
ZESTAW AUTOKOSMETYKÓW 
DO WNĘTRZA SAMOCHODU

K2 Interio 



Dzięki zestawowi kilku podstawowych kosmetyków 
do wnętrza auta, nadasz mu nowy, atrakcyjny wygląd 
i zwiększysz komfort podróżowania samochodem.
 
Stosując zestaw K2 INTERIO  skutecznie usuniesz plamy
z tapicerki, przywrócisz atrakcyjny wygląd plastikowym
elementom oraz odświeżysz całe wnętrze auta.

Kliknij tutaj i znajdź
sprzedawcę w okolicy

Sprawdź poradnik: Jak uzyskać optymalny efekt
stosując zestaw K2 INTERIO (strona 6)
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K2 Oskar 770ml  - Płyn do mycia plastików.
Doskonale usuwa trudne zabrudzenia z
wszelkich części plastikowych, linoleum, skaju i
innych, zarówno w samochodzie, jak i w domu.
K2 Oskar przywraca ich pierwotny kolor, by
znów wyglądały jak nowe. Nowa
receptura  została tak opracowana, aby przy
zachowaniu swej bardzo wysokiej skuteczności
zachować pH zbliżone do neutralnego. Jest on
bezpieczniejszy dla użytkownika w porównaniu
do żrących wyrobów innych producentów o pH
ponad 12. Po zastosowaniu wnętrze auta
wypełnia przyjemny zapach. Więcej o
produkcie: https://k2.com.pl/produkty/k2-
oskar-770-ml

K2 Bona - jest to idealna mikrofibra do
usuwania resztek materiałów polerskich oraz
docierania wosku. Mikrofibra jest cięta
laserowo, dzięki czemu nie posiada obszyć
oraz krawędzi, które mogłyby powodować
zarysowania lakieru. Mikrofibra nadaje się
również do usuwania brudu z lakieru oraz
innych powierzchni, które chcemy wyczyścić.
Prosty splot włókien powoduje, ze K2 Bona
nadaje się również do osuszania lakieru,
mikrofibra potrafi wchłonąć kilkakrotnie
więcej wody niż samo waży. Po wykręceniu
nadaje się do ponownego zbierania wody bez
konieczności osuszania włókna. Więcej o
produkcie: https://k2.com.pl/produkty/k2-
bona
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K2 Tapis 770ml - To płyn do czyszczenia
tapicerki. Przenika w głąb i usuwa brud
nawet z najgłębszych warstw tkaniny.
Przywraca czyszczonym powierzchniom ich
naturalny kolor, by znowu wyglądały jak
nowe. K2 Tapis ma postać płynu, dzięki
czemu pozostaje w miejscu użycia, co
dodatkowo zwiększa jego możliwości
czyszczące. Może być stosowany do
profesjonalnego czyszczenia tapicerki,
tworzyw sztucznych, dywanów, butów,
powłok chromowanych, opon i felg,
zderzaków, deski rozdzielczej, tworzyw
sztucznych i wielu innych. Więcej o
produkcie: https://k2.com.pl/produkty/k2-
tapis-770-ml

K2 Polo Cockpit 750ml - Spray do pielęgnacji
deski rozdzielczej, który dzięki zastosowaniu
nanocząsteczek idealnie wnika w strukturę
materiału, aby wydobyć jego pierwotny kolor i
blask. K2 Polo Cockpit długotrwale chroni przed
ponownym osadzaniem się brudu i kurzu,
zapewniając czysty kokpit na dłużej. Szczególnie
polecany do deski rozdzielczej, plastików, gumy
oraz mebli, niezależnie od koloru. Więcej o
produkcie: https://k2.com.pl/produkty/k2-polo-
cockpit-brzoskwinia-750-ml-mikrowlokno
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K2 Klima Fresh 150ml - środek do
odświeżania klimatyzacji. Usuwa
nieprzyjemne zapachy, które powstają na
skutek zanieczyszczeń i wilgoci w
układzie wentylacyjnym. Cały proces nie
zabiera więcej niż kilkanaście minut.
Nadaje się do każdego typu klimatyzacji.
Po użyciu pozostawia świeży zapach.
Więcej o produkcie:
https://k2.com.pl/produkty/k2-klima-
fresh-150-ml

