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Hayatımızda kesinlikle karşılaşacağımız durumlardan 
birisi değişikliktir.  Otomobile ilgi gelişen dünyanın 

her tarafında yayılırken, yeni otomobil tutkunları 
da her geçen gün Car Crazy grubuna katılıyor.  
Bu büyümeye ilk elden şahit olmak bana 
mutluluk veriyor.
Her türlü hava şartında, otomobil tutkunları bu 

tutkuyu paylaşmak için bir araya geliyorlar.  Genç 
veya yaşlı olsun, modifiyeli, özel tasarımlı veya klasik 

otomobil sahibi olsun gece, gündüz ve haftasonu bir 
grup ruhuyla beraber zaman geçirmek için bir araya geliyorlar.  Biz, Meguiar’s olarak, 
bu otomobil tutkunlarının dünyasında en başından beri bulunduğumuz için gurur 
duyuyoruz.  Dedem, 1901 yılında, Meguiar’s yüzey bakım ürünlerini garajında imal 
etmeye başladığı zaman otomobilin dünyamızı bu kadar etkileyeceği hakkında hiçbir 
fikri yoktu.  Zaman değişti ve internet çağıyla birlikte, tutkumuzu gerçekleştirmek için 
daha fazla olanağımız var.
Soğukta, yağmurda ve karanlıkta dünyanın her köşesinden araç tutkunları 
bilgisayarlarında buluşuyorlar.  Yeni web sitemiz www.carcrazycentral.com otomobil 
tutkunlarını ev ortamında buluşturuyor.  Burada Car Crazy e-card, duvar kağıdı, ekran 
koruyucu ve ikonlar bulabilecek, Car Crazy video, çizgi film ve Amerika’dan Car Crazy 
televizyon programlarını indirebileceksiniz.  En güzeli ise, kendinizin ve aracınızın 
video filmlerini dünyadaki diğer araç tutkunlarıyla paylaşmak için web sitemize 
yükleyebileceksiniz.  Burada, değişik model ve marka araç sahipleri sizin haberlerinizi 
bekliyor olacaklar.  Daha önce tutkunuzu paylaşabileceğiniz bir grup içerisinde yer 
almadıysanız, şimdi başlamanın tam zamanı.  Gelin ve bir bakın, herşey ücretsiz.    
www.carcrazycentral.com global araç tutkunlarının tıkladığı bir site olacak.
2007 yılı bu kataloğun Türkiye’de ilk defa çıktığı ve sizlerle yeni yeni tanışmaya 
başladığımız bir yıl.  Bundan sonra, Türkiye’deki araç tutkunlarıyla daha sık temas edip 
aktivite, fuar ve etkinliklerle hem sizleri hem de otomobil klübü üyelerini buluşturmayı 
hedefliyoruz.  İstanbul’da bulunan partnerimiz Horizon A.Ş. ile hizmet kalitemizi daha 
fazla artırmayı ve sizlerle çok iyi zaman geçireceğimiz etkinliklerde birlikte olmayı 
amaçlıyoruz.
2007 Brilliant Solutions kataloğumuz aracınızda Show Car parlaklığı oluşturabilmeniz 
için yeni ürünler ve çeşitli ipuçlarıyla zenginleştirildi.  Bu sayfalarda cevabını 
bulamadığınız bir sorunuz varsa 0216 450 18 65 numaralı telefondan Pazartesi’den 
Cumartesi’ye saat 09:00’dan 19:00’a kadar uzman ekibimize danışabilirsiniz.  Sizinle 
görüşmek bizi mutlu edecek.
Güvenli ve keyifli sürüşler; sizlerle en yakın zamanda                                                  
görüşmek dileğiyle …

Barry Meguiar -Başkan & CEO

Hepimiz bir otomobil 
tutkunuyuz
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Nxt Generation Car Wash
(Cilal ı Yıkama Şampuanı ve Koruyucu)

Son teknoloji ürünü sentetik ve polimer bazlı bu şampuan 
kire derinlemesine nüfuz edip aracın üzerindeki koruyucu 

tabakayı sökmeden kiri yüzeyden kaldırır.  Ph dengeli formülü 
ve yumuşatıcı içermesi nedeniyle lekesiz bir yüzey oluşumu 

sağlar.

1893ml 34.00 YTL Ürün Kodu: g12664

Soft Wash Gel (Yıkama Jeli)

Bu bol köpüklü yıkama jelini yıllar önce çok koyu, çok zengin ve çok konsantre 
olarak ürettik.  İçerdiği optik parlatıcılar nedeniyle hem yüzeyi parlattığı hem 
de korumayı yüzeyden sökmediği için pazardaki diğer şampuanlardan farklıdır.  
En son teknoloji vernikler dahil, her yüzeyde güvenle kullanılır. 

