SPRAYS
Pictures

Colours

Description

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

PROTECTOR - IMPREGNAT WODOODPORNY

Spray
3 840

Bezbarwny środek, który chroni przed wilgocią, śeniegiem, deszczem, błotem,
zaplamieniami. Pomaga w łatwiejszym usuwaniu plam, zapobiega uszkodzeniom skór i
tekstyliów. Nie zmienia właściwości skór inie wpływa na przepuszczalność powietrza.
Polecany do wodoodpornych i przepuszczalnych membran. Do gładkich skór
naturalnych, skór syntetycznych, skór natłuszczonych, zamszu, nubuku, tekstyliów i
mikro fibry, GORE TEX- u, membran HIGH TECH. Właściwy do obuwia, odzieży,
galanterii, mebli ...

100 / 3,38

200 / 6,76
TCS23

12

2 016

250 / 8,45

RENOVATOR DO ZAMSZU INUBUKU

Spray

3 840

0,6,17,18, 39

Ożywia naturalny kolor zamszu i nubuku. Nie wpływa za zdolność oddychania obuwia.
Szybko schnie. Testowany i polecany do wodoodpornego i przepuszczającego
powietrze obuwia.

Size ml./fl.oz.

100 / 3,38

TCS99
12

0,6,8,11,12
17,18,30, 39

2 016

250 / 8,45

SHAMPOO - PIANKA DO CZYSZCZENIA

Spray

Preparat w postaci suchej pianki pozwala na czyszczenie gładkiej skóry i ubrań bez
użycia wody. Powoduje, że skóra robi się miękka w dotyku. Nie wpływa na
przepuszczalność powietrza. Produkt został przetestowany i jest polecany do
wodoodpornego i przepuszczającego powietrze obuwia. Do skóry, skóry syntetycznej,
natłuszczonej skóry, zamszu, nubuku, tekstyliów, mikro-fibry, GORE TEX- u, membran
HIGH TECH. Odpowiedni do wszystkich skór gładkich, zamszu, nubuku, ubrań, toreb,
obuwia, kurtek, mebli i tapicerek.

250 / 8,45

TCS27

2 352

12

200 / 6,76

INSTANT SHINE -NABŁYSZCZACZ

Preparat nabłysczający. Produkt po zastosowaniu daje czystą, bezbarwną powłokę,
która powoduje błyszczenie wszystkich gładkich skór naturalnych i syntetycznych.

Spray

TCS25

2 352

12

SHOE STRECH - ROZCIĄGACZ SKÓRY

Pomaga wyeliminować ucisk obuwia na stopy. Zmniejsza dyskomfort, rozluźniając
włókna skóry i umożliwia właściwe dopasowanie obuwia do stopy. Przed właściwym
zastosowaniem wstrząsnąć i wypróbować działanie preparatu na kolor skóry na
niewidocznym skrawku. Jeżeli efekt jest właściwy przejść do dalszych czynności.
Stosować w miejscu ucisku (wewnątrz buta i na zewnątrz). Po zastosowaniu środka
założyć obuwie i chodzić do momentu dopasowania. Preparat stosować tylko do
naturalnych gładkich skór. Nie stosować do skór sztucznych, zamszu i nubuku.

Spray

TCS15

3 840

24

100 / 3,38

12

200 / 6,76

COLOR STOP - PRZECIW FARBOWANIU

Zapobiega odbarwianiu się obuwia na stopy i skarpetki, odbarwianiu się torebek i
innych skórzanych elementów wszelkiecj galanterii skórzanej. Do skóry naturalnej,
syntetycznej, butów do sportów wodnych i całkowicie zafarbowanego obuwia.
Stosować wewnątrz buta / w przypadku torebek, pasków itp. stosować w miejscu
farbowania.

www.multirenowacja.pl

250 / 8,45

Spray

TCS99

3 840

12

100 / 3,38

biuro@multirenowacja.pl
tel. 91 851-12-91

APPPLICATORS
Pictures

Colours

Description

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

SELF SHINE - PASTA W PŁYNIE Z APLIKATOREM

Płynna pasta samopołyskowa, dająca natychmiastowy efekt. Łatwy w użyciu aplikator.
Pasta kryje małe defekty koloru i zadrapania. W związku z tym, że jest to
nabłyszczający produkt, nie trzeba polerować skóry. Produkt polecany do gładkich
skór naturalnych i syntetycznych. Nie stosować do zamszu i nubuku. Do obuwia,
0,1,6,11,12, 17,
kurtek, galanterii ...
18,39

APPLICATOR

TCA28

6 000

12

SUPER WHITE - BIAŁA PASTA W PŁYNIE Z APLIKATOREM

Płynna pasta z dużą zawartością białego pigmentu. Pomaga w korygowaniu
uszkodzeń koloru i zadrapań. Przeznaczony tylko do obuwia w kolorze białym, nie
nadaje się do innych kolorów. Do skór gładkich - naturalnych i syntetycznych.

0, 6, 8, 11, 12,
17, 18,30,36,
39,40

TCA29

6 000

12

TCA18

6 000

12

TCA17

6 000

12

TCA34

6 000

12

TCA71

6 000

12

www.multirenowacja.pl

75 / 2,54

APPLICATOR

TCA46

6 000

12

PATENT LEATHER - PŁYN DO SKÓR LAKIEROWANYCH Z APL.

Czyści, ozywia i wzmacnia kolor, nadaje połysk, chroni przed pękaniem. Jego wysoką
jakość zapewniają zawarty: olej z avocado oraz wosk Carnauba. Do wszelkiej galanterii
wykonanej ze skóry lakierowanej: torebek, obuwia, itp …

75 / 2,54

APPLICATOR

DE SALTER - PŁYN DO USUWANIA PLAM Z SOLI, ŚNIEGU Z APL.

Usuwa plamy spowodowane przez wodę, śnieg, błoto pośniegowe i sól. Nie zmienia
koloru. Specjalny kształt gąbki zapewnia głębokie i dokładne czyszczenie. Do
wszystkich typów skór (gładkich, zamszu, nubuku) i płócien.

75 / 2,54

APPLICATOR

TEXTIL CLEANER - PŁYN DO CZYSZCZENIA TEKSTYLII Z APL.

Gotowy, bezbarwny specjalny produkt na bazie mydła do czyszczenia tekstyliów i
płócien. Można stosować do wszystkich kolorów. Specjalny kształt aplikatora/gąbki
pozwala na głębokie i dokładne czyszczenie.

75 / 2,54

APPLICATOR

OIL TANNED LEATHER CLEANER- PŁYN DO CZYSZCZENIA Z APL.

Bezbarwny, gotowy produkt na bazie mydła. Nie zmienia struktury natłuszczonej skóry
i może być stosowany do wszystkich kolorów. Specjalny kształt aplikatora/gąbki
pozwala na dokładne czyszczenie skóry. Używać tylko do natłuszczonych skór.

75 / 2,54

APPLICATOR

NUBUCK CLEANER - PŁYN DO CZYSZCZENIA ZAMSZU I NUBUKU Z APL.

Bezbarwny produkt, który nie zmienia struktury nubuku i zamszu. Może być
stosowany do wszystkich kolorów. Specjalny kształt gąbki pozwala na dokładne
czyszczenie. Do zamszu i nubuku.

75 / 2,54

APPLICATOR

NUBUCK COLOR - PASTA W PŁYNIE DO ZAMSZU I NUBUKU Z APL.

Pasta w płynie do zamszu i nubuku, która odnawia kolor. Nie wpływa na
przepuszczalność powietrza przez obuwie. Produkt został przetestowany i jest
polecany do wodoodpornego i przepuszczalnego powietrze obuwia. Do zamszu i
nubuku, polecany do GORE TEX- u i membran HIGH TECH.

Size ml./fl.oz.

75 / 2,54

APPLICATOR

TCA26

6 000

12

75 / 2,54

biuro@multirenowacja.pl
tel. 91 851-12-91

TINS
Pictures

Colours

Description

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

DUBBIN - ODŻYWCZY TŁUSZCZ DO SKÓR

TIN

7 140

0

Głęboko odżywia i zmiękcza skórę, chroni przed pęknięciami i pomaga w zachowaniu
wodoodporności oraz elastyczności skóry. Produkt nie posiada silikonu, dlatego też
utrzymuje naturalny kolor skóry. Do skór gładkich, skór natłuszczonych i
nawoskowanych.

