Od 1927 r. firma Prestone oferuje najwyższej jakości produkty do ochrony układu chłodzenia.
Wprowadzony na początku ubiegłego stulecia pierwszy na świecie płyn do chłodnic na bazie glikolu
etylenowego okazał się strzałem w dziesiątkę i od razu zyskał ogromną popularność. Był on niepalny,
stosunkowo bezwonny i nie parował tak szybko jak stosowany ówcześnie alkohol etylowy. Prestone
nie spoczął na laurach i już na początku lat 30. wprowadził na rynek pierwsze inhibitory, które
zabezpieczały układy chłodzenia przed korozją i osadami. Przez kolejne dziesięciolecia, wraz z rozwojem
motoryzacji i wzrostem wymogów układów chłodzenia, Prestone stale ulepszał swoją technologię.
Ideą naukowców z firmy Prestone było produkowanie najwyższej jakości produktów opartych
o innowacyjne rozwiązania. W rezultacie Prestone stał się najlepiej sprzedającym płynem do chłodnic
w Ameryce Północnej. Dzisiaj marka Prestone jest nie tylko wizytówką firmy produkującej płyn do chłodnic.
Jest także częścią międzynarodowego koncernu Honeyw ell International, Inc.®, notowanego
na nowojorskiej giełdzie. Dzięki wsparciu naukowemu i technologicznemu koncernu Honeywell® dziś
Prestone plasuje się na liście największych marek motoryzacyjnych na świecie. W 2005 r. produkty
Prestone znalazły się w ofercie firmy PPH Parys Sp. z o.o. uzupełniając w ten sposób ofertę chemii
motoryzacyjnej oraz kosmetyków samochodowych.

PREPARATY DO UKŁADU CHŁODZENIA

Płyn do Chłodnic -37°C

Prestone AF/C Ready To Use

Gotowy płyn do chłodnic do bezpośredniego użycia bez rozcieńczania z wodą. Został
wyprodukowany w oparciu o innowacyjną koncepcję ,,All makes, all models", dzięki której może
być bez przeszkód stosowany do układów chłodzenia wszystkich modeli samochodów (ze
zwykłymi i aluminiowymi chłodnicami) oraz może być mieszany z każdym innym płynem* nie
zmieniając jego właściwości ochronnych i koloru. Dzięki zaawansowanej formule Extendend Life
płyn zachowuje wszystkie swoje właściwości przez 5 lat lub 250 000 km ciągłej eksploatacji
samochodu. Opakowanie wyposażone jest w system E-Z Pour zapobiegający niekontrolowanemu
wychlapywaniu płynu w trakcie nalewania.
*Na bazie glikolu etylenowego.

Poj. 4 l
AF2100PL
6 szt. w op.

Poj. 1 l
AF2100LPL
12 szt. w op.

Koncentrat Płynu Do Chłodnic

Prestone Antifreeze/Coolant

Koncentrat płynu do chłodnic Prestone został wyprodukowany w oparciu o innowacyjną koncepcję
"All makes, all models", dzięki której może być bez przeszkód stosowany do układów chłodzenia
wszystkich modeli samochodów (ze zwykłymi i aluminiowymi chłodnicami) oraz może być
mieszany z każdym innym płynem* nie zmieniając jego właściwości ochronnych i koloru. Dzięki
zaawansowanej formule Extendend Life płyn zachowuje wszystkie swoje właściwości przez 5 lat
lub 250 000 km ciągłej eksploatacji samochodu. Rozcieńczając koncentrat z wodą w proporcji 1:1
otrzymujemy gotowy płyn do -37°C. W sytuacji awaryjnej dolewając koncentrat Prestone do płynu
chłodniczego można znacząco poprawić parametry płynu i obniżyć temperaturę jego zamarzania
(np. 6 I płynu do -20°C + 1l koncentratu Prestone = 7l płynu do -35°C).
*Na bazie glikolu etylenowego.

Poj. 1 l
AF2000LPL
12 szt. w op.