473ml 15.00 YTL Ürün kodu: a2516

Super Thick Microfiber Wash 
Mitt

(Mikrofiber Yıkama Eldiveni)
Kirin yüzeyden kaldırılarak mikrofiber 
yüzey içerisine hapsolmasını sağlayan 
bu yıkama eldiveni, yıkamada çiziksiz 

bir yüzey elde edilmesini sağlar.  Süper 
yumuşak olması sebebiyle nazik 

bir yıkamaya olanak tanır.  Çamaşır 
makinesinde yıkanabilir.

34.00 YTL Ürün kodu: X3002
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Water Magnet Drying Towel
(Mikrofiber Kurulama Bezi)

Bu ekstra büyüklükteki (70 cm. x 55 cm.) mikrofiber kurulama bezi 
geleneksel bezlerin üç katı kadar emiciliğe sahip olup hızlı ve lekesiz 
bir kurulama sağlar.  Water Magnet, aracınızı kurularken size zamandan 
tasarruf sağlar.  Çamaşır makinesinde yıkanabilir.

51.00 YTL Ürün kodu: X2000
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Soru ve CevaplarSoru ve Cevaplar

Cila i le boya koruma (wax) 
arasındaki fark nedir?

Cila yağların bileşiminden oluşan ve vücut 
derisinin bir nemlendiriciyi emmesi gibi boya 
tarafından emilen bir karışımdır.  Bu cila 
yağları parlak bir görünüm oluşturur ancak 
koruma sağlamaz.  Parlaklığın sürekliliğini ve 
kalıcılığını ve boyanın korunmasını sağlamak 
için Gold Class Wax veya NXT Generation 
Tech Wax gibi hem cilayı hem de korumayı 
birleştiren bir ürün kullanılması gerekir.

Profesyonel koruma yapı lmış 
bir araçta Meguiar ’s ürünleri 
kullanabil ir miyim?

Meguiar’s ürünlerini her marka profesyonel 
koruma ürününün üzerinde kullanabilirsiniz.

Yıkama eldiveni kullanmanın 
avantajları nelerdir?

Aracınızın boyasında hare ve çizik oluşmasına 
en müsait uygulama yıkamadır.  Yüzeydeki 
küçük partiküller sünger ile boyalı yüzey 
arasına sıkıştığı için çiziklere neden olur.  
Aracın üzerindeki kaba kiri su ile giderip 
yıkama eldiveni kullanırsanız, bu partiküller 
yıkama eldiveninin yüzeyinde sıkışıp 
kaldığından aracınızın boyasına çok daha az 
zarar verirsiniz.

 Ne kadar ürün kullanmalıyım?

Temizleyici, cila veya korumayla uygulama 
yaptığınızda derinize losyon sürdüğünüzü 
düşünün.  Bir el losyonu gibi, yüzeyin 
bir defada emebileceği kadar ürün 
kullanmalısınız.  Fazlası artık ürün olarak 
kuruyacağından boşa gitmiş olacaktır.  Birçok 

Meguiar’s kullanıcısı Meguiar’s ürünlerini daha 
önce kullandıklarına kıyasla daha zengin ve 
koyu olarak tanımlamaktadır.

Toz al ıcı püsküller ve kumaş, boyal ı 
yüzeydeki ürün art ıklarını almak 
için uygun mudur?

Tüm Meguiar’s ürün uygulamalarında oluşan 
artıklar için %100 pamuklu bez veya daha iyisi 
Mikrofiber Silme Bezi’ni tavsiye ediyoruz.  Bu 
bezler daha emici olduğundan daha hızlı bir 
şekilde çiziksiz bir yüzey elde etmenizi sağlar.  
Aynı zamanda, yüzey üzerinde kurumuş 
partiküllerin yüzeyi çizmeden temizlenmesini 
sağlayabilirsiniz.

Yüzey temizleme kil i nedir?

Yüzey temizleme kili suyla gideremediğiniz 
ve boya üzerine yapışmış kirlerin hızlı ve 
güvenli bir şekilde giderilmesini sağlayan bir 
üründür.  Meguiar’s yüzey temizleme kilinin 
1/3’ünü koparıp elinizde oynayarak yumuşatın.  
Kili 5cm.’lik bir disk haline getirip, yıkanmış 
ve kurulanmış boyalı yüzeyin üzerine Quik 
Detailer sıkıp parmak uçlarınızın baskısıyla 
hareket ettirin.  Böylece yüzey üzerindeki 
yapışkan kirleri temizleyip ayna kayganlığında 
bir yüzey elde etmiş olacaksınız.

