Toyota Bilpleje
Komplet kollektion af bilplejemidler

Det er nemt at pleje din bil
Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor
turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er
driftsikker og pålidelig, og at det autoriserede
Toyota-værksted har ekspertisen til at få det bedste
ud af bilens høje kvalitet. Men hvad med dens
flotte lak og look? Og hvad med fælgene og plejen
af interiør, indtræk og ruder?

Toyota Bilpleje hos dit autoriserede værksted
Toyota Bilpleje er den lette vej til perfekt pleje af din bil
– fra inderst til yderst. Det brede produktprogram fås hos
dit Toyota-værksted. Produkterne er nemme at bruge, og
de medfølgende instruktioner er lette at forstå. Skulle du
alligevel få brug for hjælp, vil Toyota-personalet altid stå
klar med råd og vejledning.

Toyota Bilpleje er et program af bilplejeprodukter til at
bevare din bils flotte udseende og sikre en god brugtvogns
pris, når den tid kommer. Og netop fordi produkterne er
Toyota-godkendte, kan du være sikker på, at de matcher din
bils høje kvalitet.

I denne brochure kan du læse mere om Toyota Bilpleje.
Vi håber, at det vil inspirere dig til at bruge de Toyotagodkendte produkter, som din bil fortjener. Toyotas
originale bilplejeprodukter gør arbejdet lettere og mere
effektivt, når du vil holde din bil pæn og attraktiv.
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Indvendig bilpleje
Når du bruger lidt tid på bilens interiør med Toyotas
originale bilplejeprodukter, kan du glæde dig over resultatet
i lang tid fremover. Stofindtræk bliver mere modstandsdyg
tigt over for hverdagens slid, og plastik- og vinyloverflader
får en ren og flot overflade. Toyotas originale bilplejepro
dukter er nemme at bruge, så du skal ikke bruge meget tid
på at holde bilens interiør i pæn stand.

Læderrens
Læderinteriør er en investering, som fortjener optimal pleje.
Denne specialudviklede rensevæske bevarer læderets
blødhed og eksklusive look.
Produktbeskrivelse:
– Neutral pH-værdi for skånsom behandling
– Opfrisker læder og modvirker indtørring og krakelering
– Tilsat lanolin
– Fjerner indgroet snavs og fedt

Kabinerens
En alt-i-én rensespray med effektiv virkning på indtræk og
andre interiørmaterialer. Hvis det er meget snavset, renses
området først med Toyota Indtræksrens, som du lader tørre.
Derefter anvendes Toyota Kabinerens til generel rengøring.
Produktbeskrivelse:
– Silikonebaseret formel
– Opfrisker, rengør og beskytter an lang række og
interiørmateriale
– Perfekt til vinyl, plastik, dørbeklædning, gummimåtter
og instrumentbord
– Smudsafvisende og antistatisk effekt

Indtræksrens
Hurtigvirkende renseskum, der bevarer det flotte look på
sæder og andre stofoverflader.
Produktbeskrivelse:
– Hurtigvirkende skum, der fjerner større og mindre pletter
– Renser stof-, vinyl- og læderindtræk
– Ideelt til tæpper, stofsæder og dørbeklædninger
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Udvendig bilpleje
Din Toyota skal stå model til lidt af hvert i det danske klima.
Sne, slud og saltede veje veksler med regn og bagende sol.
Luftforurening og fugleklatter gør ikke sagen bedre. Toyotas
bilplejeprodukter giver dig optimale muligheder for at pleje
og bevare bilens flotte look og finish. Især efter vask er det en
god idé at ofre lidt tid på udvendig pleje af din Toyota.

Polish og lakforsegler
Denne kvalitetsvoks giver en beskyttende hinde og en flot
højglans i lakken.
Produktbeskrivelse:
– Beskytter lakken med en slidstærk vokshinde
– Langtidsholdbar højglans
– Beskytter mod vandmærker
– Gør det lettere at rengøre bilen fremover

