


ALLEGRINI NAUTICA

Allegrini Nautica to sztandarowa linia produktów włoskiej marki
Allegrini obecnej na rynku profesjonalnej chemii czyszczącej
od 1945 r. Od ponad 60-ciu lat Allegrini oferuje swoim Klientom
na całym świecie innowacyjne i  nowoczesne produkty najwyższej
jakości. Kompetencje, doświadczenie oraz elastyczność zdobyte dzięki
działalności w różnych sektorach sprawiają, że Allegrini jest niezawodnym
partnerem w trosce o czystość Twojego jachtu oraz środowisko naturalne.
 
Produkty Allegrini Nautica zostały opracowane specjalnie z myślą 
o profesjonalnym czyszczeniu, konserwacji oraz ochronie zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych elementów jachtów. To niezbędna i 
niezawodna pomoc dla tych wszystkich, którzy pragną utrzymać swój 
sprzęt w doskonałym stanie przez długie lata.

Allegrini Nautica to:

• Ochrona jachtu przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz solą
• Skoncentrowane i łatwe w użyciu produkty
• Długotrwały efekt i ochrona przed zabrudzeniami
• Wysoka jakość i natychmiastowe działanie
• Środki czyszczące przyjazne środowisku
• W 100% biodegradowalne produkty bezpieczne do stosowania w marinach



O FIRMIE

Allegrini produkuje detergenty, środki dezynfekujące oraz kosmetyki 
przeznaczone do profesjonalnego użytku od 1945 roku. Marka jest 
z powodzeniem obecna na rynku włoskim oraz międzynarodowym, 
dysponując szeroką ofertą produktów oraz usług dla samochodów, 
przemysłu i poszczególnych branż, w tym hoteli, szpitali, przychodni, ga-
stronomii, przemysłu spożywczego oraz zootechnicznego. 

Od ponad 60-ciu lat Allegrini dostarcza swoim Klientom najwyższej klasy 
rozwiązania z dziedziny profesjonalnej chemii czyszczącej. Marka Allegrini 
rozpoczynała swoją działalność od produkcji środków przeznaczonych do 
myjni samochodowych, sukces jaki osiągnęła na tym polu skłonił ją do 
rozszerzenia oferty na pozostałe gałęzie przemysłu.

Allegrini oferuje szeroką gamę środków przeznaczonych do pielęgnacji i 
profesjonalnego czyszczenia samochodów, pomieszczeń w domach, ho-
telach i restauracjach, w przemyśle oraz handlu. Firma w swoim portfolio 
produktów posiada także środki dezynfekujące oraz odkażające, a także 
kosmetyki dla branży HoReCa. Marce bardzo zależy na dobrych relacjach 
z partnerami biznesowymi.

Swoim Klinetom Allegrini proponuje stałe wsparcie, szkolenia oraz doradzt-
wo techniczne dwóch laboratoriów badawczych w zakresie analizy zarówno 
nowych surowców, jak i gotowych produktów. Elastyczność, kompetencje 
oraz doświadczenie zdobyte dzięki działalności w różnorodnych sektorach 
sprawiają, że Allegrini jest niezawodnym partnerem, będącym w stanie 
zaproponować swoim Klientom innowacyjne i nowoczesne rozwiązania, 
których potrzebują.
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PIELĘGNACJA TEKU / TEAK TREATMENT

Y500

ŚRODEK DO TEKU
Skutecznie usuwa ślady soli, oleju oraz smaru.
TEAK DETERGENT:
It removes salinity, oil and grease in depth.

Y600

ROZJAŚNIACZ TEKU:
Usuwa ślady utleniania powodowanego przez słońce, 
eliminuje szary wygląd związany ze starzeniem się
produktu.