Yüzeydeki yapışkan kirleri ne 
s ıkl ıkla temizlemeliyim?

Aracınızın boyasını yılda en az bir defa 
derinlemesine temizlemelisiniz.  Böylece hafif 
dereceli oksitlenmeyi, lekelenmeyi ve silikon 
birikimini engellemiş olursunuz.  Meguiar’s 
Cleaner Wax ile yapacağınız bu uygulama, 
aracınızın boyasının daha zengin ve derin 
görünmesini sağlayacaktır.
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Ne gibi yüzey problemleriyle karşı laşabil irim?

Yüzey üstü kirleri
Endüstriyel atık, ağaç reçinesi ve kuş pisliği gibi 
yüzey üstü kirlerini aracınızı yıkayıp kuruladıktan 
sonra parmaklarınızın ucuyla farkedebilirsiniz.  Bu 
tür yapışkan kirleri Meguiar’s yüzey temizleme kili 
ve böcek ve zift temizleyici ile temizleyebilirsiniz.

Yüzey içi kir leri
Oksitlenme, leke, ince iz ve çizikler gibi küçük 

yüzey içi kusurları Meguiar’s Scratch X ile 
güvenle temizleyebilir, ciladan önce kusursuz 

bir yüzey elde edebilirsiniz.

Gold Class 
Bug and Tar Remover

(Böcek ve Zif t Kalıntıs ı Temizleyici)

Böcek izleri ve asfalt zifti çok yapışkan olup 
temizlenmediği taktirde yüzey üzerine yapışır ve ileriki 

zamanlarda boyanın çatlamasına ve lekelere sebep 
olur.  Bu formül yüzey hasar görmeden yapışkan kirlerin 

güvenle yüzeyden temizlenmesini sağlar.

473ml 20.00 YTL Ürün kodu: g10716
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Quik Clay Detail ing System
(Boyalı Yüzey Temizleme Seti)

Ağaç reçinesi, endüstriyel atık ve boya serpintisi araç yüzeyine 
yapışan ve yüzeyi kumlu ve donuk bir hale getiren yapışkan kirlerdir.  
Meguiar’s Quik Clay temizleme seti yüzeyi hızlı ve güvenli bir şekilde 

ayna kayganlığına getirir.  Böylece, cila ve koruyucular daha iyi ve hızlı 
bir şekilde uygulanıp silinebilir ve daha parlak sonuçlar alınabilir.

473ml + 50 gr.’lık kalıp 48.00 YTL Ürün kodu: g1116

ScratchX
(İnce Çizik ve Leke Çıkarıcı)

İnce çizik ve harelenmeleri kolaylıkla giderebilirsiniz.  Meguiar’s 
Mikroskobik Küçülen Aşındırıcılar Teknolojisi (MKAT) ile ince 
yüzey çiziklerini, oksitlenme ve kusurları giderir boyanızın rengine 
derinlik ve berraklık katar.  Scratch X bir dolgu maddesi olmayıp ileri 
teknolojili boyaları da kaldırmaz.

207ml 33.00 YTL Ürün kodu: g10307
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Cleaner Wax
(Temizleyici ve Koruyucu Sıvı Wax)

Cleaner Wax çok yönlü bir koruyucu olup en kısa zamanda ve tek adımda 
çok parlak sonuçlar oluşturan bir formüle sahiptir.  Tek uygulamada hafif 

oksitlenmeleri ve yapışkan kirleri temizler, besleyici cila ile boyanın rengine 
derinlik kazandırır.  Aynı zamanda, yüzeyde koruyucu ve uzun ömürlü bir 

cila, silikon ve polimer katmanı bırakır.  Çok sık kullanılan araçlar için ideal 
bir üründür.

473ml 30.00 YTL Ürün kodu: A1216

Nxt Generation Tech Wax
(Boya Koruyucu Wax)

ESP (Engineered Synthetic Polymers) teknolojimiz çok sert bir 
polimer katman oluşturarak boyaya yüksek koruma sağlar.  Bu 
ürün boyayı daha zengin ve koyu gösterdiği gibi, aynı zamanda 
görebileceğiniz en derin ve ıslak parlaklık oluşumunu sağlar.  
Üründe bulunan cila ve koruyucu karışım çok zengin olması 
sebebiyle kolay uygulanır, kolay silinir ve toz bırakmaz, ince çizik 
ve harelenmeleri azaltır. 