Bilshampoo
En koncentreret shampoo, der renser lakken og tilfører den
en beskyttende og glansfyldt vokshinde. To hættefulde af
denne koncentrerede shampoo i en spand vand er nok til
en effektiv bilvask. Skyl af med vand og tør efter med et
godt vaskeskind, så får du et flot resultat.
Bilvask fjerner snavset, men hvis du virkelig vil kæle for din
bil, skal du efterfølgende bruge Toyota Polish og lakforseg
ler. Påfør voksen jævnt med en blød og fnugfri klud og
polér efter med en anden klud.
Produktbeskrivelse:
– Indeholder beskyttende voks, der giver langtidsholdbar
højglans
– Kan bruges på alle laktyper
– Koncentreret indhold, 500 ml rækker op til 25 vaske
– Forstærket kapsel for at undgå spild
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Fælgrens
Effektivt rensemiddel, der fjerner snavs og støv fra alle typer
hjul.
Produktbeskrivelse:
– Bevarer det flotte udseende på krom, metallegeringer, stål
og lakeret aluminium
– Fjerner indgroet bremsestøv og trafikfilm
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Ruderens
Rene ruder er en vigtig sikkerhedsfaktor. Med denne formel
rengøres ruderne effektivt uden at efterlade skjolder.

Sprinklervæske
Fjerner lynhurtigt snavs, støv og insektrester fra forruden, så
udsynet og sikkerheden bevares.

Sprøjt Toyota Ruderens på ruder og spejle og lad det sidde
nogle sekunder, før du tørrer det af igen. På den måde
bliver glasset helt rent, og du får et sikkert udsyn.

Produktbeskrivelse:
– Opløser og fjerner snavs og insektrester
– Forbedrer viskerbladenes effekt
– Modvirker at forruden fryser til
– Frostfri ned til -10°C / -20°C / -40°C / 50°C
– Kan fortyndes med vand i sommerhalvåret
– Skånsom mod lak, gummi, plastic og metal

Produktbeskrivelse:
– Til indvendig og udvendig rens af ruder og spejle
– Modvirker skjolder og striber
– Fjerner trafikfilm, insekter, fedt og tobaksfilm
– Indeholder citronduft for ekstra opfriskning

Isfjerner
En hurtigvirkende formel, der gør ruderne rene for is og
frost. Klart udsyn giver sikker kørsel.
Produktbeskrivelse:
– Fjerner is fra ruder og spejle
– Virker hurtigt
– Indeholder antifrost-væske for at forhindre tilfrysning
– Kan være afgørende for sikkerheden
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Touch-up maling
Stenslag og ridser ser måske ikke ud af så meget. Men selv
små skader kan udvikle sig kritisk og på længere sigt blive
meget dyrere at reparere, end hvis du gør en lille indsats
med det samme. Toyota Bilpleje gør det nemt og effektivt
at tage denne form for småskader i opløbet. Produkterne er
økonomisk overkommelige, lette at bruge, og der medføl
ger udførlig instruktion.

Touch-up pen
Toyotas nye Touch-up pen er perfekt til små ridser og
lakskader. Den miljøvenlige og vandbaserede lak er let at
påføre og matcher perfekt til Toyotas farveprogram. Toyotas
originale Touch-up pen er nem at bruge og kræver ikke
yderligere udstyr.
Med en Toyota Touch-up pen er det let at opnå en slidstærk
finish, og produktet er meget økonomisk i brug. Følg tre
enkle trin, så kan du glæde dig over et professionelt resultat.
Der medfølger en folder med
udførlig information om
produktet og en grundig
brugsvejledning. Bemærk
venligst, at den vandbaserede
lak i Toyotas originale Touchup pen kan forekomme
mælkeagtig og matcher
måske ikke umiddelbart
bilens farve. Det er normalt
og vil ikke påvirke kvaliteten
af den endelige finish.

Touch-up spray
Til lange ridser og større lakskader giver den originale Toyota
Touch-up lakspray et flot resultat, der matcher Toyotas
originale lakfarver. Det vejr- og lysbestandige produkt giver
en slidstærk finish. Den effektive spray begrænser forbruget
af maling, ligesom den ikke kræver yderligere udstyr før brug.
Toyota Touch-up spray kan bruges overalt – og er nem og
praktisk i brug.

Trin 1
Rens det skadede område. Påfør lakken.
Lad den tørre i 10 minutter.
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Husk at opbevare Toyotas originale Touch-up
en et frostfrit sted. Lakken indeholder vand,
og frostgrader kan skade produktet og gøre
det ubrugeligt.

Trin 2
Fjern overskydende lak med den medfølgen
de svamp. Lad lakken tørre i yderligere 10
minutter.

Trin 3
Påfør klar lak for at forsegle reparationen.
Lad den tørre i 20 minutter. Det reparerede
område kan poleres efter 48 timer.
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