TEAK WHITENER:
It removes the oxidation caused by the sun and the 
grey appearance due to aging.

dostępne opakowania/available packaging: karton 12 szt. x 1L
                                                                            4 szt.  x 5L

dostępne opakowania /available packaging: karton      12 szt. x 1L
                                                                                  4 szt. x 5L

do użytku z 
Doskonałe
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przed      po

             before                                after

PIELĘGNACJA TEKU  / TEAK TREATMENT

P95
OCHRONA DREWNA:
Tworzy na powierzchni niewidzialny film chroniący 
przed plamami, tłuszczem oraz wodą. 

WOOD PROTECTOR:
It forms a nano-scale stain-proof film and makes 
the surface waterproof and oily dirt repellent.

dostępne opakowania/available packaging: karton 6szt x 500ml
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MYCIE/ WASH

SZAMPON
Wosk myjący, jeden  produkt  do czyszczenia,
polerowania oraz ochrony.
SHAMPOO:
Shampoo wax, just one operation to clean, shine and 
project.

Y100

Y200
ŚRODEK DO KADŁUBA
Skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe
zabrudzenia. 
HULL DETERGENT:
It washes away ever the most difficult dire.
dostępne opakowania/available packaging: karton 12szt. x 1L
                                                                                  4szt. x 5L

dostępne opakowania/available packaging: karton 12szt. x 1L
                                                                                  4szt. x 5L
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SAMOSCHNĄCY SZAMPON
Specjalne polimery zapewniają efekt 
samoschnięcia. 

MYCIE/ WASH

Y1200

SELF-DRYING SHAMPOO:
Special polymers provide a self-drying icing 
effect.

dostępne opakowania/available packaging: karton 12szt. x 1L
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MYCIE / WASH

przed    po

Y300
SILNY ŚRODEK:
Produkt alkaliczny do mycia zęz i kadłubów. 
Świetnie usuwa również silne zabrudzenia z 
powierzchni gumowych / PCV.

             before                                after

INTENSYWNE CZYSZCZENIE / ExTRAORDINARY CLEANING

STRONG DETERGENT:
Alkaline product for bilges and hulls. Great also 
for removing tought dirt from 
rubber/PVC.
dostępne opakowania/available packaging:       karton 12szt. x 1L
                                                                      karton 4szt. x 5L                                             
                                                                      puszka/can 20L
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INTENSYWNE CZYSZCZENIE / ExTRAORDINARY CLEANING

Y900
ŚRODEK ODKAMIENIAJĄCY
Z łatwością eliminuje osady wapienne, ślady soli oraz 
pozostałości rdzy z kadłubów i śrub.
SUPER DESCALER:
It easily eliminates calcareous deposits, saltiness and 
rust residues from hulls and propellers.
dostępne opakowania/available packaging: puszka/can 5L

przed    po

             before                                after
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ŻEL ODRDZEWIAJĄCY:
Odtleniający, kwasowy detergent do całkowitego usu-
wania osadów wapiennych, rdzy oraz śladów utlenia-
nia.

Y800

DE-RUSTING GEL:
Deoxidizer acid detergent for a complete removal  of 
calcareous deposits, rust and oxydation.
dostępne opakowania/available packaging: karton 12szt. x 1L

             before                                after

INTENSYWNE CZYSZCZENIE / ExTRAORDINARY CLEANING

przed    po
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MYCIE GUMY / RUBBER CLEANING

Y700
ŚRODEK DO GUMY:
Usuwa uporczywe zabrudzenia z odbijaczy, osłon 
oraz wszystkich elementów gumowych.
RUBBER DETERGENT: 
It removes tough dirt from fenders pulley 
covers and all rubber parts.

dostępne opakowania/available packaging: karton 12szt. x 1L

INTENSYWNE CZYSZCZENIE / ExTRAORDINARY CLEANING

przed    po

UŻYWAJ Z:
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WIELOFUNKCYJNY / MULTIPURPOSE

FLA
C

O
N

E
 C

ON TRIGGER-B
O

TT
LE

 W
IT

H TRIG-

  PA
N

N
O

 IN
 M

ICROFIBRA-M
IC

R
O

FI
B

ER

 CLOTH

SPU
G

N
A

 

TOGLIMACCHIA
-S

T
A

IN
 

ERASER 

  SP
A

Z
Z

O
LA ELETTRICA-E

LE
C

T
R

IC
A

L 
BRUSH

Y1000
ŚRODEK WIELOFUNKCYJNY
Skoncentrowany środek alkaliczny do usuwania 
bardzo silnych zabrudzeń. 

