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pentru curăţare, îngrijire şi întreţinere



Un singur punct de vedere contează: 
cel al clientului.
Pentru a oferi oamenilor cele mai bune soluţii pentru problemele lor, trebuie să le cunoşti viaţa de 

zi cu zi. Importante sunt aşteptările utilizatorilor. 

În acest scop, se impune să pui întrebări şi să asculţi.

Caramba a făcut acest lucru. Un studiu de piaţă la nivelul Germaniei a avut următorul rezultat: 

Consumatorii fi nali caută produse care să le uşureze viaţa şi munca. S-a discutat de asemenea în 

mod intens cu consumatorii care sunt aplicaţiile într-adevăr necesare. 

Concluzia: 

Utilizatorii profesionişti din zona privată îşi doresc soluţii care să merite acest nume. Soluţii pentru 

problemele specifi ce, care să se regăsească rapid în sortiment. Soluţii, ale căror utilitate se explică 

de la sine. Produsele pentru curăţare, îngrijire şi întreţinere cu utilizare rapidă, manipulare simplă şi 

efi cienţă durabilă. 

Pe baza acestor cerinţe, Caramba a elaborat din nou sortimentul pentru consumatorii fi nali: Trei 

clase de produse clar defi nite casă, grădină, atelier, tehnică şi auto, moto, oferă un grad maxim de 

orientare. Acestea cuprind agenţi speciali şi cu efecte multiple recunoscuţi sau noi în ambalaje noi 

şi atractive, care permit recunoaşterea la prima vedere a posibilităţilor de utilizare.

Caramba … funcţionează!

Casă & grădină  
Mai multă libertate în timpul liber

Auto & moto 
Îngrijirea autoturismului simplu şi efi cient

Atelier & tehnică  
Un paradis pentru amatorii de bricolaj



Casă  & grădină Atelier  & tehnică Auto & moto

La fel de versatile ca şi viaţa: 
Noile clase de produse de la Caramba.
Trei clase de produse, fi ecare cu cele mai bune soluţii pentru cerinţele specifi ce ale utilizatorilor 

respectivi. Fiecare uşor de recunoscut şi de reţinut, datorită unei coloristici inconfundabile. 

Verdele reprezintă Casă & grădină . 

Galben pentru Atelier & tehnică. 

Albastru pentru Auto & moto

Practic şi cu o bună reputaţie: 

Numele Caramba reprezintă de peste 100 de ani produsele chimice speciale 
care uşurează viaţa utilizatorilor. În atelierul auto sau propria casă.
Întreprinderea de familie se poate numi oficial „marca secolului“. 
O distincţie primită doar de mărcile deUAnite legendare 
pentru utilizatorii finali. 

Marca Caramba

ProUArbial la Caramba este următorul moto: „Când nu mai ajută nimic, ajută Caramba.“  
Până în ziua de azi, Caramba îndeplineşte această promisiune. Astfel, compania preia 
motto -ul vremurilor trecute şi îl reduce la doar două cuvinte. Indiferent în ce constă 
provocarea, fie că este vorba de curăţenie, îngrijire, protecţie sau lubrifiere:  

„Caramba ... funcţionează!“
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Casă & grădină 

Dizolvant pentru muşchi şi alge

· Îndepărtează depunerile de muşchi şi alge
· Pentru podele, suprafeţe din sticlă, faianţă etc.
· Protejează împotriva reapariţiei

Canistră de  5.000 ml UA: 4 
Cod produs 540450 

Dizolvant pentru depunerile verzi 

· Îndepărtează fără efort depunerile verzi
· Aplicare extrem de simplă
· Pentru terase, balcoane, alei şi intrări

Canistră de  5.000 ml UA: 4 
Cod produs 697750 

Agent de îndepărtare a petelor de ulei

· Îndepărtează petele de ulei de toate tipurile
· Pătrunde adânc în stratul de suport
· Îndepărtează şi petele vechi de ulei

Sticlă PET de 1.000 ml  UA: 6 
Cod produs 606811 

Dizolvant pentru grafi tti

· Îndepărtează grafitti-urile din vopsea şi lacuri
· Are efect pe suprafeţele din sticlă, beton şi zidărie
· Putere de dizolvare extrem de bună

Spray de 400 ml  UA: 6 
Cod produs 605614  

Întotdeauna, când acasă se impun performanţe excelente, Caramba este alături de dvs. în casă sau 

în grădină. Indiferent dacă aveţi nevoie de un agent de curăţare special efi cient pentru bucătărie, 

baie WC sau de un agent de îngrijire pentru suprafeţele sensibile sau puternic solicitate: 

Caramba … funcţionează. 