50 / 1,69

12

TCL53

4 320

0, 18

100 / 3,38

MINK OIL - IMPREGNUJĄCA PASTA OLEJOWA

Bezbarwna pasta olejowa do skór. Zapobiega pękaniu i wysuszeniu skóry, zwiększa
właściwości wodoodporne skór, zapobiega powstawaniu tłustych plam na powierzchni
obuwia. Do skór nauralnych gładkich i naoliwionego nubuku (obuwie i akcesoria
myśliwskie, robocze, akcesoria jeździeckie, obuwie typu trekking). Nie stosować do
skór szorstkich (zamsz i nieolejowany nubuk).

TIN

TCL79

4 320

12

SHOE POLISH - PASTA W PUSZCE

7 140

Naturalna pasta z pigmentem na bazie wosku, która czyści i pomaga w osiągnięciu
wysokiego połysku. Do skór gładkich, licowych.

50 / 1,69

12

4 320

6, 18

100 / 3,38

SHOE POLISH SOFT - DELIKATNA PASTA W PUSZCE

0, 6, 18, 39

Naturalna, delikatna pasta z pigmentem na bazie wosku, która czyści i pomaga w
osiągnięciu wysokiego połysku. Do skór gładkich, delikatnych.

100 / 3,38

TIN

TCL40

0, 6, 18, 39

Size ml./fl.oz.

TIN

TCL04

4 320

12

50 / 1,69

TUCAN DUBBIN - ODŻYWCZY TŁUSZCZ DO SKÓR

50 / 1,69

Odżywia skórę, chroni przed pęknięciami i pomaga w zachowaniu wodoodporności
skóry. Produkt nie posiada silikonu, dlatego też utrzymuje naturalny kolor skóry. Do
skór naturalnych gładkich, skór natłuszczonych i naoliwionego nubuku.

UCL53

4 320

12

100 / 3,38

www.multirenowacja.pl
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JARS
Pictures

Colours

Description

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

SHOE CREAM - KREM DO SKÓR

COMPLET CHART

Krem do skór na bazie wosku, który odżywia, konserwuje, nabłyszcza i wzmacnia
kolor. Pokrywa drobne rysy, odbarwienia i niedoskonałości skóry. Do skór gładkich. Nie
stosować do zamszu i nubuku.

JAR

TCT31

6 912

12

GEL CREAM - KREM DO DELIKATNEJ SKÓRY

Bezbarwny, delikatny, przyjemnie pachnący żel, który czyści, a zarazem konserwuje.
Do skór delikatnych, lakierowanych i skór z gadów. Nie używać do zamszu i nubuku.

Delikatny krem na bazie wosku, który odnawia kolor, odżywia i nabłyszcza skórę. Do
skór naturalnych gładkich z odcieniem perłowym i skór syntetycznych. Nie używać do
zamszu i nubuku.

TCT32

6 912

12

Delikatny krem na bazie wosku, który utrzymuje kolor, odżywia i nabłyszcza. Do skóry
z odcieniem metalicznym i skóry syntetycznej. Nie używać do zamszu i nubuku.

TCT36

6 912

12

Delikatny i odżywczy krem na bazie roślinnego tłuszczu. Czyści, odżywia i chroni skórę
przed wodą. Nie wpływa na przepuszczanie powietrza przez skórę. Produkt został
przetestowany i jest polecany do obuwia z przepuszczającą powietrze i wodoodporną
membraną. Do skór gładkich i skór natłuszczonych.

TCT37

6 912

12

Nabłyszczający krem do skór na bazie naturalnych wosków. Umożliwia uzyskanie
optymalnego połysku. Jest to unikatowa formuła, która nadaje natychmiastowy połysk
bez konieczności polerowania. Specjalny kształt aplikatora z gąbką pozwala na łatwe i
szybkie użycie. Do skór naturalnych gładkich i skór syntetycznych. Nie używać do
zamszu i nubuku.

TCT01

6 912

12

Krem do skór z dużą ilością pigmentu, który bardzo dobrze pokrywa uszkodzenia i
zadrapania, równocześnie odżywiając skórę, dzięki zawartemu w nim tłuszczowi
roślinnemu. Produkt dodatkowo zwiększa wodoodporność skóry. Do skór naturalnych
gładkich i skór syntetycznych. Nie używać do zamszu i nubuku.

www.multirenowacja.pl

50 / 1,69

JAR

TCT64

6 048

12

COLORING CREAM - KREM KOLORYZUJĄCY

1,6,9,11,1213,14,
15 17,18,20
21,24,30
36,37,39
40,43,44 51

50 / 1,69

JAR

SELF SHINE KIT - KREM NABŁYSZCZAJĄCY

0,1,6,9, 11,17,18,
20, 30, 39, 52

50 / 1,69

JAR

NATURAL LEATHER CREAM - KREM NATURALNY DO SKÓR

0, 18

50 / 1,69

JAR

SHOE CREAM METALLIC - KREM METALICZNY

501,502,503,504,
505,506,507,106
107

50 / 1,69

JAR

SHOE CREAM PEARLY - KREM PERŁOWY

714,717,
719,736, 743,744

Size ml./fl.oz.

50 / 1,69

JAR

TCT88

6 048

6

50 / 1,69

biuro@multirenowacja.pl
tel. 91 851-12-91

TUBES
Pictures

Colours

Description

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

SHOE CREAM TUBE - KREM W TUBIE

TUBE

1,9,11,12
17,29,49 52

Krem do skór na bazie wosku. Odżywia, nabłyszcza i konserwuje kolor obuwia.
Idealny do ochrony obuwia przed warunkami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Do skór
i skór syntetycznych.

4 200

12

50 / 1,69

3 024

12

75 / 2,54

TCO44

1,5,11,15
17,30,39 40,53

LEATHER CREAM TUBE - KRM + WOSK W TUBIE

TUBE

Wzbogacony woskiem pszczelim krem do skór. Nabłyszcza i odżywia. Wosk pszczeli
zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią, np. w czasie deszczu, śniegu. Specjalny
kształt gąbki pozwala na łatwe stosowanie. Do skór naturalnych gładkich i skór
syntetycznych.

4 200

50 / 1,69

12

TCO87

0,6,12,17,18,39

Size ml./fl.oz.

3 024

APPLICATOR

75 / 2,54

MISCELLANEOUS
Pictures

Description

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

GOMA / RUBBER - GUMA CZYSZCZĄCA ZAMSZ I NUBUK

Specjalna guma, która skutecznie usuwa powierzchniowe zabrudzenia, plamy i kurz z
powierzchni czyszczonych skór nie uszkadzając ich delikatnej struktury. Do nubuku i
skór natłuszczonych.

TCV08
12

BLOCK- CZYŚCI ZAMSZ I NUBUK

Czyszcząca guma, która skutecznie usuwa na sucho z powierzchni czyszczonych skór
kurz, brud i plamy nie uszkadzając ich delikatnej struktury. Do zamszu i nubuku.

TCV07

12

TCV03

12

TCV04

12

TCV05

20

BRUSH DE LUXE - SZCZOTKA DO ZAMSZU I NUBUKU
Szczoteczka z gumowym włosiem do nubuku i drucianym, nylonowym włosiem do
zamszu. Polecana specjalnie do skutecznego i bnezpiecznego czyszczenia obuwia z
zamszu i nubuku, nie powodując przy tym uszkodzenia ich delikatnej struktury.

WIRE RED BRUSH - SZCZOTKA DO ZAMSZU

Szczoteczka z włosiem wykonanym z mosiądzu, łatwo usuwa kurz i brud z
zamszowego obuwia bez niszczenia go. Nie używać do nubuku.

MAXI PRO-SHINE - GĄBKA DO SZYBKIEGO POŁYSKU
Czyszcząca gąbka nasączona silikonem i woskiem dająca natychmiastowy połysk.
Jednym ruchem usuniesz kurz i brud z czyszczonej powierzchni, jednocześnie nadając
jej wysoki połysk. Do wszystkich typów skór gładkich. Nie stosować do zamszu i
nubuku.

www.multirenowacja.pl

biuro@multirenowacja.pl
tel. 91 851-12-91

MISCELLANEOUS
Description

Pictures

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

QUICK CLEAN - GĄBKA DO CZYSZCZENIA ZAMSZU I NUBUKU

Gąbka, która skutecznie i bezpiecznie usuwa kurz oraz brud, a zarazem odnawia
powierzchnię obuwia z zamszu i nubuku.

TCV09

20

TCV11

12

BRUSH SHINE - SZCZOTKA

Szczotka do czyszczenia obuwia.