MULTIPURPOSE DETERGENT: 
Alkaline detergent, concentrated, for 
removing all extraordinary dirt.

dostępne opakowania/available packaging: karton       12szt. x 1L
                                                                                  4szt. x 5L
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POLEROWANIE / POLISH

2w1 CUT & POLISH:
Krem na bazie wody o właściwościach ściernych oraz 
polerujących, nie pozostawia śladów, nie wysycha, nie 
pyli.

ONE STEP CUT & POLISH:
Abrasive and polishing water based cream; it 
leaves no holograms, it doesn’ t dry, it’s dust-free.

ALLEGRINI123

dostępne opakowania/available packaging:      karton 12szt. x 1L
                                                                                24szt. x 250ml

    

before                                after

przed    po
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LUCIDATURA / POLISH

SUPER SILNA PASTA ŚCIERNA:
Na bazie wody, bardzo wydajny, do żelkotu; doskonały 
do usuwania pleśni.
ULTRA STRONG ABRASIVE PASTE:
Water based, highly performance for applications on 
gelcoat; specific for moulds.

ALLEGRINI20

dostępne opakowania/available packaging:     karton 16szt. x 1kg
                                                                   wiadro/bucket 6kg

POLEROWANIA/ POLISH

    

before                                after

przed    po
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ŚCIERNA PASTA 
POLERSKA,
NABŁYSZCZAJĄCA 

PASTA POLERSKA
Produkt na bazie wody, do usuwania rys, mętnych 
i żółtych śladów z  powierzchni z żelkotu.  
ABRASIVE PASTE-COMPOUND: 
Water based, designed to remove scratches, mat-
te and yellow from gelcoat surfaces.

POLEROWANIE/ POLISH

dostępne opakowania/available packaging: karton 12szt. x 1,5kg
                                                                 2 wiadra/buckets 5kg

    

before                                after

przed    po
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OCHRONNE POLEROWANIE Z PTFE
Zapewnia piękny połysk i ochronę.
PROTECTIVE POLISH WITH PTFE
It assures great glossy and protection.

ALLEGRINI 5

dostępne opakowania/available packaging: karton 12szt. x 1L                                                                    

SPRAY POLERUJĄCY
Środek polerujący na bazie nanotechnologii, 
z dodatkiem PTFE oraz polimerów, do wszystkich ele-
mentów z plastiku, gumy, szkła, lakierowanych i skór-
zanych. 
SPRAY POLISH
Nano tecnological polish with PTFE and polymers for 
all parts in plastic, rubber, glass, paint and 

ALLEGRINI 6

dostępne opakowania/available packaging: karton 12szt. x 500ml

POLEROWANIE / POLISH
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OCHRONA / PROTECTORS

OCHRONA SZYB: 
Tworzy długotrwały film chroniący przed wodą i 
tłuszczami, do stosowania na powierzchniach krze-
mionkowych. 
GLASS PROTECTOR:
It creates a long lasting oil-water repellent 
protective film when applied on silica surfaces.

P100

dostępne opakowania/available packaging: butelka/bottle 1L

OCHRONA TEKSTYLIÓW
Środek impregnujący, chroni przed plamami, wodą 
oraz tłuszczem wszystkie rodzaje tekstyliów. 
TEXTILE PROTECTOR:
Soaking nonstainable product oil-hydro repellent for 
all kind textile.

P70

dostępne opakowania/available packaging: butelka/bottle 1L
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Usuwa odkurz lakierniczy.