Lumea verde Caramba: pentru lucrul în casă şi în aer liber.  
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Casă & grădină 

Spray cu ulei special

· Ulei special transparent
· Unge, îngrijeşte şi protejează
· Aplicare universală

Spray de 100 ml  UA: 12 
Cod produs 604301 

Spray de pornire 

· Permite pornirea la rece fără probleme
· Potrivit pentru motoare în doi şi patru timpi
· Potrivit pentru motoare cu cablu de pornire 

Spray de 250 ml  UA: 6 
Cod produs 610202 

Agent de curăţare pentru tapiţerie

· Îndepărtează petele fără efort
· Îndepărtează mirosurile neplăcute
· Pentru tapiţerii, textile şi covoare

Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 640123 

Agent de curăţare pentru 
material plastic

· Curăţă materialele din plastic de toate tipurile
· Îndepărtează chiar şi murdăria persistentă
· Îndepărtează pelicula gri de la intemperii

Sticlă cu pulverizare  500 ml   UA: 6 
Cod produs 606925 

Spray pentru impregnare

· Protecţie la murdărie umiditate cu respiraţie activă
· Ţesăturile rămân fine
· Pentru materiale textile, piele, plafoane 
 decapotabile

Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 641313 

Agent de curăţare pentru 
sticlă şi oglinzi

· Împotriva murdăriei, nicotinei şi grăsimii
· Strălucire fără dungi
· Pentru toate suprafeţele de sticlă şi oglindă

Sticlă cu pulverizare  500 ml  UA: 6 
Cod produs 697105  

Agent de curăţare de bază Intensiv

· Nu atacă materialul şi nu lasă urme
· Nu este necesară ştergerea ulterioară
· Cu miros plăcut de piersici

Sticlă PET de 1.000 ml  UA: 6 
Cod produs 696610 

Agent de curăţare pentru gresie şi piatră

· Îndepărtează uşor cea mai rezistentă murdărie
· Nu atacă materialul şi nu lasă urme
· Perfect pentru terasă, balcon, bucătărie, 
 duş, baie şi toaletă

Sticlă PET de 1.000 ml  UA: 6 
Cod produs 697910 
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Casă & grădină 

Produktname

· Produktbeschreibung Blindtext
· Produktbeschreibung Blindtext
· Produktbeschreibung Blindtext

Verpackung XYZ ml  VE: X 
Art.-Nr. XXXXXX 

Produktname

· Produktbeschreibung Blindtext
· Produktbeschreibung Blindtext
· Produktbeschreibung Blindtext

Verpackung XYZ ml  VE: X 
Art.-Nr. XXXXXX 

Produktname

· Produktbeschreibung Blindtext
· Produktbeschreibung Blindtext
· Produktbeschreibung Blindtext

Verpackung XYZ ml  VE: X 
Art.-Nr. XXXXXX  

Produktname

· Produktbeschreibung Blindtext
· Produktbeschreibung Blindtext
· Produktbeschreibung Blindtext

Verpackung XYZ ml  VE: X 
Art.-Nr. XXXXXX 

Spray curăţat etichete

· Dizolvă autocolantul, resturile de adeziv ş.m.a.
· Îndepărtează ceaţa colorată şi petele de vopsea
· Nu atacă materialul şi nu lasă urme

Spray de 250 ml  UA: 6 
Cod produs 696502 

Agent de curăţare pentru inox

· Curăţă şi întreţine suprafeţele din metal
· Îndepărtează murdăria şi conferă strălucire
· Are efect antistatic

Spray de 250 ml  UA: 6 
Cod produs 633002 

Agent de curăţare pentru şeminee şi sobe
· Îndepărtează murdăria persistentă fără reziduuri
· Excelent pentru sticlă şi diferite metale
· Extrem de eficient împotriva funinginii, unsorii, uleiului 
 şi a gudronului din fum

Spray de 500 ml  UA: 6 
Cod produs 696405  

Agent de curăţare pentru cuptor
· Cu formulă inovativă pentru strălucire
· Posibilităţi multiple de utilizare, de ex. 
 şi pentru oale, tigăi şi grătare
· Dizolvă uşor resturile de grăsime, proteine, 
 amidon şi zahăr

Spray de 500 ml  UA: 6 
Cod produs 698105 

Siguranţa este principala prioritate  

Cine oferă siguranţa că un agent de curăţare poate fi utilizat fără probleme chiar şi în bucătărie? 
Răspunsul: autorităţile de certificare care verifică strict produsele conform standardelor internaţionale. 
Deoarece peste tot unde se prelucrează alimente, sunt necesare produse de curăţire şi întreäinere de 
încredere şi sigure cum este agentul de curăţare pentru inox Caramba. În procesul de dezvoltare a 
produsului, acesta a fost certificat de către Organizaţia de protecţie a sănătăţii din SUA, NSF 

(„National Sanitary Foundation“) şi de către Institutul pentru igienă al bazinului Ruhr. Sigiliul de 
calitate NSF este recunoscut mondial ca standard de verificare pentru agenţii chimici din 
domeniul gastronomiei şi marilor bucătării. Reţeta este verificată din punct de vedere al 
siguranţei pentru utilizare. O dovadă de siguranţă la fel de respectată asemenea o reprezintă 
certificatul Institutului de igienă al bazinului Ruhr. Potrivit pentru utilizarea în domeniul alimentar. 