Poj. 4 l
AF2000PL
6 szt. w op.

Uniwersalny lejek

Prestone Funnel

Uniwersalny lejek Prestone może być stosowany do wlewania płynu chłodniczego, płynu
do spryskiwaczy szyb, oleju silnikowego i innych płynów eksploatacyjnych. Jego kształt oraz
wielkość dopasowana jest do większości otworów wlewowych płynu czy oleju. Dzięki
zastosowaniu specjalnego polietylenu odporny jest na wysokie i niskie temperatury oraz
uszkodzenia mechaniczne.

1 szt.

AF1430

24 szt. w op.

Tester płynu chłodniczego

Prestone Coolant Tester

Tester Prestone pozwala na dokładne sprawdzenie parametrów płynu chłodniczego w ciągu kilku
sekund. Używając testera możemy określić temperaturę zamarzania oraz wrzenia płynu
chłodniczego. Przezroczysty zbiorniczek umożliwia kontrolę czystości płynu. Regularna kontrola
płynu do chłodnic pozwala na szybką reakcję w razie wykrycia nieprawidłowości, jak np. zbyt
wysoka temperatura zamarzania płynu. Dzięki temu układ chłodzenia będzie bezpieczny zarówno
zimą jak i latem.

1 szt.

AF1420

12 szt. w op.

Preparat do płukania chłodnic

Prestone Super Radiator Flush

Preparat do płukania chłodnic Prestone skutecznie i szybko czyści cały układ chłodzenia. Usuwa
rdzę, kamień, zanieczyszczenia olejowe oraz inne osady powstające w układzie chłodzenia.
Doskonale czyści pompę wody oraz termostat. Przywraca wydajność układu chłodzenia.
Zapobiega przegrzewaniu i uszkodzeniu silnika. Przeznaczony do stosowania we wszystkich
typach samochodów i chłodnic. Zawiera inhibitory korozji. Bezpieczny dla aluminium i gumy. Jedno
opakowanie wystarcza na układ chłodzenia o pojemności do 12 litrów.

Poj. 650 ml

AS107

12 szt. w op.

Anty - rdza do chłodnic

Prestone Super Radiator Anti Rust

Zawiera pakiet inhibitorów korozji, który skutecznie zabezpieczy cały układ chłodzenia przed
powstawaniem rdzy, kamienia i innych osadów pomiędzy wymianami płynu. Chroni pompę wody
oraz termostat. Stosowany regularnie zapewnia bezawaryjną pracę zarówno starych jak i nowych
układów chłodzenia. Może być dodawany do wszystkich rodzajów płynów oraz wody. Jedno
opakowanie zabezpiecza układ chłodzenia o pojemności do 9 litrów.

Poj. 428 ml

AS117

12 szt. w op.

Uszczelniacz do chłodnic

Prestone Super Radiator Sealer

Uszczelniacz do chłodnic Prestone dzięki specjalnej formule pozwala na uszczelnienie nawet
dużych wycieków. Bezpieczny dla gumy, aluminium oraz innych metali. Stosowany przy każdej
wymianie płynu chłodniczego zabezpiecza układ przed wyciekami. Przed zastosowaniem zaleca
się wypłukać układ chłodzenia preparatem do płukania chłodnic Prestone Super Radiator Flush.
Jedno opakowanie wystarcza na układ chłodzenia o pojemności do 12 litrów.

Poj. 428 ml

AS127

12 szt. w op.

KOSMETYKI SAMOCHODOWE

Silikonowe mleczko
woskująco - czyszczące

Prestone Silicone Car Wax & Cleaner

Silikonowe mleczko Prestone skutecznie oczyszcza, woskuje i zabezpiecza lakier samochodu.
Dzięki zawartości silikonu gwarantuje długotrwały połysk. Łatwe do nanoszenia i polerowania.
Potwierdzona wysoka skuteczność zarówno dla nowych jak i starych lakierów. Nie pozostawia
białego nalotu i nie brudzi elementów nielakierowanych. Można stosować w pełnym słońcu.