SHOE TREES - PRAWIDŁA

35 - 40

Pomagają w utrzymaniu kształtu obuwia, kiedy nie jest ono używane. Zapobiegają
odkształcenia obuwia. Dzięki prawidłom, skóra w miejscach częstych zgięć prostuje
się. Ponadto w trakcie suszenia skóra nie ulega deformacjom. Prawidła ułatwiają
również czyszczenie obuwia, pomagają w suszeniu oraz wietrzeniu obuwia,
ograniczają rozwój mikroorganizmów. Prawidła są podstawą właściwej pielęgnacji
obuwia. Używanie prawideł znacznie wydłuża czas użytkowania obuwia.

TCV10

1 par

41 - 46

CREAM APPLICATOR

0,6,17,18

Zastępcza gąbka do Self Shine Shoe Cream (Kremu nabłyszczającego), Coloring
Cream (Kremu koloryzującego) oraz Shoe Cream (Kremu do skór).

TCV02

CREAM APPLICATOR + JAR COVER

Zastępcza gąbka warz z nakrętką. do Self Shine Shoe Cream (Kremu
nabłyszczającego), Coloring Cream (Kremu koloryzującego) oraz Shoe Cream (Kremu
0,18 do skór).

TCV01

36

Z3802

12

BRUSH SHINE

Szczotka do obuwia z naturalnego włosia wyposażona w wygodny uchwyt
optymalizujący użycie.

www.multirenowacja.pl

biuro@multirenowacja.pl
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FINISHING DYES
Pictures

Colours

Description

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

SELF SHINE COLOR DYE SINGLE - BARWNIK DO SKÓR

Complete Chart

106, 501, 502,
503, 504, 505,
506, 507

Farba zmienia kolor skór gładkich, licowych - doskonała do renowacji lub całkowitej
zmiany koloru. Wyjątkowa formuła barwnika umożliwia proste zastosowanie - teraz
każdy poradzi sobie z malowaniem skóry. Farba dostępna w ponad 90 kolorach. Po
zafarbowaniu, skóry nie trzeba polerowac. Połysk pojawia sie po wyshnięciu.

TDC01

25 / 0,85

4 368

6

Do skór naturalnych gładkich, skór syntetycznych i materiałów canvas. Nie stosować
do zamszu, nubuku i podobnych materiałów.
TDC02

25 / 0,85

SELF SHINE COLOR DYE DOUBLE - BARWNIK + ZMYWACZ

25 / 0,85

TDC05
Complete Chart

Farba zmienia kolor skór gładkich, licowych - doskonała do renowacji lub całkowitej
zmiany koloru. Wyjątkowa formuła barwnika umożliwia proste zastosowanie - teraz
każdy poradzi sobie z malowaniem skóry. Farba dostępna w ponad 90 kolorach. Po
zafarbowaniu, skóry nie trzeba polerowac. Połysk pojawia sie po wyshnięciu.
3 780

Do skór naturalnych gładkich, skór syntetycznych i materiałów canvas. Nie stosować
do zamszu, nubuku i podobnych materiałów.
501, 502, 503,
504

6

TDC06

25 / 0,85

QUICK COLOR - BARWNIK DO SKÓR

Complete Chart
Quick Color 66
Colours

25 / 0,85

Barwnik do skór licowych, gładkich. Doskonały do renowacji lub odnowy. Dokładnie i
szybko pokrywa zadrapania, przetarcia odbarwienia, oraz uszkodzenia. Po użyciu skóra
pozostaje delikatna i miękka. Łatwa aplikacja, szeroka paleta kolorów.

TDC83

4 368

6

Do skór naturalnych gładkich, skór syntetycznych i materiałów canvas. Nie stosować
do zamszu, nubuku i podobnych materiałów.
6 Metallic
Colours

25 / 0,85

SUPER COLOR DYE - FARBA DO SKÓRY

1,5,6,17,18
36,49,51
122,506

Łatwa w zastosowaniu farba do skór w sprayu, która szybko i równomiernie kryje
malowaną powierzchnię. Produkt szybkoschnący. Nie wymaga dodatkowego
wykończenia.

TDS33

12

150 / 5,07

Do skór naturalnych gładkich i skór syntetycznych. Nie stosować do zamszu, nubuku i
podobnych materiałów.

www.multirenowacja.pl

biuro@multirenowacja.pl
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FINISHING DYES
Pictures

Description

Colours

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

TDC14

4 992

12

50 / 1,69

TDC16

4 992

12

50 / 1,69

TDC04

4 992

12

50 / 1,69

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

PENETRATING DYE - BARWNIK NA BAZIE ALKOHOLU

6, 17, 18

Formuła barwnika do skór licowych o porowatej strukturze. Zapewnia głebokie
wnikniecie pigmentu w strukture skóry, co zapewnia doskonałe i trwałe krycie. Do
renowacji lub zmiany koloru z jasnego na ciemniejszy.
Do skór naturalnych gładkich i skór syntetycznych. Nie stosować do nubuku i zamszu.

SUEDE DYE - BARWNIK

6, 17, 18

Farba zmienia kolor zamszu oraz nubuku z jasnego na ciemny - doskonała do
renowacji lub całkowitej zmiany koloru. Wyjątkowa formuła barwnika umożliwia proste
zastosowanie - teraz każdy poradzi sobie z malowaniem skóry zamszowej i nubukowej.
Farba dostępna w 3 podstawowych kolorach: czarny - ciemny granat - ciemny brąz.
Do nubuku i zamszu.

CONDITIONER - ZMYWACZ DO SKÓR

Silny preparat kompleksowo przygotowuje skórę do barwienia. Specjalna formuła
dokładnie czyści, odtłuszcza, ułatwia usunęcie wykończenia, całkowicie otwiera pory
skóry, umożliwiając wniknięcie pigmentu głeboko w jej strukturę.
Do skór naturalnych gładkich. Nie stosować do nubuku i zamszu.

MISCELLANEOUS
Pictures

Colours

Description
DYE BRUSHES - PĘDZELKI

Pędzelki do mieszania i nakładania zawartości barwników. Ułatwiają uzyskanie
jednolitego koloru i krycie łączeń oraz miejscu trudno dostępnych. Polecane do
barwników na bazie wody i pozostałych barwników (Tarragó Dyes).

TDV02

50

TDV30

96

DYE APPLICATOR SPONGES - GĄBKI

Gąbeczki do równomiernego nakładania barwników na powierzchnię skóry.
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KIDS COLOR - ZESTAW

Płynny krem na bazie wosku, który ożywia kolor oraz konserwuje skórę. Dzięki
zawartemu pigmentowi odnawia kolor oraz pokrywa zadrapania, odbarwienia i
niedoskonałości skóry. Idealny produkt dla obuwia dziecięcego. Do skór naturalnych
gładkich i skór syntetycznych.
24

24 x Kids Color 50ml. Opakowania z aplikatorami. Kolory do wyboru.

KIDS NUBUCK - ZESTAW

Kids Nubuck - płynny środek, który ożywia kolor. Pokrywa zadrapania oraz
odbarwienia. Idealny dla obuwia dziecięcego z zamszu i nubuku. Wygodny aplikator
ułatwia użycie.
Kids Shampoo - pianka do czyszczenia obuwia z zamszu i nubuku. Pianka może być
stosowana do wszystkich kolorów. Wygodny apliator ułatwia czyszczenie.
18 x Kids Nubuck 50ml. Kolory do wyboru.
6 x Kids Shampoo 50ml - płyn do czyszczenia zamszu i nubuku

24

KIDS COLOR - PASTA W PŁYNIE Z APL.

1, 11, 12, 13, 15,
17, 18,20, 21, 24,
27, 30, 36, 38,39,
40, 43, 44, 49, 51,
56

Płynny krem na bazie wosku, który ożywia kolor oraz konserwuje skórę. Dzięki
zawartemu pigmentowi odnawia kolor oraz pokrywa zadrapania, odbarwienia i
niedoskonałości skóry. Idealny produkt dla obuwia dziecięcego. Do skór naturalnych
gładkich i skór syntetycznych.

APPLICATOR

TKA28

6

KIDS NUBUCK - PASTA W PŁYNIE Z APLIKATOREM

szeroka paleta
kolorów

Płynny środek, który ożywia kolor. Pokrywa zadrapania oraz odbarwienia. Idealny dla
obuwia dziecięcego z zamszu i nubuku. Wygodny aplikator ułatwia użycie.