calitate NSF este recunoscut mondial ca standard de verificare pentru agenţii chimici din 
domeniul gastronomiei şi marilor bucătării. Reţeta este verificată din punct de vedere al 
siguranţei pentru utilizare. O dovadă de siguranţă la fel de respectată asemenea o reprezintă 
certificatul Institutului de igienă al bazinului Ruhr. Potrivit pentru utilizarea în domeniul alimentar. 
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Degripant: înalta capacitate de curgere latentă este un atu

Ce deosebeşte dizolvantul de rugină bun de cel mai bun? Capacitatea de curgere latentă mai mare. 
Deoarece aceasta joacă un rol decisiv pentru rapiditatea şi eficienţa cu care agentul îşi face efectul. 
Spre deosebire de suprafaţa metalică netedă, rugina dispune de o structură umflată. Aceasta 
îngreunează alunecarea unei piuliţe pe un şurub. Pentru desfacerea unei asemenea îmbinări, 
este nevoie de mai multă putere. Un agent degripant cu o înaltă capacitate de curgere latentă 

pătrunde mai rapid şi mai profund în structura poroasă a ruginii şi conferă suprafeţelor metalice o peliculă lubrifiantă, 
care reduce necesarul de putere pentru desfacere. Efect mai rapid au agenţii de dizolvare a ruginii şoc: aceştia îngheaţă 
rapid rugina, astfel încât apar microfisuri, prin care poate pătrunde agentul. În plus: Caramba testează capacitatea de 
curgere latentă a agenţilor proprii de dizolvare a ruginii cu un filtru de hârtie normat, în care agentul urcă contra forţei 
gravitaţionale. Degripantul Caramba pătrunde aici mai rapid şi mai departe decât produsele altor producători.

Atelier & tehnică  

Spray multifuncţional „Super Plus“
Sinonimul pentru uleiurile multifuncţionale

· Dizolvă rugina şi lubrifiază
· Curăţă şi îngrijeşte
· Sprayul multifuncţional

Spray de 100 ml  UA: 12 
Cod produs 660701 

Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 660702 

Degripant cu „MoS2“
· Dizolvă rugina şi lubrifiază
· Până la 300° C rezistent la presiune şi căldură
· Pentru îmbinări cu şurub şi articulaţii

Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 660202 

Degripant şoc „Rasant“
Nou! Reţetă îmbunătăţită

· Dizolvă rugina extrem de rapid
· Efect rapid datorită îngheţului
· Pentru îmbinări şi unelte

Spray de 100 ml  UA: 12 
Cod produs 661001  

Spray de 250 ml  UA: 6 
Cod produs 661002  

Ulei multifuncţional cu grafi t
· Unge, protejează şi îngrijeşte
· Rezistent la presiune şi căldură
· Dizolvă rugina şi îmbinările corodate

Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 600302 

Cine este obişnuit să rezolve personal problemele ştie să aprecieze ajutoarele de înaltă calitate şi de 

încredere. Indiferent, dacă este vorba despre reparaţii, punere în funcţiune sau întreţinere. 

Lumea galbenă Caramba: pentru amatorii de bricolaj şi pasionaţii de tehnică.

1312 Degripant: înalta capacitate de curgere latentă este un atu

Ce deosebeşte dizolvantul de rugină bun de cel mai bun? Capacitatea de curgere latentă mai mare. 
Deoarece aceasta joacă un rol decisiv pentru rapiditatea şi eficienţa cu care agentul îşi face efectul. 
Spre deosebire de suprafaţa metalică netedă, rugina dispune de o structură umflată. Aceasta 
îngreunează alunecarea unei piuliţe pe un şurub. Pentru desfacerea unei asemenea îmbinări, 
este nevoie de mai multă putere. Un agent degripant cu o înaltă capacitate de curgere latentă 
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Atelier & tehnică  

Spray cu silicon

· Unge, întreţine şi protejează
· Curat şi aproape inodor
· Pentru metal, plastic şi cauciuc

Spray de 100 ml  UA: 12 
Cod produs 619901  

Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 619902  

Pastă de cupru
· Previne aderenţa
· Rezistent la aderenţă şi frecare
· Uşurează montarea şi demontarea

Tub 100 g   UA: 10 
Cod produs 691301  
  

Spray de contact
· Remediază defecţiunile de aprindere în 
 cazul umidităţii
· Pentru motoarele autovehiculelor şi motocicletelor
· Efect impermeabil la apă

Spray de 250 ml  UA: 6 
Cod produs 600902 

Pastă pentru spălarea mâinilor
Nou! Reţetă îmbunătăţită.