Poj. 473 ml

AS149

12 szt. w op.

Pianka do tapicerki i dywanów
z neutralizatorem zapachów

Prestone Interior Cleaner
With Odor Neutralizen

Pianka do tapicerki i dywanów Prestone z nową ulepszoną formułą 2 w 1. Czyści powierzchnię
oraz neutralizuje zapachy. Dzięki zastosowaniu najlepszych komponentów zapewnia doskonały
i natychmiastowy efekt. Unikalna szczotka pozwala na szybkie i dokładne czyszczenie. Doskonale
przywraca świeżość i intensywny kolor czyszczonej tapicerki i jednocześnie usuwa nieprzyjemne
i uciążliwe zapachy dymu papierosowego, pochodzenia zwierzęcego, żywności i inne.

Poj. 520 ml

AS345

6 szt. w op.

Prestone Automotive
Strength Stain Remover

Odplamiacz do tkanin w piance

Odplamiacz do tkanin Prestone dzięki zastosowaniu najlepszych komponentów zapewnia
doskonały i natychmiastowy efekt. Wbudowana szczotka oraz formuła pianki pozwala na szybkie
i łatwe czyszczenie. Odplamiacz Prestone doskonale usuwa wszelkiego rodzaju plamy oraz
uciążliwe zabrudzenia z tapicerki materiałowej, takie jak kawa, czekolada, tłuszcz, zabrudzenia
pochodzenia organicznego itp.

Poj. 389 ml

AS348

12 szt. w op.
Prestone
Bug & Tar Remover

Do usuwania owadów i smoły

Preparat Prestone szybko i skutecznie usuwa z karoserii oraz szyb owady, smołę, żywicę oraz
zabrudzenia drogowe. Zmywa także ptasie odchody. Zalecany do czyszczenia przednich lamp,
zderzaków, karoserii oraz chromowanych elementów ozdobnych (np. atrapa chłodnicy).
Bezpieczny dla lakieru oraz elementów gumowych.

Poj. 444 ml

AS355

12 szt. w op.

Pianka do szyb

Prestone Glass Cleaner

Pianka do mycia szyb Prestone dzięki wyjątkowo silnej formule szybko i skutecznie usuwa nawet
najcięższe zabrudzenia (m.in. sadzę, woski, olej, tłuszcze i owady). Pozostawia krystalicznie
czystą szybę, dzięki czemu uzyskujemy lepszą widoczność. Zastosowanie gęstej i nieściekającej
piany czyni produkt łatwym w użyciu. Doskonale nadaje się do mycia wszystkich elementów
szklanych jak szyby czy lustra, oraz chromowanych. Do stosowania w samochodzie i w domu.
Nie pozostawia smug.

Poj. 567 ml

AS350

12 szt. w op.

PRODUKTY TECHNICZNE - LINIA WARSZTATOWA

Odtłuszczacz do hamulców

Prestone Brake Parts Cleaner

Odtłuszczacz do hamulców Prestone jest najwyższej jakości preparatem do czyszczenia
elementów układów hamulcowych. Działa szybko i skutecznie. Usuwa wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia, w tym silnie zapieczony pył hamulcowy i zabrudzenia oleiste. Nie wymaga
wycierania. Nie pozostawia zacieków. Nie zawiera rozpuszczalników chloropochodnych.

Poj. 514 ml

AS305

6 szt. w op.
Prestone Heavy Duty
Engine Degreaser

Pianka do mycia silnika

Pianka do mycia silnika Prestone została wyprodukowana w oparciu o wysoce efektywny system
czyszczący związków powierzchniowo czynnych i doskonale odtłuszczających rozpuszczalników.
Szybko i skutecznie czyści i odtłuszcza silnik oraz wszelkie części mechaniczne. Stosowana
zgodnie ze sposobem użycia jest bezpieczna dla uszczelek, lakieru oraz przewodów
elektrycznych. Przeznaczona do stosowania w samochodach, łodziach, kosiarkach itp.
Skutecznie czyści również podjazdy betonowe oraz podłogi garażowe z tłustych i oleistych
zabrudzeń.