APPLICATOR

TKA18

6

KIDS SHAMPOO - PŁYN DO CZYSZCZENIA ZAMSZU I NUBUKU

Pianka do czyszczenia obuwia z zamszu i nubuku. Pianka może być stosowana do
wszystkich kolorów. Wygodny apliator ułatwia czyszczenie.

www.multirenowacja.pl
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APPLICATOR

TKA17

6

50 / 1,69
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0

LEATHER CARE BALM - BALSAM

Uniwersalny balsam na bazie naturalnego wosku, odpowiedni do wszystkich kolorów
skóry. Czyści, pielęgnuje i odżywia skórę. Do wszystkich rodzajów skór gładkich
licowych (kurtek, mebli, tapicerek, obuwia, torebek, pasków itp.), do skór
lakierowanych i skór z gadów. Nie stosować do zamszu i nubuku.

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

TLF75

12

125 / 4,23

TLF39

24

125 / 4,23

6 & 18

LEATHER CARE UNIVERSAL CLEANER - PŁYN DO CZYSZCZENIA

Uniwersalny oraz wyjątkowo skuteczny płyn do czyszczenia wszyctkich rodzajów skór:
skór gładkich, licowych, do zamszu, nubuku, skór lakierowanych ... Produkt
bezbarwny - odpowiedni do wszystkich kolorów skór. Czyści i usuwa
plamy z galanterii skórzanej, mebli, tapicerek, odzieży, obuwia.

LEATHER CARE UNIVERSAL CLEANER SHAMPOO

Płyn do czyszczenia, który usuwa plamy z oleju i soli. Jest szczególnie polecany do
galanterii skórzanej i tapicerek. Do wszystkich rodzajów skóry (obuwia, torebek,
pasków itp.), skór gładkich, licowych, zamszu, nubuku i tekstyliów.

TLC39

4 992

12

50 / 1,69

TLS23

2 016

12

250 / 8,45

TLS27

2 016

12

250 / 8,45

LEATHER CARE WATERPROOFING - OCHRONA PRZED WODĄ

Wodoodporny impregnat, zabezpieczający skóre przed wilgocią, zabrudzeniami i
zniszczeniem. Nie zmienia koloru skóry i jej naturalnych właściwości, nie ogranicza
„oddychania” zaimpregnowanych materiałów. Odpowiedni do wszystkich rodzajów
skór licowych, gładkich, zamszu i nubuku. Produkt polecany również do obuwia z
wodoodpornymi i oddychajacymi membranami GORE TEX, ALL TEX.

LEATHER CARE UNIVERSAL CLEANER SOAP - PIANKA DO CZYSZCZENIA

Mydło / sucha pianka w spray’u do czyszczenia skór gładkich, licowych, zamszu,
nubuku, skór lakierowanych bez użycia wody. Skutecznie czyści, pozostawiając skórę
miękką i przyjemną w dotyku. Produkt odpowiedni do czyszczenia galanterii skórzanej,
mebli, tapicerek, obuwia ... Produkt polecany równieą do obuwia z wodoodpornymi i
oddychającymi membranami GORE TEX, ALL TEX.
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BASIC RENOVATOR - RENOWATOR DO ZAMSZU I NUBUKU

Size ml./fl.oz.
SPRAY

Gotowy środek, który ożywia naturalny kolor i nie wpływa na zdolność oddychania
obuwia. Chroni przed wilgocią. Schnie szybko. Testowany i polecany do
wodoodpornego i przepuszczającego powietrze obuwia.
Do zamszu, nubuku, mikro-fibry, GORE TEX- u.
TBS19

0,6,17,18

2 016

12

BASIC PROTECTOR - WODOODPORNY IMPREGNAT

Bezbarwny środek, który chroni skórę przed wilgocią, śniegiem, deszczem, solą,
błotem pośniegowym, uszkodzeniami i zniszczeniem. Powoduje, że usuwanie plam
staje się łatwiejsze. Nie zmienia oryginalnego koloru, właściwości skóry i nie wpływa
na zdolność oddychania obuwia. Produkt został przetestowany i jest polecany do
wodoodpornego i przepuszczającego powietrze obuwia. Do skóry, skóry syntetycznej,
skóry natłuszczonej, zamszu, nubuku, tekstyliów i GORE TEX- u i membran HIGH
TECH.

250 / 8,45

SPRAY

2 016

TBS23

250 / 8,45

12

400

SELF SHINE LIQUID WAX - PASTA W PŁYNIE

0, 6, 17,18

Płynny nabłyszczający krem oparty na bazie wosku, który odżywia, poleruje, chroni i
utrzymuje elastyczność skór. Łatwy w użyciu. Pokrywa małe uszkodzenia koloru i
zadrapania. W związku z tym, że jest to samo nabłyszczający produkt, polerowanie nie
jest konieczne. Używany do odnawiania koloru obuwia, skórzanych kurek, toreb i
innych akcesoriów. Do skór naturalnych gładkich i skór syntetycznych.

APPLICATOR

TBA28

6 000

12

BASIC NUBUCK CLEANER - PŁYN DO CZYSZCZENIA ZAMSZU I NUBUKU

Gotowy, bezbarwny produkt, który nie zmienia właściwości nubuku i zamszu. Może
być stosowany do wszystkich kolorów. Specjalna gąbka/aplikator pozwala na dokładne
czyszczenie.

75 / 2,54

APPLICATOR

TBA17

6 000

12

75 / 2,54

Do zamszu i nubuku.

BASIC NUBUCK COLOR - PASTA DO ZAMSZU I NUBUKU

6, 17, 18

Gotowa pasta, która odnawia kolor. Środek nie wpływa na zdolność oddychania
obuwia. Produkt został przetestowany i jest polecany do wodoodpornego i
przepuszczającego powietrze obuwia.

APPLICATOR

TBA18

6 000

12

75 / 2,54

Do zamszu, nubuku, GORE TEX- u i membran HIGH TECH.
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BASIC SHOE CREAM
0,1,5,6,8,9,11,12,
15 17,18,20
21,24,26
29,30,36
37,39,40
43,45,47
48,49,51
52,53,54
55,56,108,109,11
6 117,X15

Delikatna pasta oparta na wosku, który odżywia, konserwuje, nabłyszcza i wzmacnia
kolor. Dodatkowo zawarte w niej woski nadają skórze miękkość.
Do skóry i skóry syntetycznej.

Size ml./fl.oz.
JAR

TBT31

6 912

12

BASIC GEL CREAM

50 / 1,69

JAR

Przyjemnie pachnący i czyszczący żel. Nie zmienia koloru czyszczonej skóry.
TBT32

6 912

12

50 / 1,69

Do skóry delikatnej, lakierowanej i z gadów.

BASIC PEARLY SHOE CREAM

714, 717,
719,736, 743,
744

Delikatna pasta oparta na wosku, który odżywia, konserwuje, nabłyszcza i wzmacnia
kolor. Dodatkowo zawarte w niej woski nadają skórze miękkość.
Do skóry i skóry syntetycznej z perłowym odcieniem.

JAR

TBT36

6 912

12

BASIC METALLIZED SHOE CREAM

502, 505, 506,
507

Delikatna pasta oparta na wosku, który odżywia, konserwuje, nabłyszcza i wzmacnia
kolor. Dodatkowo zawarte w niej woski nadają skórze miękkość.
Do skóry i skóry syntetycznej z metalicznym odcieniem.

JAR

TBT37

6 912

12

BASIC NATURAL CREAM

0, 18

Miękka i odżywcza pasta na bazie wosków roślinnych. Czyści, odżywia i pomaga w
zapewnieniu wodoodporności skóry. Nie wpływa na zdolność oddychania obuwia.
Produkt został przetestowany i polecany do wodoodpornego i przepuszczającego
powietrze obuwia.
Do skóry i skór tłustej.

Wzbogacona fluorem pasta na bazie wosku. Odżywia, nabłyszcza, daje połysk i
konserwuje kolor. Dodatkowo dodatek fluoru, powoduje, że skóra jest zabezpieczona
przed wilgocią i deszczem.

50 / 1,69

JAR

TBT01

6 912

12

SHOE CREAM PROTECTOR

0,1,6,11,12
17,18,30
36,39,40
41,47,51

50 / 1,69

50 / 1,69

TUBE

TBO86

3 024

12

75 / 2,54

Do skóry, skóry syntetycznej, GORE TEX- u i membran HIGH TECH.
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1

250 / 8,45

1

500 /16,90

1

1000 / 33,81

1

4 Kg.

1

8 Kg.

1

125 / 4,23

1

250 / 8,45

1

500 / 16,90

1

1000 / 33,81

1

5000 / 169,05

SADDLERY DUBBIN FOR LEATHER - TŁUSZCZ DO SKÓR

Tłuszcz do skór głeboko odŻywia skórę, zmiękcza, zwiększając jej elastyczność, chroni
przed pęknięciami oraz pomaga w zachowaniu jej wodoodpornosci. Do naturalnych
skór gładkich, licowych.