· Îndepărtează murdăria, uleiul şi unsoarea
· Curăţă în profunzime şi delicat
· Testat dermatologic

Cutie 500 ml  UA: 10 
Cod produs 693405 

Protecţie anticorozivă prin respingerea apei  

Rugina apare din cauza umidităţii. Astfel, agentul care protejează eficient de umiditate, previne cel mai 
bine rugina. Un ulei multifuncţional ca Super Plus este astfel bun doar în măsura în care este capabil să 
respingă apa şi acest lucru pe cât posibil durabil. Respingerea apei cu sprayul multifuncţional Super Plus 
se poate demonstra cu ajutorul unui test simplu: Se aplică puţină apă pe o tavă. Dacă se adaugă cu o 
pipetă o picătură de spray multifuncţional Super Plus, se formează o suprafaţă rotundă fără apă cu dia-

metrul de cca. 5 cm. Aceasta se menţine o perioadă mai lungă de timp. Chiar şi după 
clătirea multiplă cu apă, efectul de îndepărtare a apei rămâne. Niciun alt ulei 
multifuncţional nu obţine valori comparabile. Pentru protecţia la formarea ruginii 
datorate umidităţii, sprayul multifuncţional Super Plus reprezintă cea mai bună 
soluţie de pe piaţă.
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Auto & moto 

Şampon auto

· Curăţă rapid şi temeinic
· Conferă luciu lacului
· Cu protecţie de durată

Sticlă PET de 1.000 ml  UA: 6 
Cod produs 692110 

Agent de lustruire pentru lac

· Curăţă şi lustruieşte totodată
· Conferă strălucire sclipitoare
· Pentru lacuri noi şi bine conservate

Sticlă PET de 500 ml  UA: 6 
Cod produs 690105 

Agent de curăţare pentru lac

· Curăţă lacuri murdare şi mate
· Are efect de strălucire şi reîmprospătare a culorilor
· Înlătură urmele mici de zgârieturi

Sticlă PET de 500 ml  UA: 6 
Cod produs 690205  

Agent de sigilare pentru lac, ceară

· Protejează de îmbătrânirea şi alterarea lacurilor
· Asigură rezistenţa strălucirii
· Sigilează durabil lacul

Sticlă PET de 500 ml  UA: 6 
Cod produs 690115 

Fiecare proprietar de autoturism sau motocicletă ştie: întreţinerea şi întreţinerea corectă ajută la păstrarea 

valorii! Pentru ca întreţinerea să nu degenereze în muncă şi să reducă bucuria de a fi  proprietarul, există 

lumea albastră Caramba pentru autovehicule, motociclete şi alte vehicule cu două roţi. 

Lumea albastră Caramba: 

pentru oricine îşi iubeşte vehiculul – fi e el oldtimer sau din seria actuală.
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Auto & moto 

Agent de curăţare pentru sticlă

· Curăţă suprafeţele din sticlă ale autovehiculului
· Îndepărtează nicotina şi dungile
· Bună capacitate de dizolvare a insectelor

Sticlă cu pulverizare  500 ml  UA: 6 
Cod produs 697005 

Antiaburire (lavete)

· Mai multă siguranţă prin vederea clară
· Împiedică aburirea geamurilor
· Formează un film de protecţie invizibil

Pachet sigilat 12 bucăţi   UA: 12 
Cod produs 690421 

Agent de curăţare pentru sticlă (lavete)

· Curăţare rapidă şi fără dungi
· Pentru interior şi exterior
· Îndepărtează fără efort murdăria, nicotina şi insectele

Pachet sigilat 12 bucăţi   UA: 12 
Cod produs 690420  

Soluţie de curăţat parbrizul  1:100
Foarte concentrată

· Asigură imediat o vedere clară
· Îndepărtează resturile de insecte
· Întreţine cauciucul ştergătoarelor de parbriz

Sticlă de dozare  250 ml  UA: 6 
Cod produs 699802  

„Magic Wonder“ luciu rapid
Strălucire sclipitoare în câteva secunde  

· Curăţă, lustruieşte şi protejează
· Nu este necesară spălarea prealabilă
· Pentru lac, crom şi material plastic

Spray de 250 ml  UA: 6 
Cod produs 631203 

Spray curăţare răşină de copac

· Îndepărtează fără efort răşinile de copac
· Aplicabil pe lacuri, sticlă, plastic, crom
· Pentru petele de smoală, ulei, ceară, unsoare 
 şi răşini de copac

Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 608103 

Soluţie curăţat urme insecte

· Curăţă sigur şi delicat
· Dizolvă chiar şi insectele uscate
· Nu atacă lacul şi plasticul

Sticlă cu pulverizare  500 ml  UA: 6 
Cod produs 699105 

Spray curăţat etichete

· Dizolvă autocolantul, resturile de adeziv ş.m.a.
· Îndepărtează ceaţa colorată şi petele de vopsea
· Nu atacă materialul şi nu lasă urme

Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 661402 

Magic Wonder: curăţă, îngrijeşte şi protejează!

Îngrijirea suprafeţelor sensibile şi lăcuite este pretenţioasă: particulele de murdărie pot zgâria 
lacurile, reziduurile de lustruire pot cauza efecte de hologramă şi forma ceaţă şi norişori. 
Utilizarea Caramba Magic Wonder este însă simplă iar strălucirea imediată reprezintă nu 
mai puţin decât curăţire, îngrjire şi protecţie într-o singură etapă de lucru şi pentru multe 
suprafeţe netede, cum ar fi lac, crom şi plastic.

