE MICROFIBRA FELPUDA
(40CMX40CM)

2005025

TOALHA DE MICROFIBRA SEM COSTURA
(40CMX60CM)

2005026

TOALHA DE MICROFIBRA SEM COSTURA 
(40X40CM)

2005020

TOALHA DE MICROFIBRA DOIS LADOS  
(40X40CM)

2005059



APLICADOR DE ESPUMA  
(2 UNIDADES)

TACO DE LIXA
(13CMX7CM)

2005001

2005017

APLICADOR DE MICROFIBRA 
(300GSM)

MICROFIBRA DE SUEDE ACABAMENTO ULTRA FINO

2005022

2005117

APLICADOR DE ESPUMA  
(2 UNIDADES)

KIT DE PINCÉIS PARA DETALHAMENTO AUTOMOTIVO 
ULTRA MACIOS
(KIT COM 3 UNIDADES)

2005019 2005019

KIT DE ESCOVAS PARA DETALHAMENTO AUTOMOTIVO
(KIT COM 3 UNIDADES)

2005067

KIT DE PINCÉIS DE ESPUMA PARA DETALHAMENTO AU-
TOMOTIVO
(KIT COM 4 UNIDADES)

2005068



2005065

KIT DE PINCÉIS PARA DETALHAMENTO AUTOMOTIVO – 
EXTERNO
(KIT COM 5 UNIDADES)

KIT DE PINCÉIS PARA DETALHAMENTO AUTOMOTIVO – 
INTERNO
(KIT COM 5 UNIDADES)

2005064

2005071

2005072 2005070

2005069

MINI STICK PARA LIMPEZA E DETALHAMENTO 
AUTOMOTIVO (MÉDIO)
(KIT COM 50 UNIDADES)

MINI STICK PARA LIMPEZA E DETALHAMENTO 
AUTOMOTIVO (REDONDO)
(KIT COM 50 UNIDADES)

MINI STICK PARA LIMPEZA E DETALHAMENTO 
AUTOMOTIVO (GRANDE)
(KIT COM 50 UNIDADES)

MINI STICK PARA LIMPEZA E DETALHAMENTO 
AUTOMOTIVO (PEQUENO)
(KIT COM 50 UNIDADES)

2005072 2005070

MINI STICK PARA LIMPEZA E DETALHAMENTO 
AUTOMOTIVO (GRANDE)
(KIT COM 50 UNIDADES)

MINI STICK PARA LIMPEZA E DETALHAMENTO 
AUTOMOTIVO (PEQUENO)
(KIT COM 50 UNIDADES)



2011020

ESCOVA PARA LIMPEZA DE PNEUSESCOVA PARA FURO DE RODAS MÉDIA

2011023

20110192011018

ESCOVA PARA FURO DE RODAS TIPO PEPINOESCOVA DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA DE AROS

ESCOVA MACIA PARA FACE/CAIXA DE RODAS MÉDIA

2011021

ESCOVA MACIA PARA FACE/CAIXA DE RODAS LONGA

2011022

ESCOVA PARA LIMPEZA DE TAPETES E CARPETES

2011024

ESCOVA DE SILICONE PARA REMOÇÃO DE PELOS

2011025





2011022

2011059

2011065

LÂMINA DE SECAGEM EM SILICONEESCOVA PARA LIMPEZA DE FURO DE RODAS LONGA

ESCOVA PARA LIMPEZA DE RAIOS E AROS DE MOTOS

2011061

ESCOVA LIMPA BOINASESCOVA DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA DE AROS 
2 EM 1

2011085

20110632011062

ESCOVA PARA LIMPEZA DE CORRENTE DE MOTOESCOVA PARA LIMPEZA DE PARAFUSOS DE RODAS

SUPORTE DE PAREDE PARA POLITRIZ

  Alta resistência
  Corte à laser com cantos arredondados
  Parafusos embutidos
  42cm (Altura); 22cm (Largura); 8cm (Profundidade)

2005250





2005122

ADAPTADOR P/ SNOW FOAM BLACK & DECKER G ¼” F

ADAPTADOR P/ SNOW FOAM KARCHER SÉRIE 
K G ¼” F

2005123

2005124

2006005

2005125

2005125

2006003

ADAPTADOR P/ SNOW FOAM  ¼” G ¼” F

ADAPTADOR SNOW FOAM NILFISK E STIHLE

ADAPTADOR P/ SNOW FOAM  CHAMPION 
ENGATE RÁPIDO ¼” F

CONEXÃO ADAPTADOR SNOW FOAM
ENGATE RÁPIDO

ADAPTADOR SNOW FOAM LAVOR

2005120 2005119

SNOW FOAM FAST 

A Snow Foam Fast Vonixx proporciona uma melhor performance 
durante o processo de lavagem automotiva.   

 Espetacular ação de espumação 
 Fácil de usar

 Leque de espuma ajustável para vários ângulos de 0° a 90° 
 Incluso adaptador 1/4°
 Copo reforçado de alta resistência

SNOW FOAM PRO 

A Snow Foam Pro Vonixx proporciona uma experiência 
profissional e adaptativa no processo de lavagem automotiva.



www.vonixx.com.br

FB.COM/vonixxbr @vonixx vonixx