532ml 69.00 YTL Ürün kodu: G12718

Gold Class Clear Coat Liquid Wax
(Koruyucu Sıvı Wax)

Besleyici cila, doğal koruyucu ve katı polimer koruyucuların zengin 
karışımından oluşan bu ürün, boyanın zenginliğini öne çıkarıp berrak ve 

keskin yansımalar ve parlaklık sağlar.  Gold Class Wax ile toz bırakmadan 
aracınızı parlatıp koruyabilirsiniz.

473ml 47.00 YTL Ürün kodu: G7016
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BakımBakım

Quik Detailer
(Hızl ı Yüzey Temizleyici)

Quik Detailer yıkamalar arası bakım sağlar.  Taze yapışkan 
kirleri yüzeyden kaldırarak yüzeyi çizmeden ve bu kirler 

yüzeye yapışmadan temizlik sağlar.  Aracınızın boyasının 
parlaklığını devam ettirmek için sadece yüzeye püskürtüp 

Supreme Shine mikrofiber bez veya %100 pamuklu 
havluyla silin.

473ml 21.00 YTL Ürün kodu: A3316

Nxt Generation Tech Wax Spray
(Hızl ı Sprey Wax)

NXT Generation Tech Wax Spray üstün polimer teknoloji 
ile parlaklık ve koruma oluşturan en hızlı yoldur.  Bu ürün 
kolay bir püskürtme formülüne sahip olduğu için daha 
derin, koyu ve ıslak görünümlü bir parlaklık oluşturur.  
Hem yaş hem de kuru boya üzerinde parlaklığı ve 
korumayı güçlendiren çok yönlü bir üründür.

710ml 43.00 YTL Ürün kodu: G12824
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Sayfa	 Ürün	kodu	 Ürün	ismi	 Adet	 Birim	fiyat	(YTL)	 Toplam	fiyat	(YTL)

Siparişiniz

TOPLAMŞahsi Bilgiler

Ad Soyad Adres

                        Postakodu

Şehir	 	 Telefon	No.

Toplam	sipariş	tutarını	İş	Bankası	Şenesenevler	Şubesi	462184	nolu	HORİZON	A.Ş.hesabına	
yatırdım.	Banka	dekontunu	ekte	gönderiyorum.

Yukarıda	belirttiğim	tutarın,	VISA/MASTERCARD	kredi	kartı	hesabıma	borç	kaydedilerek	firmanızın	Türkiye	İş	Bankası	
A.Ş.	Şenesenevler	nezdindeki	462184	nolu	hesabına	firmanız	ile	Türkiye	İş	Bankası	arasında	belirlenen	koşullar	
çerçevesinde	alacak	kaydedilmesini	kabul	ediyor	ve	Türkiye	İş	Bankası	A.Ş.’yi	yetkili	kılıyorum.	 	 	
  
Tarih	:	 	 	 İmza	:

Vermiş	olduğum	sipariş,	isim	ve	adres	bilgilerimin	pazarlama	amacıyla	üçüncü	şahıslarla	paylaşılmasını	istemiyorum.

Sevkiyat Adresi (yukarıdakinden farkl ıysa)

Ad Soyad Adres

                        Postakodu

Şehir	 	 Telefon	No.	(Sabit	Telefon)

Ödeme Şekli

Sipariş	bedeli	olan	.............................................	YTL’sını	aşağıda	belirttiğim	Kredi	kartı	hesabıma	borç	
kaydediniz.

Size	en	yakın	satış	noktası	için	Sayfa	19’a	bakınız.

Güvenlik	No: Son	Kullanma	Tarihi:

*Bu		katalogda	yer	alan	ürünlerin	fiyatlarına	KDV	dahildir.	Horizon	A.	Ş’nin
önceden	haber	vermeksizin	fiyatları	değiştirme	hakkı	saklıdır.
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Shining StarsShining Stars

Meguiar’s	kullanmaya	başladığım	günden	itibaren	arabamın	
parlaklığındaki	inanılmaz	değişikliğin	çevremdeki	herkes	

farkında.		Polisaj	makinesi	kullanabildiğim	için	boyadaki	ince	
çizikleri	Cleaner	Wax	ile	temizlerken	aynı	zamanda	ince	

koruyucu	bir	tabaka	da	oluşturuyorum.		Yaptığım	bu	temizliği	
korumak	için	düzenli	olarak	Nxt	Generation	Cilalı	Şampuan,	
Meguiar’s	Mikrofiber	Yıkama	Eldiveni	ve	Kurulama	Bezi	ile	

aracımı	yıkıyorum.		Lastiklerdeki	ultra	parlaklık	için	ise	tercihim	
Endurance	Lastik	Parlatıcı	Jel.		Sürekli	elimin	altında	olan	ve	
günde	en	az	bir	sefer	kullandığım	Quik	Detailer’ın	yarattığı	

sonucu	görmek	için	resime	bir	sefer	daha	bakın.