K2 Vento 8ml - to elegancki odświeżacz
powietrza do samochodu o nowoczesnym
designie i funkcjonalnym mocowaniu.
Aplikator odświeżacza powietrza K2
Vento zaprojektowany został tak, aby
zapach dozować stopniowo w
minimalnych ilościach. Drewniany korek
nasącza się substancją zapachową i w ten
sposób powoli ją uwalnia dzięki czemu
może realnie pachnieć nawet do 6
tygodni. Więcej o produkcie:
https://k2.com.pl/produkty/k2-vento-
truskawka-8-ml

https://k2.com.pl/produkty/k2-klima-fresh-150-ml
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PORADNIK

Sprawdź jak uzyskać optymalny 

efekt stosując zestaw 

K2 Interio 



Czyszczenie deski rozdzielczej to zadanie
wobec którego staje każdy posiadacz
samochodu. Podpowiadamy jak zabrać się
za pielęgnację kokpitu, tak aby była to
czynność przyjemna, łatwa i mniej
pracochłonna. Dzięki naszym poradom
odświeżanie wnętrza auta nie będzie pracą,
ale chwilą wytchnienia i przyjemnością.
Zanim zaczniemy warto zwrócić uwagę, że
na nasze samopoczucie ma wpływ
otoczenie, które odbieramy wszystkim
zmysłami – wzrokiem, słuchem i węchem.
Jaki to ma związek z czyszczeniem plastiku
w aucie – przekonasz się już za chwilę. Oto
przepis na to jak zamienić zwykłe
czyszczenie plastiku w czynność, która staje
się przyjemnością i ma swój klimat.

Pielęgnacja deski rozdzielczej



Czyszczenie i konserwacja deski rozdzielczej
nie jest wcale trudna. Wystarczy sięgnąć po
produkt, który sam „zrobi robotę”. Spray do
kokpitu K2 skutecznie go wyczyści, a także
zabezpieczy przed przed ponownym
osadzaniem się brudu, kurzu i
promieniowaniem UV. Spokojnie można go
użyć również na boczkach drzwi, obudowie
słupków czy progach. Choć w tym ostatnim
przypadku warto wcześniej je solidnie
wyczyścić produktem do mycia plastików.
Wyjątkową cechą sprayu do deski rozdzielczej
K2 jest jego zapach, który towarzyszy nam w
czasie pracy i  genialnie odświeża całe
wnętrze auta.  Atrakcyjny aromat działa na
zmysł powonienia przez co pracuje nam się o
wiele przyjemniej. Niezależnie czy jesteś
fanem morskiej bryzy, aromatu porannej
kawy, tryskających świeżością truskawek czy
kojącego zapachu lawendy – znajdziesz coś
dla siebie. K2 Polo Cockpit to aż 14 różnych
odmian aromatów, więc jeśli chcesz aby
chwilą spędzonym przy aucie towarzyszył
Twój ulubiony zapach – dobrze trafiłeś.
Sprawdź wszystkie dostępne zapachy K2 Polo
Cockpit tutaj: https://k2.com.pl/produkty?
search=polo+cockpit+750&button=
 



Sposób użycia 
K2 Polo Cockpit:
 
1. Przed użyciem
wstrząsnąć.
 
2. Spryskać
powierzchnię z
odległości około 25
cm.
 
3. Polerować przy
pomocy mikrofibry.



Plama na tapicerce to prawdziwa zmora
kierowcy. Choć czasem niewielka, to jak
każdy defekt, który znajduje się w polu
widzenia-  irytuje,  nie pozwala w pełni
cieszyć się autem. Kiedy zabierzemy się za
jej usuwanie może okazać się niełatwym
przeciwnikiem. Sprawdź jak dzięki K2
poradzisz sobie nawet z najbardziej
opornymi zabrudzeniami.
 
Postanowiliśmy zrobić krótki test, który
być może nieświadomie
przeprowadziliście przynajmniej w
połowie w swoim samochodzie.
Naszymi bohaterami 
byli: 3-letnia Zosia i 7-letni Janek.
Zabraliśmy dzieci na przejażdżkę,
podczas której maluchy zajadały 
się smakołykami, którymi
następnie celowo ubrudziliśmy 
tapicerkę.
 

Czyszczenie tapicerki



Sos meksykański, czekolada, hot-dog, sok
owocowy i wiele innych produktów
pozostawiło po sobie wyraźne znaki.
Postanowiliśmy sprostać temu trudnemu
zadaniu i na początek odkurzyliśmy
siedzenia, każdy może zrobić to na
najbliższej stacji benzynowej. 
 