TYP53

Polecany do pielęgnacji i konserwacji akcesoriów jeździeckich i myśliwskich.

TYI53

SADDLERY NEATSFOOT OIL - OLEJ DO SKÓR

TYP84

Naturalny olej, który odżywia, zmiękcza i regeneruje skórę. Odpowiedni do
konserwacji i renowacji akcesoriów, obuwia oraz odzieży skórzanej. Wzmacnia,
natłuszcza, odżywia, impregnuje i zwiększa elastyczność skóry. Daje „nowe zycie”
starej wysuszonej skórze.
Polecany do pielęgnacji i konserwacji akcesoriów jeździeckich i myśliwskich.

TYI84

SAPHIR SADDLE SOAP ETALON NOIR - MYDŁO DO SKÓR

TIN

Produkt na bazie gliceryny, stworzony do czyszczenia i regeneracji wyrobów
rymarskich, mebli, galanterii skórzanej. Czyści i nawilża skórę, a zarazem konserwuje
powierzchnie czyszczone.
Otwiera pory skóry, co pozwala na usunięcie brudu, wszelkich zanieczyszczeń
nagromadzonych w trakcie codziennej eksploatacji i osadów spowodowanych
warunkami atmosferycznymi. Do naturalnych skór licowych, gładkich. Nie stosować do
zamszu i nubuku. Zastosowanie: siodła, obuwie skórzane, odzież i glanateria skórzana,
akcesoria jeździeckie i myśliwskie ...
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TREKKING EXPOSITOR TEU

Zawartość:
6 TREKKING PROTECTOR SPRAY
7 TREKKING PROTECION KIT
6 TREKKING CLEANER SPRAY

TTS04

1

TREKKING WATER PROTECTOR SPRAY - Wodoodporny Impregnat

SPRAY

Produkt specjalnie stworzony do obuwia Trekking. Produkt zawierający dużą ilość
czynników na bazie fluoru, dzięki czemu chroni przed przemoczeniem, plamami i
brudem.
Nie wpływa na właściwości skóry i nie osłabia przepuszczalności powietrza przez
obuwie. Produkt został przetestowany i jest polecany do obuwia z wodoodporną i
przepuszczającą membraną.

3 840

TTS01

100 / 3,38

12

Do skóry, skóry syntetycznej, zamszu, nubuku i tekstyliów.
2 016

250 / 8,45

TREKKING CLEANER SPRAY - Środek do czyszczenia obuwia

SPRAY

Sucha, czyszcząca pianka pozwala na czyszczenie delikatnej skóry na obuwiu bez
używania wody. Powoduje, że skóra robi się miękka w dotyku. Nie zmienia
oryginalnego koloru i właściwości „oddychających” materiałów. Produkt został
przetestowany i jest polecany do przepuszczających i wodoodpornych membran.

100 / 3,38
TTS02

2 352

12

Do skór naturalnych gładkich, skór syntetycznych, zamszu, naoliwionego nubuku,
tekstyliów, mikro fibry.
250 / 8,45

TREKKING OIL PROTECTOR - Wodoodporny Oil Impregnat

SPRAY

Specjalna formuła chroni i natłuszcza skórę. Impregnuje przed ingerencją wody,
śniegu, błota, zaplamieniami w obuwiu trekkingowym. Nie zmieniawłaściwości
„oddychających” materiałów. Produkt został przetestowany i jest polecany do
przepuszczających i wodoodpornych membran.

3 840

100 / 3,38

TTS06

Do skór naturalnych gładkich, licowych, naoliwionego nubuku i nawoskowanych
ubrań.

12

2 016

250 / 8,45

TREKKING SILICON PROTECTOR SPRAY - Wodoodporny Impregnat

Produkt na bazie silikonu, działa wodoodpornie. Specjalnie opracowany dla pełnej
ochrony odzieży, obuwia, idealny do ochrony namiotów, plecaków, śpiworów itp.
Maksymalna skuteczność - chroni przed deszczem i zabrudzeniammi. Nie wpływa na
oryginalny kolor, właściwości skóry i nie osłabia przepuszczalności powietrza przez
obuwie. Produkt został przetestowany i jest polecany do obuwia z wodoodporną i
przepuszczającą membraną.

SPRAY

TTS16

12

400 / 13,52

Do skór gładkich, licowych, skór syntetycznych, zamszu, nubuku i tekstyliów.
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TTS03

12

100 / 3,38

TTS05

12

100 / 3,38

TREKKING PROTECCION KIT

Zawartość:
1
1
1
1
1

100 ml Cleaner Spray
100 ml Protector Spray
Luxe Brush - Szczotka
Sponge - Gąbka do czyszczenia
Instruction Booklet - Instrukcja

TREKKING OIL PROTECTOR KIT

Zawartość:
1
1
1
1
1

100 ml Cleaner Spray
100 ml Oil Protector Spray
Luxe Brush - Szczotka
Sponge - Gąbka do czyszczenia
Instruction Booklet - Instrukcja

TREKKING NATURAL CREAM - Wodoodporny krem do obuwia

TUBE

Do skór gładkich, licowych, skór natłuszczonych oraz nubuku olejowanego (nie
stosować do zamszu).
0, 6, 18, 39

Wzbogacony fluorem krem na bazie oleju roślinnego. Czyści, odżywia i zabezpiecza
przed namakaniem. Nie blokuje przewiewności skóry oraz wentylacji. Zalecany również
do materiałów typu GORE-TEX oraz innych membran HIGH TEX.

TTO09

3 024

24

TREKKING DUBBIN - Tłuszcz do skór i obuwia trekkingowego

18

Trekking Dubbin zapobiega pękaniu i pomaga w zachowaniu wodoodporności i
elastyczności skór. Idealny do obuwia trekkingowego. Łatwo wchłaniania się przez
skórę. Produkt na bazie fluoru zwiększa właściowści wodoodporne skór.
Do skór naturalnych gładkich, licowych, tłustych i naoliwionego nubuku.

TIN

TTL07

4 320

14

DUBBIN TUCÁN - MINK OIL - Tłuszcz do skór + olej z norek

NEUTRAL

Produkt doskonale natłuszcza, zwiększa elastyczność skór i zmiękcza je. Zapobiega
pękaniu i pomaga w zachowaniu wodoodporności skóry. Idealny do obuwia
trekkingowego - zapewnia optymalną ochronę. Produkt z dodatkiem oleju z norek.
Łatwo wchłaniania się przez skórę. Wyjątkowy, przyjemny zapach.
Do skór naturalnych, gładkich, licowych i naoliwionego nubuku.
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100 / 3,38

APPLICATOR

TTL53

6 000

12

TREKKING OUTDOOR WASH - Środek do czyszczenia odzieży i akcesoriów

Specjalnie opracowany produkt do czyszczenia odzieży i śpiworów syntetycznych
zawierających pierze. Eliminuje nieprzyjemne zapachy, zachowuje oddychalność.

75 / 2,54

75 / 2,54

APPLICATOR

TTA15

6 000

12

75 / 2,54
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SPORT EXPOSITOR BLISTER

Zawartość:
12 Super White with Blister - Biała pasta w płynie
12 Super Black with Blister - Czarna pasta w płynie
12 Cleaner wiht Blister - Płyn do czyszczenia

1

SPORT CLEANER - Płyn do czyszczenia obuwia sportowego

Specjalne rozwiązanie do obuwia sportowego, które może być stosowanie do
wszystkich kolorów. Specjalny kształt gąbki pozwala na dokładne czyszczenie.
Do skór naturalnych gładkich, skóry syntetycznych, nubuku.

TSA17

6 000

12

75 / 2,54

TSA01

6 000

12

75 / 2,54

SPORT SUPER BLACK - Czarna pasta w płynie

Płynna pasta z bardzo silnym, czarnym pigmentem daje maksymalne pokrycie
sportowego obuwia. Specjalny kształt gąbki pozwala na dokładne pokrycie obuwia.
Do skór naturalnych gładkich, licowych, skór syntetycznych.