It eliminates smoke paint.

DYSK DCS

DO UŻYTKU Z ALLEGRINI 6

USE IT WITH ALLEGRINI 6

SPECJALNIE DO LAKIERU / SPECIAL FOR PAINT
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PRZYGOTOWANIE WODY / WATER TREATMENT

Przekształca wodę z kranu w wodę zdemiralizowaną. 
Spłukując statek przy użyciu wody z tego filtra nie 
ma konieczności suszenia. 

It turns tap water in demineralized water.
Rinsing the boat with water treated with this
filter it is not longer necessary to dry it!

FILTR PURITY
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PRODOTTI COMPLEMENTARI / COMPLEMENTARY 

Pasta do mycia rąk o silnych właściwościach odtłuszczających. 

Handwash detergent paste, with high degreasing 
power.

MANIBEL PASTA BIANCA

PRIMAGEL
DEZYNFEKUJĄCY ŻEL DO RĄK
Do stosowania z wodą, zapewnia higienę dłoni. 
DISINFECTANT GEL FOR HANDS:
To be used without water, for an effective hygene of hands.

dostępne opakowania/available packaging: karton 12szt. x 500ml
                                                                                

dostępne opakowania/available packaging: karton        12szt. x 1L
                                                                                  6szt. x 3,7L

TEKNODIESEL
SKONCENTROWANY DODATEK DO PALIWA
Zapobiega osadzaniu się  glonów spowodowanych użyciem bio-
diesla. Zabezpiecza przed powstawaniem śladów spalania, po-
prawia wydajność silnika, chroni przed zamarazaniem.
CONCENTRATED ADDITIVE FOR FUEL:
It avoids the ploriferation of algae caused by biodiesel.
It prevents the deposit of combustion and it improves
engine performance, it has also antifreeze property.

dostępne opakowania/available packaging: karton 12szt. x 1L                                                                                

PRODUKTY DODATKOWE / COPLEMENTARY PRODUCTS
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GĄBKA DO USUWANIA PLAM/STAIN ERASER SPONGE

Praktyczna gąbka do czyszczenia wszystkich powierzchni. 
Pratical sponge for the cleaning of all surfaces.

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY/MICROFIBER CLOTH

40 x 40cm; do dokładniejszego czyszczenia powierzchni. 
40 x 40cm; for a better cleaning of all surfaces.

SZCZOTKA ELEKTRYCZNA/ELECTRICAL BRUSH

Elektryczna szczotka Allegrini ułatwiająca czyszczenie. 

Make the cleaning easier with Allegrini electrical brush.

BUTELKA ZE SPUSTEM/BOTTLE WITH TRIGGER

Do łatwego mieszana detergentów. 
For an easy diluition of detergent.

PRODOTTI COMPLEMENTARI / COMPLEMENTARY ACCESSORI PULIZIA / CLEANING ACCESSO-AKCESORIA CZYSZCZĄCE/ COPLEMENTARY PRODUCTS
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FM5

Allegrini prezentuje innowacyjną metodę FM5 - 
certyfikowaną przez najlepsze laboratoria badań i 
rozwoju.
Allegrini presents FM5 the innovative method certified by research 

and development laboratories.

1)  aż do 12 różnych produktów o stałym stężeniu
get up to 12 different products with a constant concentration

2)  bez zanieczyszczeń powodowanych przez bakterie i 
składniki mineralne
without contamination caused by bacteria and or minerals

3) optymalizacja i redukcja kosztów
with optimization and costs reduction

4)  znaczne zmniejszenie ilości zapasów
significant reduction of stock quantities

5)  mniejszy wpływ na środowisko
last but not least a lower environmental impact

FM5





Q360 - AUTORYZOWANY pRZedsTAWiciel AllegRiNi W pOlsce

KONTAKT:

+48 609 360 362, 
biuro@q360.pl,
 www.q360.pl,
ul. Łąkowa 19, 
05-822 Milanówek