 
Odkurzaczem usunęliśmy większe okruszki
po ciastkach i kurz zalegający na tapicerce.
Drugim krokiem było zastosowanie
produktu do czyszczenia tapicerki K2 Tapis.
Spryskaliśmy czyszczoną powierzchnię,
pozostawiliśmy na kilka minut i wytarliśmy
mikrofibrą. Zajęło nam to 10 minut – i jak się
okazało –  tyle wystarczyło, aby usunąć
wszystkie plamy po jedzeniu. Każdemu z
nas może przytrafić się podobna sytuacja,
kiedy po podróży z dziećmi będziemy
zmuszeni uporać się z trudnymi
zabrudzeniami.



Drobne wpadki się zdarzają i nie zawsze
jesteśmy w stanie nad wszystkim
zapanować. Plamy po jedzeniu,
napojach, ślady po butach, piach, kurz
czy też szereg innych, różnego
pochodzenia zabrudzeń, powstających
np. podczas  przewożenia w
samochodzie zakupów, pudełek czy
sprzętu sportowego – z każdym  z nich
poradzisz sobie własnoręcznie. Jeśli
postawisz na K2 to oszczędzisz czas i
energię.
 
Przekonaj się o tym, przy najbliższych
porządkach w Twoim samochodzie.
Dobry i skuteczny produkt w zasięgu
ręki, to zawsze dobry sposób, aby
uniknąć kosztownego profesjonalnego
prania tapicerki. Warto jednak pamiętać,
że nawet jeżeli w naszym samochodzie
nie ma widocznych plam, dobrze jest
odświeżyć siedzenia i wydobyć z
tapicerki jej naturalny kolor.
Dodatkowo zyskujemy także świeży
zapach.
 





Sposób użycia K2 Tapis:
 
1. Przed użyciem wstrząsnąć.
 
2. Spryskać czyszczoną
powierzchnię.
 
3. Pozostawić na chwilę.
 
4. Czyścić za pomocą gąbki
lub szczotki
 
5. Wytrzeć suchą szmatką
 



Nieodzowną częścią pielęgnacji auta jest
odpowiednia „szmatka”.  Jeśli kochasz
swój samochód i chwile spędzone przy
nim mają być dla Ciebie przyjemnością,
nie traktuj go starym podkoszulkiem czy
ścierką do mycia naczyń. Twój samochód
jest wart , by sięgnąć po przeznaczone
do tego mikrowłókno. Wygodą pracę
zapewni mikrowłókno do polerowania,
ale jeśli nie masz go pod ręką możesz
skorzystać z dołączonej do sprayu
poręcznej mikrofibry. Ściereczka z
mikrofibry w łatwy sposób umożliwi Ci
dokładne zebranie nadmiaru produktu
wraz z nagromadzonym kurzem.
Czysta deska rozdzielcza, przyjemny
zapach, szybka i prosta aplikacja oraz
zabezpieczenie przed promieniowaniem
UV to najważniejsze zalety K2 Polo
Cockpit. Pamiętaj, że dbanie o samochód
nigdy nie powinno kończyć się na
wizycie w myjni. Wnętrze auta również
wymaga pielęgnacji.

Mikrofibra do czyszczenia wnętrza 



Zaniedbana klimatyzacja może być
źródłem większej ilości problemów, niż
się wydaje. Najważniejsze z nich,
zwłaszcza po zimie, to grzyb, pleśń i
bakterie. To może przełożyć się na
alergię, łzawienie oczu albo katar.
Czyszczenie klimatyzacji może
pozytywnie przełożyć się na nasze
zdrowie. Poza tym zagrzybiona 
klimatyzacja oznacza również niezbyt
przyjemny zapach. Wystarczy jednak raz
do roku wydać kilkanaście złotych,
poświęcić na to 1 godzinę  i mieć
problem z głowy.