Görkem Gürsoy – Mert Tuning

Her	sene	arabam	Meguiar’s	tarafından	profesyonel	bir	
uygulama	görüyor.		Tentem	dahil	aracımdaki	tüm	yüzeyler	
Meguiar’s	koruması	altında.		Benim	favorim	ise	Meguiar’s	Nxt	
Generation	Tech	Wax;	parlaklıkta	limitleri	zorlayan	tek	ürün. 

Emirhan Yalt ı

Sevgili	Araç	Tutkunları,

Bu	sayfayı	sizlere	ayırdık.		Aracınıza	siz	de	Meguiar’s	ürünleriyle	uygulama	yapıyorsanız	aracınızın	bir	
fotoğrafını	info@horizon-as.com.tr	adresine	gönderin	ve	yaptığınız	uygulamayı	kısaca	anlatın.		Sizden	
gelecek	olan	bu	bilgileri	Brilliant	Solutions	kataloğunda	ve	www.meguiars.com.tr internet	sitemizde	
yayınlamaktan	sevinç	duyacağız.
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Uygulamayı	yaptığımız	motorsiklet	cruiser	olarak	
adlandırdığımız	Kawasaki	VN	2000,	2000cc	motor	

hacmine	sahip	çok	heybetli	ve	çok	özel	çizgilere	sahip	
bir	motorsiklet.		Ancak	motorsiklet	ilk	geldiğinde	

tanınmayacak	kadar	kirliydi,	bu	nedenle	Meguiars	Nxt	
Generation	Car	Wash	Cilalı	Şampuanıyla	uygulamaya	

başladık.		Sonrasında	Mikrofiber	Bez	ile	kuruladıktan	sonra	
motorsikletin	krom	kaplı	yüzeylerinin	üzerindeki	sertleşmiş	

ve	derinlemesine	işlemiş	olan	oksidasyonu	ve	lekeleri	
NXT	All	Metal	Polysh	uygulaması	ile	ilk	günkü	parlaklığına	

döndürmüş	olduk.		Geriye	ise	boyalı	kaporta	parçaları	
kalan	motorsikletimizin	yüzeyini,	Nxt	Spray	Wax	ile	hızlı	
ve	pratik	bir	şekilde	derinlemesine	parlattık.		Uygulama	
sonunda	mağazamıza	gelen	müşterilerimiz	hayretle	bu	

parlaklığı	nasıl	elde	ettiğimizi	ve	kendi	motorsikletlerinde	
de	uygulanabilir	olup	olmadığı	hakkında	bilgi	aldılar.		

Meguiar’s;	hobilerini	parlaklığa	dönüştürenler	için.

Ali Kaf tanoğlu – Dainese Ankara Bayii Spark 
Otomotiv Ltd. Şti . 
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Endurance High Gloss 
Tire Protection Gel
(Lastik Parlat ıc ı  ve 

Koruyucu Jel)

Endurance araç tutkunları arasında 
güzel görünüm için tercih edilen 

ve üstün bir performansa sahip bir 
üründür.  Özel formülü sayesinde 

lastiklerin kahverengileşmesini 
önler, leke ve akmaya engel olur.

 473ml 28.00 YTL              
Ürün kodu: G7516

Hot Rims All Wheel Cleaner
(Jant Temizleyici ve Parlat ıc ı  Sprey)

Hot Rims All Wheel Cleaner her türlü jant için kullanılabilen; kir, kum ve 
balata tozunu çıkartan dünyada benzeri olmayan bir formüle sahiptir.  
İnatçı kirleri Hot Rims’in özel köpüklü formülüyle çıkartabilirsiniz.  Yeni 
Xtreme Cling formülümüz düşey yüzeylere çok iyi bir şekilde yapışarak 
yüzeydeki kir ve pisliği çözer ve üstün bir parlaklık sağlar.

710ml 25.00 YTL  Ürün kodu: G9524
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Diğer YüzeylerDiğer Yüzeyler

PlastX Clear Plastic Cleaner & Polish
(Saydam Plastik Yüzey Temizleyicisi)

Rahat kullanım ve zengin jel formüle sahip olup hem rijid hem de elastik olan 
saydam plastik yüzeylerde optik berraklık sağlar.  Özel teknolojisi sayesinde 
hafi f oksitlenmeyi, kimyasal birikimi, yüzeydeki yapışkan kir ve lekeleri 
kolaylıkla giderir.