Nu este necesară curăţara prealabilă, deoarece agenţii speciali încapsulează şi anihilează murdăria 
uşoară încă de la aplicare. Totodată cerurile conţinute asigură o finisare strălucitoare la lustruire, 
care se păstrează mai multe luni şi protejează de murdăria nouă. Agenţii de absorbţie UV conferă 

în cele din urmă o protecţie durabilă la intemperii. Magic Wonder creşte semnificativ gradul de 
strălucire şi lustruieşte suprafeţele murdare delicat şi sigur.

1918

Ausgabe 09/2008

Nu este necesară curăţara prealabilă, deoarece agenţii speciali încapsulează şi anihilează murdăria 

care se păstrează mai multe luni şi protejează de murdăria nouă. Agenţii de absorbţie UV conferă 
în cele din urmă o protecţie durabilă la intemperii. Magic Wonder creşte semnificativ gradul de 

Ausgabe 05/2005

Testsieger

Ausgabe 10/2012
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4 009076 904218



Auto & moto 

Întreţinere pentru interiorul 
vehiculelor (lavete)

· Curăţarea şi întreţinerea suprafeţelor din-plastic
· Îndepărtează praful şi depunerile de nicotină
· Împrospătează culoarea şi protejează împotriva 
 friabilităţii

Mat
Pachet sigilat 12 bucăţi    UA: 12 
Cod produs 690424  

Strălucitor
Pachet sigilat 12 bucăţi     UA: 12 
Cod produs 690423 

Spray pentru zona cockpit

· Lustru mat-mătăsos
· Întreţinere intensă
· Îndepărtarea murdăriei

Fresh
Spray de 400 ml  UA: 6 
Cod produs 640004 

Vanille 
Spray de 400 ml  UA: 6 
Cod produs 640014 

Lemn nobil  
Spray de 400 ml  UA: 6 
Cod produs 640024 

Agent de curăţare pentru sticlă  
1:10 Concentrat  

· Asigură imediat o vedere clară
· Îndepărtează resturile de insecte
· Întreţine cauciucul ştergătoarelor de parbriz

Sticlă PET de 1.000 ml  UA: 6 
Cod produs 699810 

Spray curăţat jante „Brilliant“
Strălucire legendară dintr-un foc  

· Curăţă jantele de toate tipurile
· Strălucire fără periere şi ştergere
· Îndepărtează chiar şi murdăria persistentă

Spray de 400 ml  UA: 6 
Cod produs 627025 

Agent de curăţare pentru sticlă
Gata pentru utilizare

· Asigură imediat o vedere clară
· Îndepărtează resturile de insecte
· Întreţine cauciucul ştergătoarelor de parbriz

Canistră de  5.000 ml  UA: 4 
Cod produs 699750 

Întreţinerea pneurilor

· Curăţare cu spumă activă
· Împrospătarea culorilor
· Efect foarte îndelungat

Spray de 400 ml  UA: 6 
Cod produs 610804  

Lichid pentru parbriz: verifi cat temeinic  

Vederea bună constituie o contribuţie la siguranţa în trafic. De aceeal un lichid pentru parbriz 
trebuie să poată două lucruri: trebuie să îndepărteze murdăria, peliculele de lubrifiant şi 
reziduurile de cauciuc de la ştergătoarele de parbriz. Acestea afectează vederea în special 
în condiţiile de vizibilitate redusă cum ar fi soarele aproape de orizont şi deplasarea prin 
întuneric cu lumină bruscă de pe contrasens. Şi trebuie să îngrijească ştergătoarele 
de parbriz, pentru ca acestea să nu devină poroase înainte de vreme şi să îşi 

îndeplinească sarcina insuficient. De aceea, Caramba testează intens propriul lichid pentru parbriz la intervale 
regulate: se instalează un parbriz cu instalaţia de spălare şi ştergere într-o cameră frigorifică şi se tratează cu 

„murdărie de testare“,  un amestec persistent din ceruri fierbinţi, silicon, funingine şi ulei. Pentru a putea 
evalua perfect efectul de curăţare, o cameră înregistrează procesul de curăţare din perspectiva şoferului. 
În plus, Caramba verifică compatibilitatea cu lacurile şi plasticurile şi efectul substanţelor de îngrijire de 
a proteja lamele ştergătoarelor şi duzele de îmbătrânirea prematură.
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Ausgabe 04/2008

Lichid pentru parbriz: verifi cat temeinic  

Vederea bună constituie o contribuţie la siguranţa în trafic. De aceeal un lichid pentru parbriz 
trebuie să poată două lucruri: trebuie să îndepărteze murdăria, peliculele de lubrifiant şi 
reziduurile de cauciuc de la ştergătoarele de parbriz. Acestea afectează vederea în special 
în condiţiile de vizibilitate redusă cum ar fi soarele aproape de orizont şi deplasarea prin 
întuneric cu lumină bruscă de pe contrasens. Şi trebuie să îngrijească ştergătoarele 
de parbriz, pentru ca acestea să nu devină poroase înainte de vreme şi să îşi 
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Auto & moto 

Întreţinerea pielii (lavete)

· Întreţine şi protejează toate suprafeţele 
 netede din piele
· Produs adecvat pentru toate culorile
· Păstrează structura şi aderenţa