Odświeżanie klimatyzacji



Najważniejszym sygnałem, że z
klimatyzacją jest coś nie tak, będzie
niezbyt przyjemny zapach w
samochodzie, nasilający się zwłaszcza po
wyłączeniu klimatyzacji. Wtedy lepiej
działać od razu. Kolejną rzeczą na którą
powinniśmy zwrócić uwagę jest filtr
przeciwpyłkowy.
Doprowadza on powietrze do wnętrza
samochodu i z czasem gromadzi wiele
zanieczyszczeń i śmieci – jego wymiana
znacząco poprawi jakość powietrza
tłoczonego do wnętrza. Niewiele osób
wie, że problem można rozwiązać, bez
konieczności wizyty u specjalisty.
Wystarczy poświęcić na to jedno
popołudnie. Ważne, by robić to co
najmniej raz do roku – najlepiej w czasie
wiosny. Najpopularniejszą metodą
czyszczenia klimatyzacji jest pianka,
która w kilkanaście minut spowoduje, że
z nawiewów zacznie wydobywać się
przyjemny zapach. Można jej używać z
każdą klimatyzacją: manualną,
automatyczną i wielostrefową.



1. Zamknąć wszystkie drzwi i okna.
 
2. Ustawić nadmuch powietrza na
maksymalną siłę, recyrkulację na
obieg zamknięty, klimatyzację na
zimno.
 
3. Przesunąć fotel kierowcy
maksymalnie do przodu i położyć
oparcie.
 
4. Wstrząsnąć preparatem i
pozostawić go za siedzeniem
kierowcy.
5. Wcisnąć przycisk sprayu, tak aby
się zablokował. Wyjść z samochodu.
 
6. Po upływie ok 10 minut
odświeżanie powinno się zakończyć.
Można wejść do samochodu.
Wyrzucić zużyty pojemnik i
przewietrzyć samochód przed jazdą.
 
7. Recyrkulację ustawić na obieg
otwarty.
 



Miłe zapachy pozytywnie wpływają na
ludzkie zachowanie oraz myślenie.
Dotyczy to także kierowców, którzy są
szczególnie narażeni na sytuacje
stresowe, a także… na szereg niemiłych
woni w trakcie prowadzenia auta. Czy
warto używać odświeżacza powietrza w
samochodzie? Czy dzięki temu
korzystanie z samochodu będzie
przyjemniejsze?
 
 

Aromatyczny zapach we wnętrzu auta



Perfumy samochodowe uprzyjemniają
podróż, usuwają nieprzyjemne zapachy z
wnętrza pojazdu, a do tego jeszcze
uatrakcyjniają wygląd kabiny auta. Są też
dostępne w tak wielu rodzajach, że każdy
może wybrać taki zapach, jaki lubi
najbardziej: owoców, kwiatów, albo inną
ciekawą kompozycję. Każdy może wybrać
taki zapach, jaki lubi najbardziej. K2
Vento to popularny odświeżacz powietrza
do samochodu, w eleganckim, szklanym
flakoniku, z nakrętką z egzotycznego
drewna, który idealnie wpisuje się w nasze
wymagania. Posiada specjalny aplikator,
dzięki któremu można go odpowiednio i
delikatnie dozować. Dzięki temu
nowoczesnemu rozwiązaniu odświeżacz K2
VENTO może pochwalić się tym, że
wystarcza na 6 tygodni aktywnego
stosowania. Dzięki lince do zawieszenia z
regulacją wysokości, można go
zamontować w odpowiednim miejscu we
wnętrzu samochodu. 



Zapach K2 Vento produkowany jest w
oparciu o najlepsze składniki, zapewniające
świetne doznania zapachowe. Można
wybierać spośród 17 różnych aromatów –
wiśnia, truskawka, zielone jabłko, guma
balonowa, zielona herbata, odświeżający
fresh, zapachu ocean, wanilii, cytryny, kawy,
coli, skórzanej tapicerki, a także
specjalnych kompozycji zapachowych, jak
Fahren, Spicy Citrus, Paradise, Rainforest,
czy Oriental Opium.
K2 Vento to dla kierowcy mały krok w
stronę lepszego podróżowania, ale
ogromna zmiana dla wnętrza Twojego
samochodu, dająca tony pozytywnych
odczuć związanych z podróżowaniem w
przyjemnym aromacie.



Sposób użycia K2 Vento: 
 
Aplikator odświeżacza powietrza K2
Vento zaprojektowany został tak, aby
zapach dozować stopniowo w
minimalnych ilościach. Drewniany
korek nasącza się substancją
zapachową i w ten sposób powoli ją
uwalnia dzięki czemu może realnie
pachnieć nawet do 6 tygodni.
 



Zarejestruj kupione produkty K2 na stronie: 

PARAGONY.MELLE.COM
 

I wygraj nagrody!
 

https://paragony.melle.com/