296ml 31.00 YTL  Ürün kodu: G12310

Nxt Generation Glass 
Cleaner
(Cam Temizleme 
S ıv ıs ı)

Özel formülüyle inatçı kir ve 
lekeleri temizler berraklık 
oluşturur.  Çiziksiz ve buğusuz 
bir temizlik sağlayarak sigara 
dumanı fi lmi, sinek ve böcek 
kalıntısı, ağaç reçinesi ve diğer 
yapışkan kirlerin oluşumunu 
engeller.  Amonyaksız formülü 
sayesinde her türlü fi lm 
kaplanmış camda güvenle 
kullanılır.

710ml 26.00 YTL
Ürün kodu: G13324

Nxt Generation All Metal Polysh
(Metal Parlat ıc ı)

Devrim yaratan bu ürün her türlü jant, paslanmaz çelik, egzos, 
krom hava girişi ve sübap kapağını hem temizler, hem parlatır 
hem de koruma sağlar.  Aluminyum, pirinç, bakır, gümüş ve 
her türlü parlak metal yüzeyde çok iyi sonuç verir.  Meguiar’s 
tarafından gerçekleştirilen Mikroskobik Küçülen Aşındırıcılar 
Teknolojisi (MKAT) oksitlenme, kararma ve lekelenmeyi hızla ve 
güvenle giderir.  Paslanmaz teknoloji sayesinde parlaklık uzun 
ömürlü olur.

142gr. 46.00 YTL Ürün kodu G13005
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Natural Shine Vinyl & Rubber Protectant
(Torpido, Vinil , Kauçuk Temizleyici ve 
Koruyucu Sprey)

Torpido, trim, lastik ve diğer vinil ve kauçuk yüzeylerde “yeni 
görünüm” elde edebilirsiniz.  Karmaşık bir formüle sahip bu 
ürün içerdiği temizleyiciler sayesinde yüzeyde biriken günlük 
kirleri giderdiği gibi parlatmadan orijinal ve doğal görünümlü 
bir yüzey oluşturur.  Natural Shine içerdiği UV koruyucular 
sayesinde güneşin kurutma ve soldurma etkisini engeller.

473ml 26.00 YTL  Ürün kodu: G4116

Car Odor Eliminator
(Koku Giderici)

Meguiar’s tarafından desteklenen ve rahatsız edici 
kokuların sonsuza kadar giderilmesini sağlayan özel bir 

teknolojiye sahiptir.  Car Odor Eliminator diğer koku 
gidericiler gibi aracın içerisindeki sıcaklık ve nemle 

ayrışmaz.  Anında, güvenle ve daimi olarak kokuları elimine 
eder.

296ml 16.00 YTL Ürün kodu: G2310

Carpet & Interior Cleaner
(Halı ve İç Döşeme 
Temizleyici Sprey)

Kahve, ruj, yağ ve diğer zor lekeler 
aracınızın halı ve iç döşemesinin bir 
parçası olmak zorunda değil.  Meguiar’s 
Carpet and Interior Cleaner yüzeyin 
rengini değiştirmeden inatçı lekeleri 
yüzeyden kaldırarak derinlemesine bir 
temizlik sağlar.

473ml 20.00 YTL Ürün kodu: G9416

Gold Class Rich Leather Cleaner & Conditioner
(Deri Yüzey Temizleyici ve Koruyucu Losyon)

Ödül almış bu ürünümüz, nazik derileri, zararlı ve kaba solventler 
kullanmadan, tek adımda temizler ve koruma sağlar. Yüksek kaliteli 
temizleyiciler sayesinde derinlemesine temizler. İçerdiği özel yağlar, 
suni parlaklık ve yapışkanlık değil, derinin nemlenip nefes almasına 

olanak verir.

414ml 26.00 YTL  Ürün kodu: G7214
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Nxt Generation Tech Protect
(Detaylı İç Yüzey Temizleyici ve Koruyucu Losyon)

Bu ürün içerdiği özel tasarlanmış ve yüksek yoğunluktaki sentetik polimerler 
ve ozon tabakasına zarar vermeyen formülüyle iç kısımdaki tüm vinil, kauçuk 
ve plastik yüzeyleri hem temizler hem de korur.  NXT Generation Tech 
Protect iç kısımda korunmuş, uzun ömürlü ve saten görünümlü bir yüzey 
oluşturur.