SPORT SUPER GEL - Żel do prania obuwia

Dezynfekujący i odświeżający płynny środek do pralek i prania ręcznego.
Do obuwia z płótna i z tekstyliów.

BOTTLE

TSF07

2 352

12

250 / 8,45

SUPERPRACTIK MOIST TISSUES - Chusteczki do czyszczenia obuwia

TSV10

24

Chusteczki do czyszczenia obuwia. Łatwe w użyciu. Do skór naturalnych gładkich,
licowych, skór syntetycznych, nubuku i tekstyliów.

www.multirenowacja.pl
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Description

Pictures

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

12

100 / 3,38

FRESH DISPLAY

Zawartość:
14 Deodorant Talcum 100gr. - Talk do stóp
12 Deodorant Spray 150ml. - Odświeżacz do butów

TFS03

DEODORANT TALCUM FOR FEET

Talk o delikatnym zapachu. Absorbuje wilgotność zapobiegając powstawaniu bakterii.
Dzięki jego formule pozostawia miłe i świeże uczucie.

TFF01

DEODORANT SPRAY FOR FOOTWEAR

Dezodorant z działaniem przeciwbakteryjnym. Usuwa zapach spowodowany przez
bakterie wewnątrz buta. Pozostawia miły i świeży zapach. Skuteczny antybakteryjny
dezodorant - spray do stosowania wewnątrz obuwia. Zmniejsza wydzielanie potu,
działa bakteriobójczo, grzybobójczo, neutralizuje oraz zapobiega nieprzyjemnemu
zapachowi. Większość ludzi antybakteryjnych dezodorantów zaczyna używać po
wystąpieniu problemu. Warto jednak stosować je również profilaktycznie nawet
wewnątrz nowych butów, tak by nie dopuścić do powstania rozległych siedlisk
bakterii.

www.multirenowacja.pl
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150 / 5,07
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Description

Pictures

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

HIGH TECH NANO PROTECTOR - Wodoodporny Impregnat NANO
Iinnowacyjna formuła stworzona dla optymalnej ochrony wielu rodzajów skór i nawet
najbardziej zaawansowanych technologicznie materiałów tekstylnych. Ochrona oparta
na rewolucyjnej Nano technologii. Podczas stosowania Nano Protektora pojedyncze
włókna są pokrywane przez niewidoczne NANO cząsteczki (grubość kilku
nanometrów). Powłoka stanowi ochronę przed wszelkiego rodzaju zabrudzeniami oraz
wilgocią. Dzięki temu woda i brud nie przylegają do włókien. Suchy brud nie przylega
do powierzchni, a mokry nie zostaje wchłaniany przez włókna. Zamiast plam,
pojawiają się krople, które nie wsiąkają w materiał - jest to tzw. “lotus effect”. Dzięki
temu, że zabrudzenia nie dostają się do wewnątrz, ale pozostają na powierzchni,
łatwo je usunąć polewając je po prostu wodą. Nano protector nie ogranicza cyrkulacji
powietrza, nie wpływa na "oddychanie" pokrytych środkiem materiałów.

SPRAY

2 352

12

250 / 8,45

1 368

12

400 / 13,52

TGS22

HIGH TECH PERFORMANCE WASH + Środek do czyszczenia
technologicznych materiałów
Najwyższej jakości, skuteczny środek do czyszczenia wodoodpornej odzieży i
sprzętu. Całkowicie eliminuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając przyjemną
woń. Polecany do każdej odzieży, w tym do odzieży z technologicznie
zaawansowanych materiałów (odzież termoaktywna, Gore Tex i inne). Czyści
zachowując i przywracając oryginalne właściwości oddychające, hydrofobowe
materiałów. Idealny do czyszczenia odzieży i produktów wykonanych z materiałów:
DROP LINERS, MICROPOROUS COATINGS, Gore Tex, TRIPLE-POINT CERAMIC,
MICROFIBRE FABRICS, BREATHABLE LAMINATES.
Polecany do czyszczenia: odzieży z materiałów technologicznych, namiotów
nylonowych i syntetycznych, plecaków, markiz, akcesoriów, toreb ... itp.

Size ml./fl.oz.

BOTTLE

2 352

12

250 / 8,45

1

510 / 17,24

1

1020 / 34,49

TGF21

HIGH TECH LIQUID PROTECTOR - Środek do czyszczenia technologicznych
materiałów

BOTTLE

Środek do prania wodoodpornych i przepuszczających powietrze materiałów.
Polecany do odzieży technologicznej. Produkt przywraca przepuszczalność powietrza
odzieży i tekstyliów.
TGF20

2 352

12

250 / 8,45

12

125 / 4,23

Jest idealny do czyszczenia nylonu i syntetycznych materiałów, kurtek, obuwia, itp.
Doskonały dla ubrań typu Drop Liners, Gore Tex, Triple Point Ceramic, mikrofibry.

NANO CREAM - Wodoodporny odżywczy balsam do skór

Krem, balsam do skór gładkich, licowych o wysokich wartościach odżywczych. Działa
wodoodpornie, tworząc jednocześnie barierę dla brudu. Krem zawierający nowej
generacji oryginalny wosk pszczeli, Technologia oparta na rewolucyjnej
nanotechnologii znacznie zwiększa wodoodporny efekt.
NANO CREM nie ogranicza cyrkulacji powietrza, nie wpływa na "oddychanie"
pokrytych tym środkiem skór. Optymalna ochrona i odżywianie skóry. Polecany do
wszelkiego rodzaju skór gładkich oraz skórzanego sprzętu HIGH TECH.

TGF22

Do skór gładkich, licowych.
HIGH TECH PERFORMANCE WASH SACHETS - Płyn do czyszczenia w
zaszetkach
Najwyższej jakości, skuteczny środek do czyszczenia wodoodpornej odzieży i
sprzętu. Całkowicie eliminuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając przyjemną
woń. Polecany do każdej odzieży, w tym do odzieży z technologicznie
zaawansowanych materiałów (odzież termoaktywna, Gore Tex i inne). Czyści
zachowując i przywracając oryginalne właściwości oddychające, hydrofobowe
materiałów. Idealny do czyszczenia odzieży i produktów wykonanych z materiałów:
DROP LINERS, MICROPOROUS COATINGS, Gore Tex, TRIPLE-POINT CERAMIC,
MICROFIBRE FABRICS, BREATHABLE LAMINATES.
Polecany do czyszczenia: odzieży z materiałów technologicznych, namiotów
nylonowych i syntetycznych, plecaków, markiz, akcesoriów, toreb ... itp.
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ALCOHOL BASIC DYES
Pictures

Description

Colours

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

6

500 / 16,90

6

1.000 / 33,81

6

500 / 16,90

6

1.000 / 33,81

12

125 / 4,23

6

500 / 16,90

6

1.000 / 33,81

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

PENETRATING DYE - Farba na bazie alkoholu

6, 17, 18

Formuła barwnika do skór licowych o porowatej strukturze. Zapewnia głebokie
wnikniecie pigmentu w strukture skóry, co zapewnia doskonałe i trwałe krycie. Do
renowacji lub zmiany koloru z jasnego na ciemniejszy.

TPP09

Do skór naturalnych gładkich i skór syntetycznych. Nie stosować do nubuku i zamszu.

SUEDE DYE - Farba do zamszu i nubuku

6, 17, 18

Farba zmienia kolor zamszu oraz nubuku z jasnego na ciemny - doskonała do
renowacji lub całkowitej zmiany koloru. Wyjątkowa formuła barwnika umożliwia proste
zastosowanie - teraz każdy poradzi sobie z malowaniem skóry zamszowej i nubukowej.
Farba dostępna w 3 podstawowych kolorach: czarny - ciemny granat - ciemny brąz.

TPP16

Do nubuku i zamszu.

PRIMER

0,6,12,17,18, 22,31,39,54

A product specially developed as a priming treatment for leather dyeing work, aiding
the penetration and setting of the colour. For leather. This product is not
recommended for PVC-based synthetic leathers.

TPP11

FINISHING DYES
Pictures

Colours

Description

Cod.

Unit Palet

SUPER COLOR SPRAY - Farba do skór

1, 6, 17, 18

Łatwa w zastosowaniu farba do skór w sprayu, która szybko i równomiernie kryje
malowaną powierzchnię. Produkt szybkoschnący. Nie wymaga dodatkowego
wykończenia.

SPRAY

TPS33

1 368

1

400 / 13,52

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

TPP65

6

1.000 / 33,81

TPP66

6

1.000 / 33,81

Do skór naturalnych gładkich i skór syntetycznych. Nie stosować do zamszu, nubuku i
podobnych materiałów.