Pachet sigilat 12 bucăţi      UA: 12 
Cod produs 690422 

Soluţie îngrijire suprafeţe cauciuc 
(chedere) (baton)

· Menţine elasticitatea cauciucului
· Protejează de îmbătrânire, lipire, îngheţ
· Întreţinere şi protecţie pentru toate elementele 
 din cauciuc

Sticlă PET de 75 ml  UA: 18 
Cod produs 608575 

Spray curăţare instalaţii aer 
condiţionat

· Asigură un miros proaspăt în maşină
· Îndepărtează mirosurile neplăcute
· Are efect dezinfectant

Spray de 100 ml  UA: 12 
Cod produs 631001 

Soluţie pentru curăţat plastic

· Curăţă suprafeţele din material plastic de toate tipurile
· îndepărtează murdăria, nicotina şi grăsimea
· Efect în profunzime şi fără resturi

Sticlă PET de 250 ml   UA: 6 
Cod produs 606915  

Soluţie curăţat plastic în profunzime

· Întreţine suprafeţele din material plastic de toate tipurile
· Protejează prin sigilarea suprafeţelor
· Are efect de împrospătare a culorilor

Pulverizator cu pompă  250 ml   UA: 6 
Cod produs 662912 

Agent curăţare pentru tapiţerie

· Curăţă tapiţeriile textile de toate tipurile
· Îndepărtează nicotina, grăsimea şi alte reziduuri 
· Ideal pentru autovehicul şi articole de uz casnic

Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 640112  

Spumă pentru întreţinerea pielii

· Curăţă şi îngrijeşte pielea netedă cu pori fini
· Îndepărtează nicotina, grăsimea şi alte reziduuri 
· Are efect de împrospătare a culorilor

Spray de 250 ml  UA: 6 
Cod produs 614602 

Materiale plastice: protejează de căldură şi soare

Căldura şi razele soarelui decolorează materialele plastice, a căror suprafaţă devine casabilă şi 
vulnerabilă la murdărie. Sprayurile Caramba pentru interiorul autovehiculului au fost dezvoltate 
special pentru întreţinerea maşinii. Cu ajutorul lor, în doar câteva minute se pot curăţa în pro-
funzime şi împrospăta durabil toate armăturile. Pe lângă curăţarea rapidă şi eficientă, agentul 
protejează durabil plasticul împotriva razelor UV şi a uscării. Efect secundar deosebit: datorită 

efectului său antistatic, praful se depune foarte greu. Chiar şi 
strălucirea mătăsoasă pe care o lasă în urmă sprayul pentru 
interior, are avantaje decisive: previne oglindirile orbitoare şi 
conferă suprafeţei o aderenţă mai mare, astfel încât obiectele 
nu mai alunecă atât de uşor.
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Spray vulcanizare

· Ajutor imediat în caz de pană a pneului
· Închide găurile în câteva secunde 
şi reumflă pneurile
· Rapid, curat, comod

Spray de 400 ml  UA: 6 
Cod produs 662714 

Spray conservare şi protecţie praguri auto

· Protecţie anticorozivă transparentă
· Pentru bare, praguri, interioruri de uşi
· Îndepărtează umiditatea

Spray de 500 ml  UA: 6 
Cod produs 698715 

Soluţie antifonare 
(protecţie podea auto)

· Împotriva coroziunii şi loviturilor de pietre
· Negru şi cu posibilitate de vopsire
· Protecţie elastică durabilă
Spray de 500 ml  UA: 6 
Cod produs 603615 

Antigel auto Caramba 
Cu conţinut de silicat, pregătit pentru utilizare

· Corespunde aprobărilor: Audi, BMW, 
 Chrysler, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda ş.a
 Disponibil după epuizarea stocurilor vechi!

Sticlă PET de 1.000 ml  UA: 6 
Cod produs 654201 

Cu conţinut de silicat, concentrat

· Corespunde aprobărilor: Audi, BMW, 
 Chrysler, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda ş.a
 Disponibil după epuizarea stocurilor vechi!

Sticlă PET de 1.000 ml  UA: 6 
Cod produs 69609801 

Fără silicat, concentrat

· Corespunde aprobărilor: Audi, Chevrolet, DAF, 
 Ford, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mercedes
 Benz, Opel, Rover, Saab, Seat, Skoda, VW, ş.a
 Disponibil după epuizarea stocurilor vechi!