710ml 36.00 YTL Ürün kodu: G12924

Slide Lock Detail Brush
(Detaylı Temizleme Fırçası)

Bu akıllı fırça hem iç hem de dış kısımda 
kullanılabildiği gibi fırça uzunluğu ve 
sertliği ayarlanabildiğinden çeşitli fırçalar 
bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırır.  
Kenarları kauçuk olduğu için yüzeyi çizmez.  
Uzun kıllar iç kısımda ve hava kanallarında 
detaylı temizliğe imkan verirken kısa kıllar dış 
kısım için idealdir.

23.00 YTL Ürün kodu: X1120
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Versa-Angle Body Duster
(Toz Alıcı Püskül)

Meguiar’s Versa-Angle Body Duster her türlü boyalı yüzeydeki tozu 
yüzeyi çizmeden temizler.  Özel tasarıma sahip bu püskül, tozu içerisine 

hapsederek yüzeyden güvenle kaldırır.  Açısı ayarlanabilen tutma koluyla 
her yüzeyde kolaylıkla kullanılır.

114.00 YTL Ürün kodu: X1180

High Tech Applicator Pads
(El İ le Uygulama Pedi)

Bu pedler çok yumuşak ve geçirgen olmayan bir 
yapıya sahip olduğundan değişik yüzeylerde güvenli 
ve homojen bir uygulamaya olanak verir.  Çamaşır 
makinesinde yıkanabilir.

4.00 YTL Ürün kodu: R30-60-241
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Supreme Shine Microfiber
(Mikrofiber Silme Bezi)

Kalınlığı, çift taraflı kullanıma imkan vermesi ve 
mikrofiber teknolojisi nedeniyle geleneksel silme 
bezlerinin üç katı emiciliğe sahiptir. Hem parlak 
bir görünüm hem de artık ürünün kolay silinmesini 
sağlar.  Güvenli kenarlar çizme riskini elimine eder.  
Çamaşır makinesinde yıkanabilir.

19.00 YTL Ürün kodu: X2020

Triple Duty Detail Brush
(Üç İş levli Detaylı Temizleme Fırçası)

İnce detaylı temizlik için üç ayrı fırçaya sahiptir.  Kısa kıllar trim ve ince kenarlı 
parçalarda, uzun kıllar dar alanlarda, uç kısımdaki kıllar ise ulaşılması zor alanlarda 

çalışmak için idealdir.

11.00 YTL Ürün kodu: X1130

Even Coat Applicator Pads
(Cila Uygulama Pedleri)

Özel mikrofiber teknolojisine sahip bu pedler, cila ve 
boya koruma uygulamasında üstün performans sağlar.  
Uzun ömürlü bir kullanım için tasarlanmış olup çamaşır 
makinesinde yıkanıp kurutulabilir.

(2 Adet)  18.00 YTL Ürün kodu: X3080
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Shining StarsShining Stars

Nxt Generation Cilalı Şampuan ve Nxt Generation Tech Wax 
ürünleri ile Meguiar’s Yıkama Eldiveni, Meguiar’s Water Magnet 
Kurulama Bezi ve yine Meguiar’s Mikrofiber bezleri ile evimde 
yaptığım uygulamalarda resimdeki sonuca rahatlıkla ulaşıyorum.

Alfa 147 – RED 13

Meguiar’s Türkiye’ye geldiğinden beri araç 
temizliği anlayışım değişti.  Gerek yöneticilerin 
titizliği ve misafirperverliği gerekse çalışanların 

deneyimi benim Meguiar’s ürünlerini tercih etmem 
için çok büyük bir etmen oldu.  1901’den beri 

hizmet veren Meguiar’s firması; her geçen gün 
bünyesine müşteriden çok aracını seven ve araç 

temizliğini hobi haline getiren fanatikler topluyor.  

Nxt Generation Spray Wax: Ürünü motoruma 
binmeden önce ve bindikten sonra kesinlikle 

kullanıyorum.  Etkisi kesinlikle çok uzun sürüyor 
kalıcı parlaklık sağlıyor ve yüzeydeki tozu ve 
kiri temizliyor, aynı zamanda ufak çizikleri de 

gideriyor ve boyaya derinlik kazandırıyor.  Sahip 
olduğum motor siyah olduğu için çok önemli ve 

vazgeçilmez bir ürün.