Poj. 433 ml

AS310

12 szt. w op.

Preparat do czyszczenia
gaźnika i przepustnicy

Prestone
Carb & Choke Cleaner

Preparat Prestone do czyszczenia gaźnika i przepustnicy dzięki zastosowaniu najnowszych
technologii i najwyższej jakości składników doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia
z gaźnika lub przepustnicy. Zalecany również do czyszczenia zaworów PCV. Regularnie
stosowany zapewnia optymalne osiągi silnika. Bezpieczny dla katalizatora i sondy lambda.

Poj. 460 ml

AS335

12 szt. w op.

Pianka do pasków klinowych

Prestone Belt Dressing

Pianka do pasków klinowych Prestone zabezpiecza wszystkie rodzaje pasków napędowych,
klinowych oraz zębatych, przed nadmiernym zużyciem. Chroni przed ich pękaniem oraz
poślizgiem. Poprawia przyczepność, likwiduje uciążliwe piski i trzeszczenia. Stosowana regularnie
przedłuża żywotność pasków.

Poj. 212 ml

AS325

6 szt. w op.

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

Płyn do układu
wspomagania kierownicy

Prestone Power
Steering Fluid

Płyn do wspomagania Prestone chroni układy wspomagania kierownicy przed awarią oraz
nadmiernym zużyciem. Zapobiega uszkodzeniom pompy. Zalecany jest do wszystkich typów
układów wspomagania kierownicy, zarówno w najnowszych jak i starszych modelach
samochodów. Zachowuje doskonałą płynność także w bardzo niskich temperaturach. Wycisza
pracę układu.

Poj. 946 ml
AS261
12 szt. w op.

Poj. 355 ml
AS260
12 szt. w op.

Płyn do układu wspomagania
kierownicy z uszczelniaczem

Poj. 1,89 l
AS265
6 szt. w op.

Prestone Power
Steering Fluid And Stop Leak

Płyn Prestone z uszczelniaczem pozwala na utrzymanie układu wspomagania kierownicy
w doskonałym stanie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formuły likwiduje wycieki płynu z układu
wspomagania oraz zapobiega ich powstawaniu. Zalecany do wszystkich typów samochodów.
Można stosować go także jako uszczelniacz mieszając z dowolnym rodzajem płynu
do wspomagania. Chroni układ wspomagania oraz pompę przed nadmiernym zużyciem oraz
wycisza jego pracę.

Poj. 946 ml
AS263
12 szt. w op.

Poj. 355 ml
AS262
12 szt. w op.

Uszczelniacz do automatycznej
skrzyni biegów

Prestone
ATF Plus Stop Leak

Prestone ATF Plus Stop Leak jest najwyższej jakości dodatkiem uszczelniającym do oleju
do automatycznych skrzyń biegów. Zawiera silnie skoncentrowany uszczelniacz. Likwiduje
wycieki. Stosowany regularnie zabezpiecza przed ich powstawaniem. Może być użyty we
wszystkich typach skrzyń automatycznych. Mieszalny ze wszystkimi rodzajami olejów
do automatycznych skrzyń biegów.

Poj. 946 ml

AS270

12 szt. w op.

DODATKI PALIWOWE

Czyści i zabezpiecza wtryskiwacze
benzyny i cały układ paliwowy

Prestone Complete
Fuel System Cleaner

Prestone Complete Fuel System Cleaner skutecznie czyści i zabezpiecza cały układ paliwowy
w silniku benzynowym. Dzięki skoncentrowanej formule czyści wtryskiwacze lub gaźnik, zawory
dolotowe oraz komorę spalania. Zwiększa wydajność silnika. Przywraca moc i przyspieszenie.
Zmniejsza zużycie paliwa. Smaruje wtryskiwacze benzyny i pompę paliwową. Stosowany
regularnie co 6000 kilometrów zabezpiecza cały układ paliwowy przed powstawaniem
zanieczyszczeń i gwarantuje utrzymanie optymalnych osiągów silnika.