Sticlă PET de 1.000 ml  UA: 6 
Cod produs 69609701 

Degresant pentru frâne si piese auto

· Curăţă frânele şi alte componente auto
· Dizolvă murdăria persistentă
· Are efect degresant

Spray de 400 ml  UA: 6 
Cod produs 602614 

Spray pornire motor

· Ajutor protector pentru pornirea rapidă
· Pentru motoare pe benzină şi motorină
· de încredere în orice anotimp

Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 610213  

Agent de curăţare la rece pentru motor

· Îndepărtează murdăria, uleiul şi grăsimea
· Adecvat şi pentru îndepărtarea cerii
· Curăţă motoarele şi piesele motoarelor

Spray de 400 ml  UA: 6 
Cod produs 605415 

Unsoare pentru polii bateriei (spray)

· Împiedică perturbări ale funcţionării
· Asigură un comportament sigur la pornire
· Protecţie împotriva coroziunii şi oxidării

Spray de 100 ml  UA: 12 
Cod produs 645301 

Auto & moto 
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Auto & moto 

Agent pentru îngrijire lac 
motocicletă

· Curăţă, lustruieşte şi protejează
· Strălucire perfectă fără prespălare
· Adecvat şi pentru crom şi plastic

Spray de 250 ml  UA: 6 
Cod produs 631212 

Spray lanţ motocicletă

· Extrem de rezistent la centrifugare
· Protejează împotriva coroziunii
· Adecvat pentru toate tipurile de lanţuri 
 de motocicletă

Transparent
Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 646404  

Alb
Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 647004

  

Agent de curăţare pentru 
motocicletă

· Adecvat şi pentru curăţarea quad-urilor net
· Curăţă delicat şi temeinic
· Dizolvă murdăria uscată

Sticlă cu pulverizare  500 ml UA: 6 
Cod produs 690005 

Agent de curăţare lanţ motocicletă

· Curăţă, lustruieşte şi protejează
· Strălucire perfectă fără prespălare
· Adecvat şi pentru crom şi plastic

Spray de 300 ml  UA: 6 
Cod produs 602624 

26 27

kauftipp Ausgabe 07/2005

Urteil: sehr gut
Ausgabe 20/2010

Urteil: sehr gut

Ausgabe 07/2005

Urteil: sehr gut

Ausgabe 20/2010

Urteil: sehr gut

kauftipp
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Prezentare sistematizată, 
succes la vânzare.

 O privire în sistemul de aşezare în raft arată că: 

 Noul portofoliu de produse Caramba prezintă prin noul său design de produs 
 un aspect de calitate superioară care atrage atenţia.

 Prezentare a produselor cu efect unic pentru plasarea pe primul loc

 Întregul sortiment dintr-o privire 

 Orientare rapidă datorită clasifi cării în funcţie de domeniile de 
 utilizare şi a noului sistem de culori Caramba 

 Design nou al produsului cu cea mai modernă optică şi 
 senzaţie tactilă

Trei noi lumi  – trei noi prezentări.
 
Chiar şi pentru amplasările secundare, Caramba oferă cele mai bune soluţii.
În cel mai mic spaţiu, însă cu impuls extrem de puternic, noile lumi Caramba se prezintă 
în noile vitrine atractive Caramba.

 

  Adresarea clară orientată înspre utilizator  
  asigură orientarea dintr-o privire

  Deschiderea plină de atenţie aduce produsele în scenă şi 
  generează vânzări suplimentare

  Posibilităţi multiple de utilizare pe suprafeţe de vânzare şi 
  pe suprafeţe speciale

  Module tip platou cu posibilitate de combinare liberă 
  pentru amenajarea individuală la cerere

  Posibilitate de livrare în întregime amenajată: 
  despachetare şi vânzare directă
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Caramba – Soluţia problemelor pentru …

lacuri auto  
Şampon auto  17
Spray curăţat etichete, diluant special 18
Dizolvant pentru răşini de copac 18
Soluţie curăţat urme insecte  18
Agent de curăţare pentru lac 17
Agent de lustruire pentru lac 17
Agent de sigilare pentru lac, ceară 17
„Magic Wonder“ luciu rapid 18

parbriz auto
Antiaburire, lavete 19
Agent de curăţare pentru sticlă 19
Agent de curăţare pentru sticlă 1:100, 
superconcentrat 19
Agent de curăţare pentru sticlă 1:10, 
concentrat 20
Agent de curăţare pentru sticlă, 
pregătit pentru utilizare 20
Agent de curăţare pentru sticlă, lavete 19

curăţare interior auto
Spumă pentru întreţinerea pielii  22
Agent de întreţinere a pielii, lavete  23
Agent de curăţare pentru tapiţerie 22
Spray pentru interiorul vehiculelor 
„fresh, vanilie, lemn nobil“ 21
Produs de întreţinere pentru interiorului 
vehiculului, lavete, mat sau strălucitor 21