Nxt Generation Tech Wax: Amatörleri profesyonellere çeviren bir ürün.  Aynı şekilde hem aracıma 
hem de motoruma uyguluyorum, Spray Wax’a göre daha yoğun, kesinlikle ufak çiziklerin canına 
okuduğunu söyleyebilirim.  Aynı zamanda bu ürün makine ile boyaya da uygulanabiliyor, tabi ki 

profesyonel teknisyenler tarafından.  2-3 ayda bir aracıma Meguiar’s bu işlemi yapıyor.  Sonuç 
inanılmaz, yoldan geçen herkesin dikkatini çekebiliyorum kırmızı renk bir VW ile.

Cleaner Wax: Motor kullanıcıları bilir; motor kaportası dediğimiz granajlar metal değil de 
plastiklerden oluşur ve bu araba kaportasına kıyasla çok daha hassastır.  Hassas olan yüzeyler 

çabucak çizilir ve yıpranır, boyanın rengi matlaşır.  Bu etkileri ortadan kaldırmak için ben Cleaner 
Wax kullanıyorum; hem boyanın üzerindeki kötü dokuyu alıyor, boyayı canlandırıyor; hem de ince bir 

cila tabakası oluşturuyor.  Bu işlemi 2 haftada bir uyguluyorum.

Quik Detailer: Meguiar’s çalışanları tarafından her yıkamadan sonra üzerine sıkılan ve silinen sıvının 
diğer adı.  Tozlu yüzeyler ve temiz yüzeylere uyguluyorum.  Güzel bir parlaklık kazandırıyor ve 
ince bir cila tabakası yaratıyor.  Ben bu ürünü hem arabama, hem motoruma, hem de kaskıma 

uyguluyorum ve çok güzel sonuçlar alıyorum. 

Teşekkürler Meguiar’s!

Oytun Yazı
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Satış NoktalarıSatış Noktaları
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İstanbul 

Horizon A.Ş. (Uygulama & Eğitim Merkezi) Recep Peker Cad. No:6 (Fenerbahçe Stadı Karşısı) - Kızıltoprak 0216 450 18 65

Atlas Tur  Girne Mah. Atatürk Cad. No:13/A - Maltepe 0216 457 60 60

C-Max Motor  Doğanbey Cad. Çetinkaya Sok. Aytaç Apt. No:3 D:1 Bostancı 0216 574 96 16

Göker Otomotiv  Rami Kışla Cad. No:118 - Eyüp 0212 614 03 82

 Kare Otomotiv  Şehit Halim Sok. No:2 (Gold Bilgisayar Arkası) - Bahçelievler 0212 441 61 68

Suzet Otomotiv  Şenlikköy Mah. Florya Cad. No:67 - Florya 0212 599 28 10

Ankara

Spark Sancak Mah. Konrad Adenauer Cad. No. 40/A - Çankaya 0312 492 07 00

Üstün Otomotiv  İstanbul Yolu 12. Km. Bahçekapı 6. Cad. No:1 - Etimesgut 0312 278 22 22

Aydın

2000 Motorlu Araçlar Kuşadası - Söke Karayolu 1. Km. - Kuşadası 0256 612 85 60

Bursa

Banoto Otomotiv Şirinevler Mah. Ankara Cad. No:797 - Yıldırım 0224 376 19 00

Nilkar Peugeot Plaza Yeni Yalova Yolu No:433 0224 211 16 66

Pırıltı Otomotiv Yeni Yalova Yolu Real Karşısı No:340 0224 216 00 26

Swisscar Yeni Yalova Yolu No:249 Beşyol 0224 253 66 77

Düzce

BRY Otomotiv Koçyazı Köyü E-100 Karayolu Üzeri No:240 0380 523 38 98

Kayseri

A.N.C. Best Tuning Garaj  Yeni San. Sit. Celalettin Cad. 37. Sok. No:1 Deha İş Merkezi 0352 332 21 87 

Sakarya

Çelebi Motorlu Araçlar Nissan Plaza D-100 Karayolu Üzeri 256 Sok.  - Adapazarı 0264 291 36 03

 Sabil Ltd.   Sakarya San. Sit. 268. Sok. No:12 Erenler - Adapazarı 0264 275 87 10

Tekirdağ 

Eurocar Otomotiv Omurtak Cad. Heykel Meydanı (Shell Benzincisi Yanı) - Çorlu 0282 653 20 60

Zonguldak 

Keleşsan Keleşler Otomotiv Kavaklık Mah. Yeşiltepe Mevki - Ereğli 0372 322 65 65

Mopet Zonguldak Acılık Cad. No:105 0372 251 44 64

Güncel liste için meguiars.com.tr sitesinden bilgi alabilirsiniz.
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