Poj. 473 ml

AS715

12 szt. w op.

Czyści wtryskiwacze benzyny

Prestone
Fuel Injector Cleaner

Prestone Fuel lnjector Cleaner jest specjalnym dodatkiem czyszczącym gaźnik lub wtryskiwacze
benzyny. Dzięki unikalnej formule przywraca utracone parametry silnika poprzez oczyszczenie
wtryskiwaczy lub gaźnika oraz zaworów dolotowych. Zmniejsza zużycie paliwa. Smaruje
wtryskiwacze benzyny. Preparat należy stosować co 5000 kilometrów.

Poj. 473 ml

AS730

12 szt. w op.
Prestone
Gas Treatment

Dodatek do benzyny

Prestone Dodatek Do Benzyny jest wielozadaniowym preparatem przywracającym pierwotną
sprawność i osiągi silnika. Dzięki specjalnej formule czyszczącej usuwa z układu paliwowego
wszelkie zanieczyszczenia oraz wypiera wodę. Czyści wtryskiwacze benzyny lub gaźnik.
Zabezpiecza układ paliwowy przed powstawaniem korozji i zanieczyszczeń. Stosowany
regularnie pozwala na utrzymanie układu paliwowego i silnika w optymalnym stanie, dzięki czemu
zmniejsza zużycie paliwa. Zawartość opakowania wystarcza na zbiornik paliwa o pojemności
do 95 litrów, lub na dwa zbiorniki o pojemności po 50 litrów.

Poj. 473 ml

AS720

12 szt. w op.
Prestone
Diesel Fuel Treatment

Dodatek do diesla

Prestone Dodatek Do Diesla usuwa z układu paliwowego wodę oraz zanieczyszczenia.
Jednocześnie chroni układ paliwowy przed korozją i powstawaniem zanieczyszczeń. Dzięki
specjalnej formule czyszczącej czyści wtryskiwacze paliwa, przywraca pierwotną sprawność
i osiągi silnika, pozwala na utrzymanie układu paliwowego w optymalnym stanie i zmniejszenie
zużycia paliwa. Jedno opakowanie Prestone Dodatek Do diesla wystarcza na zbiornik paliwa
o pojemności do 135 litrów lub na dwa zbiorniki o pojemności około 65 litrów.

Poj. 473 ml

AS760

12 szt. w op.

PRODUKTY ZIMOWE
Prestone
Starting Fluid

Samostart

Uniwersalny samostart Prestone ułatwia rozruch silnika. Szczególnie przydatny w zimie podczas
niskich temperatur. Zapobiega nadmiernemu zużyciu akumulatora i rozrusznika. Dzięki
nowoczesnej formule i zawartości substancji smarujących zabezpiecza górne partie silnika
podczas rozruchu. Skuteczność potwierdzona w temperaturach poniżej -50°C. Zalecany także
do kosiarek, łodzi itp.

Poj. 433 ml

AS237

12 szt. w op.

REKLAMA

Ponadto w ciągłej ofercie firmy PPH Parys:
PLAK PRACTICAL LINE
Kosmetyki do auta i domu

ATAS
Kosmetyki, chemia samochodowa
produkty dla myjni

XERAMIC LINE
Kosmetyki i chemia samochodowa

SONAX LINE
Kosmetyki, chemia samochodowa
produkty dla myjni automatycznych

P.P.H. Parys Sp. z o.o.
20-328 Lublin, ul. L. Herc 3
tel. +48 081 441 51 91, 744 56 73
fax +48 081 441 51 92, 744 57 19
e-mail: ds_parys@parys.pl
www.parys.pl
Oddział w Warszawie
04-769 Warszawa, ul. Cylichowska 5
tel. +48 022 465 57 00
tel. kom. +48 601 633 606
fax +48 022 465 57 11
e-mail: warszawa@parys.pl
www.prestone.pl