WATER BASIS DYE
Pictures

Colours

Description
SELF SHINE WAX INK - Barwnik z połyskiem do krawędzi podeszw i obcasów

6, 18

Specjalny bawrnik do krawędzi podeszw i obcasów - efekt błyszczącego wykończenia.

CLASSIC WAX INK - Barwnik naturalny do krawędzi podeszw i obcasów

6, 18

Specjalny bawrnik do krawędzi podeszw i obcasów - efekt naturalnego wykończenia.

www.multirenowacja.pl

biuro@multirenowacja.pl
tel. 91 851-12-91

WAX IN BARS
Pictures

Colours

Description

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

TPV69

10

140

Wypełnia drobne ubytki i zadrapania. Do brzegów, podeszw i obcasów.

TPV68

10

120

Description

Cod.

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

6

1.000 / 33,81

1

250 / 8,45

6

1.000 / 33,81

6

800

COLOR WAX BAR - WOSK KOLORYZUJĄCY
0, 6, 18

Zapewnia perfekcyjne wykończenie. Do brzegów, podeszw i obcasów.

FILLING WAX BAR - WOSK WYPEŁNIAJĄCY
6, 18

CREAMS
Pictures

Colours

Unit Palet

SHOE CREAM - Krem koloryzujący do skór

0, 6, 18, 39

Krem do skór na bazie wosku, który odżywia, konserwuje, nabłyszcza i wzmacnia
kolor. Pokrywa drobne rysy, odbarwienia i niedoskonałości skóry. Do skór gładkich. Nie
stosować do zamszu i nubuku.

TPP31

SELF SHINE - Krem nabłyszczający do skór
0

0, 6, 18, 39

Nabłyszczający krem do skór na bazie naturalnych wosków. Umożliwia uzyskanie
optymalnego połysku. Jest to unikatowa formuła, która nadaje natychmiastowy połysk
bez konieczności polerowania. Do skór naturalnych gładkich i skór syntetycznych. Nie
używać do zamszu i nubuku.

TPP64

SHOE POLISH - Pasta do butów

6, 18, 39

Naturalna pasta z pigmentem na bazie wosku, która czyści i pomaga w osiągnięciu
wysokiego połysku. Do skór gładkich, licowych.

TPL40

SANZ TRADITIONAL CREAM - Tradycyjna pasta do butów

0, 18, 39

Naturalna pasta z pigmentem na bazie wosku, która czyści i pomaga w osiągnięciu
wysokiego połysku. Do skór gładkich, licowych.

www.multirenowacja.pl

TIN

NPL40

4 320

12

100 / 3,38
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WATER BASIS DYE
Pictures

Description

Colours

Cod.

Unit Palet

Unit Pack

Size ml./fl.oz.

6

500 / 16,90

6

1.000 / 33,81

TPP03
DULL

12

125 / 4,23

TPP08
GLOSS

12

125 / 4,23

TPP03
DULL

6

500 / 16,90

TPP08
GLOSS

6

1.000 / 33,81

TPP15

6

1.000 / 33,81

TDV05

1

TDV04

1

CONDITIONER - Zmywacz do skór

Silny preparat kompleksowo przygotowuje skórę do barwienia. Specjalna formuła
dokładnie czyści, odtłuszcza, ułatwia usunęcie wykończenia, całkowicie otwiera pory
skóry, umożliwiając wniknięcie pigmentu głeboko w jej strukturę.

TPP04

Do skór naturalnych gładkich. Nie stosować do nubuku i zamszu.

WATER BASIS LACQUER - Lakier na bazie wody

Lakier wykończeniowy. Odświeża kolor, wzmacnia wodoodporność skóry zachowując
jej naturalną miękkość.

2 wersje:

MAT lub POŁYSK

SHOE STRECH - Rozciągacz do skór

Pomaga wyeliminować ucisk obuwia na stopy. Zmniejsza dyskomfort, rozluźniając
włókna skóry i umożliwia właściwe dopasowanie obuwia do stopy. Przed właściwym
zastosowaniem wstrząsnąć i wypróbować działanie preparatu na kolor skóry na
niewidocznym skrawku. Jeżeli efekt jest właściwy przejść do dalszych czynności.
Stosować w miejscu ucisku (wewnątrz buta i na zewnątrz). Po zastosowaniu środka
założyć obuwie i chodzić do momentu dopasowania. Preparat stosować tylko do
naturalnych gładkich skór. Nie stosować do skór sztucznych, zamszu i nubuku.

APPLICATION COLOR KIT - Zestaw do malowania skór

DYEING CASE, AIRBRUSH & MANUAL - Zestaw do malowania

FILLING PASTE - Szpachla do skór

0, 6, 17, 18, 39, 51

Szpachla do usuwania zadrapań, pęknięć i ubytków skóry. Wypełniająca pasta do
skór. Właściwa do skór naturalnych i syntetycznych. Po wyschnięciu pozostaje miękka
i gładka. Nie nadaje się do zamszu i nubuku.
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25 / 0,85
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Box size for all models: 42x37x23,3 cms.

DAILY
Description

Pictures

Cod.

Unit Box

Unit Paq.

IDO2

130

5

ID04

240

5

ID02

110

5

130

5

DAILY FRESH STRIPED - Wkładki do butów
*rozmiary: 35-46

Wkładka wykonana z dwuwarstwowej pianki lateksowej: górna warstwa zawiera
dziurkowaną powierzchnię, a dolna warstwa wykonana jest z żółtego antypoślizgowego
lateksu, który daje stabilność wewnątrz buta. Idealne na każdą porę roku, zapewnia
właściwą wentylację wewnątrz obuwia.

HALF FRESH STRIPED - Półwkładki do butów
*rozmiary:
35/36 - 41/42

Półwkładka wykonana z dwuwarstwowej pianki lateksowej: górna warstwa zawiera
dziurkowaną powierzchnię, a dolna warstwa wykonana jest z żółtego antypoślizgowego
lateksu, który daje stabilność wewnątrz buta. Idealne na każdą porę roku, zapewnia
właściwą wentylację wewnątrz obuwia.

SUNNY FEET - Wkładki do butów
35-46

*rozmiary:

Zapachowe wkładki wykonane z pianki lateksowej o konstrukcji w kształcie rombu, co
zapobiega zsuwaniu się wkładki wewnątrz buta. Warstwa środkowa wykonana z miękkiej
pianki lateksowej, która posiada wysokie właściwości oddychające oraz działa
antybakteryjnie, zapewniając optymalny poziom higieny. Doskonała także, gdy nie
używamy skarpet.

CORK - Naturalne wkładki do butów *rozmiary:
35-46

Wkładka wykonana z korka naturalnego i 100% bawełny. Materiały wykorzystywane do
produkcji tej wkładki są naturalne. Można stosować przez cały rok.

CORK CUT TO SIZE

35/46

www.multirenowacja.pl
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Box size for all models: 42x37x23,3 cms.

DAILY
Description

Pictures

Cod.

Unit Box

Unit Paq.

ID05

110

5

ID06

110

5

CHLOROPHYLL - PINE FRESH CUT TO SIZE - Wkładki zapachowe
*rozmiary: 34/46

Zapachowe wkładki wykonane z miękkiej pianki lateksowej dziurkowanej, idealne na
każdą porę roku. Zapewniają idealny komfort oraz cyrkulację powietrza wewnątrz buta.
Wkładki zapachowe: sosna.

DEODORISER CUT TO SIZE -Wkładki do butów
*rozmiary:
34/46

Wkładka wykonana z bardzo gęstej pianki lateksowej z węglem aktywnym, pokryta
materiałem z wiskozy. Węgiel aktywny zapobiega wydostawaniu się zapachów. Idealny
dla wszystkich rodzajów obuwia.

Box size for all models: 42x37x23,3 cms.

LEATHER
Description

Cod.

Wkładki wykonane ze skóry garbowanej roślinnie, która nie została poddana obróbce
chemicznej. W ich skład wchodzi aktywny węgiel, który pomaga w absorbowaniu i
eliminowaniu zapachów. Zastosowanie wysokiej jakości surowców zapewniają idealny
komfort,- miękka i oddychająca wkładka. Idealna dla wszystkich rodzajów obuwia.

IL01

Pictures

Unit Box

Unit Paq.