tehnică auto
Unsoare pentru polii bateriei, spray  24

Ajutor pornire 24

Agent de curăţare pentru frâne 24

Spray conservare şi protecţie praguri auto, 

transparentă  25

Protecţie anti-îngheţ răcitor  25

Agent de curăţare pentru motor şi la rece   24

Soluţie antifonare, cu posibilitate de vopsire  25

mobilier de grădină  
Spray de impregnare  8

Agent de curăţare pentru material plastic 8

Agent de curăţare pentru tapiţerie 8

sticlă şi oglindă
Agent de curăţare pentru sticlă şi oglinzi    8

instalaţia de climatizare
Spray curăţare instalaţii aer condiţionat 23

bucătărie & camera de zi
Agent de curăţare pentru cuptor 10 

Agent de curăţare pentru inox 10

Agent de curăţare pentru şeminee şi sobe 10

material plastic & cauciuc
Spray pentru interiorul vehiculelor 

„Fresh, Vanilie, Lemn nobil“ 21

Produs de întreţinere pentru interiorului 

vehiculului, lavete, mat sau strălucitor 21

Produs de întreţinere pentru cauciuc, baton  23

Agent de curăţare pentru material plastic  22

Soluţie curăţat plastic în profunzime 22

motocicletă
Agent de curăţare lanţ motocicletă  26

Spray lanţ motocicletă, transparent  26

Spray lanţ motocicletă, alb  26

Agent pentru îngrijire lac motocicletă  26

Agent de curăţare motocicletă  26

pneuri & jante
Spray curăţat jante „Brilliant“ 20

Etanşare pneuri 25

Întreţinere pneuri  20

Ajutor practic  
Spray curăţat etichete 9

Spray pentru pornire  9

Spray cu ulei special  9

Tehnic & atelier 
Ulei multifuncţional cu grafit  13

Pastă pentru spălarea mâinilor 14 

Spray pentru contact  14

Pastă de cupru 14 

Spray multifuncţional „Super Plus“ 13

Degripant şi lubrifiant cu  „MoS2“ 13

Degripant  şoc „Rasant“ 13

Spray cu silicon  14

terasă, alei & faţade 
Agent de curăţare pentru gresie şi piatră  9

Dizolvant pentru grafitti 7

Dizolvant pentru depunerile verzi 7

Agent de curăţare de bază Intensiv 9

Dizolvant pentru muşchi şi alge  7

Dizolvant pentru pete de ulei 7
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A Agent de curăţare lanţ motocicletă  26

 Agent de curăţare motocicletă  26

 Agent de curăţare pentru cuptor 10 

 Agent de curăţare pentru frâne 24

 Agent de curăţare pentru gresie şi piatră  9

 Agent de curăţare pentru inox 10

 Agent de curăţare pentru lac 17

 Agent de curăţare pentru material plastic

 (Casă) 8

 Agent de curăţare pentru material plastic

 (Auto)  22

 Agent de curăţare pentru motor şi la rece   24

 Agent de curăţare pentru şeminee şi sobe  10

 Agent de curăţare pentru sticlă 19

 Agent de curăţare pentru sticlă 1:10, 

 concentrat 20

 Agent de curăţare pentru sticlă 1:100, 

 superconcentrat 19

 Agent de curăţare pentru sticlă, lavete 19

 Agent de curăţare pentru sticlă, 

 pregătit pentru utilizare 20

 Agent de curăţare pentru sticlă şi oglinzi    8

A Agent de curăţare pentru tapiţerie (Casă) 8

 Agent de curăţare pentru tapiţerie (Auto) 22

 Agent de întreţinere a pielii, lavete  23

 Agent de lustruire pentru lac 17

 Agent de sigilare pentru lac, ceară 17

 Agent pentru îngrijire lac motocicletă  26

 Ajutor pornire 24

 Antiaburire, lavete 19

B „Brilliant“ Spray curăţat jante 20

D Degripant şi lubrifiant cu  „MoS2“ 13

 Degripant  şoc „Rasant“ 13

 Dizolvant pentru depunerile verzi 7

 Dizolvant pentru grafitti 7

 Dizolvant pentru muşchi şi alge  7

 Dizolvant pentru pete de ulei 7

 Dizolvant pentru răşini de copac 18

E Etanşare pneuri 25

I Întreţinere pneuri  20

L Luciu rapid „Magic Wonder“ 18

M „Magic Wonder“ luciu rapid 18

 „MoS2“ Degripant şi lubrifiant cu 13

P Pastă de cupru 14 

 Pastă pentru spălarea mâinilor 14 

 Produs de întreţinere pentru cauciuc, baton 23

 Produs de întreţinere pentru interiorului 

 vehiculului, lavete, mat sau strălucitor 21

 Protecţie anti-îngheţ răcitor  25

R „Rasant“ Degripant  şoc 13

S Şampon auto  17

 Soluţie antifonare, 

 cu posibilitate de vopsire  25

 Soluţie curăţat plastic în profunzime 22

 Soluţie curăţat urme insecte  18

 Spray conservare şi protecţie praguri auto,   

 transparentă  25

 

S Spray curăţat etichete 9

 Spray curăţat etichete, diluant special 18

 Spray curăţare instalaţii aer condiţionat 23

 Spray curăţat jante „Brilliant“ 20

 Spray cu silicon  14

 Spray cu ulei special  9

 Spray de impregnare  8

 Spray lanţ motocicletă, alb  26

 Spray lanţ motocicletă, transparent  26

 Spray multifuncţional „Super Plus“ 13

 Spray pentru contact  14

 Spray pentru interiorul vehiculelor 

 „Fresh, Vanilie, Lemn nobil“ 21

 Spumă pentru întreţinerea pielii  22

 Unsoare pentru polii bateriei, spray  24

 Spray pentru pornire  9

 „Super Plus“ Spray multifuncţional 13

U Ulei multifuncţional cu grafit  13

 Agent de curăţare de bază Intensiv 9
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