160

5

320

5

ACTIVE PECARI - Wkładki do butów
*rozmiary: 35-46

ACTIVE PECARI CUT TO SIZE

35/46

IL06

HALF ACTIVE PECARI - Półwkładki do butów
*rozmiary: 35/36 - 41/42

Półwkładki wykonane ze skóry garbowanej roślinnie, która nie została poddana obróbce
chemicznej. W ich skład wchodzi aktywny węgiel, który pomaga w absorbowaniu i
eliminowaniu zapachów. Zastosowanie wysokiej jakości surowców zapewniają idealny
komfort,- miękka i oddychająca wkładka. Idealna dla wszystkich rodzajów obuwia.

www.multirenowacja.pl
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Box size for all models: 42x37x23,3 cms.

LEATHER
Description

Pictures

Cod.

Unit Box

Unit Paq.

IL03

150

5

IL04

60

5

IL05

170

5

ACTIVE LEATHER - Wkładki do butów *rozmiary:
35-46

Wkładki wykonane z wysokiej jakości skóry garbowanej roślinnie, która nie została
poddana obróbce chemicznej. W ich skład wchodzi aktywny węgiel, który pomaga w
absorbowaniu i eliminowaniu zapachów. Zastosowanie wysokiej jakości surowców
zapewniają idealny komfort,- miękka i oddychająca wkładka. Do eleganckiego obuwia.

ELEGANT - Wkładki do butów
36-46

*rozmiary:

Anatomicznie wyprofilowane wkładki wykonane z wysokiej jakości skóry garbowanej
roślinnie, która nie została poddana obróbce chemicznej. W ich skład wchodzi aktywny
węgiel, który pomaga w absorbowaniu i eliminowaniu zapachów. Anatomiczny kształt
pomaga w równomiernym rozłożeniu ciężaru ciała na stopy, co pozwala zapobiegać
bólowi: pleców, kolan, itp. a także wszelkim zaburzeniom krążenia. Zastosowanie
wysokiej jakości surowców zapewniają idealny komfort,- miękka i oddychająca wkładka.
Idealna dla wszystkich rodzajów obuwia.

COW LEATHER - Wkładki do butów
*rozmiary: 35-46

Wkładki wykonane z wysokiej jakości skóry garbowanej roślinnie, która nie została
poddana obróbce chemicznej. Idealnie nadaje się jako naturalny antyperspirant.
Zastosowanie wysokiej jakości surowców zapewniają idealny komfort,- miękka i
oddychająca wkładka. Do eleganckiego obuwia.

Box size for all models: 42x37x23,3 cms.

KIDS
Description

Cod.

Atrakcyjne, kolorowe wkładki wykonane z lateksu, pokryte kolorową ozdobną tkaniną.
Przyjemnie pachnące świeżością. Idealne dla dzieci.

IK01

Unit Box

Unit Paq.

150

5

150

5

BLUE KID - Wkładki do butów
*rozmiary: 23/24 - 33/34

BLUE KID CUT TO SIZE
PECARI KID - Wkładki do butów
23/24 - 33/34

19/34

IK02

*rozmiary

Wkładki wykonane ze skóry garbowanej roślinnie, która nie została poddana obróbce
chemicznej. W ich skład wchodzi aktywny węgiel, który pomaga w absorbowaniu i
eliminowaniu zapachów. Zastosowanie wysokiej jakości surowców zapewnia idealny
komfort,- miękka i oddychająca wkładka. Idealna dla wszystkich rodzajów obuwia
dziecięcego.

PECARI KID CUT TO SIZE

19/34

www.multirenowacja.pl
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Box size for all models: 42x37x23,3 cms.

SPORT
Description

Pictures

Cod.

Unit Box

Unit Paq.

IS01

60

5

Wkładka oferuje sportowcm maksymalny komfort nawet w najbardziej ekstremalnych
sytuacjach, idealnie zachowuje higienę stóp i przepuszczalność powietrza. Posiada
anatomiczny kształt, (wykonana z wysokiej jakości lateksu) zapewnia antybakteryjność,
absorbuje zapachy. Idealne w czasie uprawiania sportów i aktywnego wypoczynku.

IS02

60

5

Description

Cod.

Unit Box

Unit Paq.

IW01

80

5

80

5

ANATOMIC - Wkładki do butów
36-46

*rozmiary:

Specjalne wkładki do obuwia sportowego. Anatomiczny kształt utrzymuje stopę w
prawidłowej pozycji przy wykonywaniu różnych ćwiczeń fizycznych. Wkładka zawiera
węgiel aktywny, który pomaga w utrzymaniu suchych stóp, dzięki czemu zapobiega
poceniu się oraz absorbuje zapachy. Wyłożona bawełną.

FREE TIME - Wkładki do butów
35-46

Pictures

ALU-COLD - Wkładki do butów
35-46

*rozmiary

*rozmiary:

Idelane na zimę 3-warstwowe wkładki, zapewniające optymalny komfort i ciepłe stopy
nawet w wyjątkowo mroźne dni. Pierwszą warstwę stanowi 100% czysta, naturalna
wełna zapewniająca ciepło i wyjątkowo wygodne użytkowanie. Druga warstwa
składająca się z pianki zapewnia odpowiednią elastyczność i wzmocnienie. Trzecia
warstwa wykonana jest z wysokiej jakości aluminiowej folii gwarantującej maksymalne
właściwości termo-izolacyjne, zatrzymując ciepło wewnątrz buta i nie pozwalając na
przeniknięcie zimnego powietrza od podeszwy. Antypoślizgowe właściwości aluminiowej
warstwy zapewniają stabilność i dobre trzymanie wewnątrz buta.
Wyjątkowa konstrukcja wkładki zapewnia wysokie właściwości termo-izolacyjne,
magazynując ciepło i zabezpieczając stopy przed zimnem. Wkładki zapobiegają
odparzeniom stóp, niwelują zmęczenie, podnoszą higienę i komfort użytkowania obuwia.
Polecana wszystkim, którym marzną stopy (również dla osób ze słabym krążeniem).
WOOL - Wkładki do butów
35-46

*rozmiary:

Idelane na zimne dni wkładki, zapewniające optymalny komfort i ciepłe stopy nawet w
wyjątkowo mroźne dni. Pierwszą warstwę stanowi 100% czysta, naturalna wełna
zapewniająca ciepło i wyjątkowo wygodne użytkowanie. Druga warstwa składająca się z
pianki lateksowej zapewnia odpowiednią elastyczność, wzmocnienie i amortyzację.
Antypoślizgowe właściwości lateksowej warstwy zapewniają stabilność i dobre trzymanie
wewnątrz buta.

IW03

Wyjątkowa konstrukcja wkładki zapewnia zabezpieczenie stopy przed zimnem. Polecana
wszystkim, którym marzną stopy (również dla osób ze słabym krążeniem).
WOOL CUT TO SIZE 34/46
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ORTHOCARE

Box size for all models: 42x37x23,3 cms.
Description

Pictures

Cod.

Unit Box

Unit Paq.

IO01

130

1

HEL CUSHION - Podpiętki do butów *rozmiary:
35/37 - 44/46

Podpiętki - wykonane z trwałych materiałów na bazie lateksu i pokryte naturalną skórą.
Używane do eliminowania wstrząsów, które powstają podczas eksploatacji obuwia.

ANTISKID

Antypoślizgowe wkładki - zapobiegają przesuwaniu się stopy w otwartym obuwiu, takim
jak sandały.

IO02

Description

Cod.

Unit Box

Unit Paq.

Wkładki wykonane ze skóry z dzika garbowanej roślinnie, która nie została poddana
obróbce chemicznej. Zastosowanie wysokiej jakości surowców zapewnia idealny komfort
- miękka i oddychająca wkładka. Do każdego rodzaju obuwia.

IP01

120

10

Description

Cod.

Unit Box

Unit Paq.

IM02

400

20

PROFESSIONAL
Pictures

PECARI - Wkładki do butów
35/36 - 45/46

*rozmiary:

MISCELLANEOUS
Pictures

HEEL GRIP - Zapiętki do butów
uniwersalny

*rozmiar:

Miękkie, wykonane ze 100% skóry zamszowej samoprzylepne zapiętki do zbyt luźnego
obuwia. Zapobiegają bolesnym otarciom pięty i wysuwaniu stopy w trakcie chodzenia,
poprawiają dopasowanie zbyt luźnego obuwia, poprawiają komfort użytkowania. Łatwy
montaż, uniwersalny rozmiar, wysoka trwałość i dobre trzyamanie wewnątrz obuwia.
Ulga dla Twoich stóp.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
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