
THE SENSE OF
CAR WASH



Alle Cartec producten worden ontwikkeld in het 
eigen laboratorium en geproduceerd in de mo-
derne fabriek in Nederland. De producten zijn 
inmiddels verkrijgbaar in meer dan vijftig landen. 
Onze missie is om de best mogelijke car care 

ervaring aan te bieden aan iedere eindgebruiker 
ter wereld. Wij geloven dat de beste car care 
ervaring tot stand komt wanneer iemand naast 
kwaliteitsproducten, ook de beste service krijgt. 
Onze basis voor een goede samenwerking.

DE WERELD  
VAN CARTEC

Cartec ontwikkelt al ruim 30 jaar reinigings-, beschermings- en polijstproducten 
voor auto’s. Gedreven door passie voor innovatie, het streven naar de hoogste 
kwaliteit en een persoonlijke service heeft Cartec zich ontwikkeld als een van de 
grootste aanbieders van professionele car care producten. 

INGENIOUS
…is our mindset. We mix quality 
and innovation into ingenious 

solutions.

QUALITY & SPEED
…are necesserary to survive. Efficiency 

is the best answer towards the 
challenges of constant innovation.

FAMILY
…is our fundament. We stand 

stronger together and together we 
build the future.

COOPERATION
…is our goal. We believe in win-win 

situations and a healthy supply 
chain.

WWW.CARTECWORLD.COM
Ontdek alle Cartec producten op:



CARTEC BV  -  THE NETHERLANDS



“GIVING PEOPLE ALL 
OVER THE WORLD 

THE BEST CAR 
CARE EXPERIENCE 

POSSIBLE.”

CARTEC MISSION



ROYAL CARE: 
THE SENSE OF CAR WASH

De kennis en ervaring die Cartec heeft opgebouwd, 
werd ingezet bij de ontwikkeling van ROYAL CARE.  

Wasstraatproducten waarmee u verzekerd bent van het 
hoogst haalbare resultaat in uw wasstraat. De producten 

kenmerken zich door een krachtige reiniging, extreem 
goede droogresultaten, een ongekend diepe glans, lange 

bescherming en een aangename geur.  



ZICHTBAAR VERSCHIL
Waarom bezoekt de automobilist nu juist uw 
wasstraat? Natuurlijk vanwege uw goede loca-
tie en de uitstekende service. Dat is het eerste 
wat de klant ziet en als prettig ervaart, dankzij 
uw inspanning.

Daarna geniet de klant van het eindresultaat: 
een schone en blinkende auto, de diepe glans, 
de ronde druppels. Hier maken de exclusieve 
Royal Care producten van Cartec het verschil. 
Daar komen uw klanten voor terug. Maak 
kennis met de Royal Care lijn:

VOORREINIGING SHAMPOO CONSERVERING DROGEN
01 02 03 04

Royal Wheel

Royal Forte

Royal Insect

Royal Traffic

Royal Foam

Royal Foam +

Royal Clean

Royal Clean +

Royal Guard

Royal Shield

Royal Protect

Royal Shine

Royal Dry



VOORREINIGING

ROYAL FORTE

Royal Forte is een krachtige alkalische voorreiniger. Royal Forte verwijdert
moeiteloos verontreiniging zoals vet, hardnekkig verkeersvuil en insecten.
Het product heeft een snelle inweektijd en een hoog vuil oplossend vermogen.
Daarnaast zorgt Royal Forte voor een goed schuimbeeld tijdens de voorwas.

ROYAL INSECT

Royal Insect is een krachtige alkalische voorreiniger. Royal Insect verwijdert net
als Royal Forte hardnekkig verkeersvuil, maar is effectiever in het verwijderen 
van insecten door de speciale samenstelling. Insecten worden zeer snel
losgeweekt en zijn gemakkelijk te verwijderen. De aangename geur maakt dit
product zeer prettig om mee te werken.

ROYAL WHEEL

Royal Wheel is een krachtige, zuurvrije velgenreiniger. Royal Wheel verwijdert
snel en effectief aanslag zoals zwarte remstof en verkeersvuil van veront-
reinigde velgen. Hierdoor kan het gebruik van een zure reiniger in de wasstraat 
worden vermeden. Royal Wheel schuimt goed en is de meest ideale reiniger 
voor de velgen.

ROYAL TRAFFIC

Royal Traffic is een krachtige en economische voorreiniger en uitstekend
geschikt voor het verwijderen van met name verkeersvuil tijdens de voorwas.
Royal Traffic heeft een snelle inweektijd en geeft een goed schuimbeeld. 



SHAMPOO

ROYAL FOAM 

Royal Foam is een krachtig schuimende shampoo. De snelle inweektijd
en het vuiloplossend vermogen zorgen voor een effectieve reiniging van de 
auto. Royal Foam kan zowel in de DHZ wasbox als in de wasstraat worden 
ingezet.

ROYAL CLEAN 

Royal Clean is een geconcentreerde, laagschuimende borstelshampoo. Het
product heeft een zure pH-waarde en reinigt uitstekend. Royal Clean helpt de 
borstels schoon te houden en minimaliseert slijtage van de borstels
doordat het een beschermingslaagje tussen de borstels en de carrosserie
vormt.

ROYAL FOAM +

Royal Foam + is een sterk schuimende en hoog geconcentreerde shampoo.
Zowel in de autowasinstallatie als in de DHZ wasbox geeft de Royal Foam +
een vol en romig schuimbeeld. Door het stabiele schuim gecombineerd met
een intense geur, wordt het wassen van auto’s een beleving. Royal Foam +
is ook geschikt voor de lavaboog. De snelle inweektijd en het vuiloplossend
vermogen zorgen voor een zeer goede reiniging.

ROYAL CLEAN +

Royal Clean + is een geconcentreerde, reinigende borstelshampoo voor gebruik
in de wasstraat. Royal Clean + bevat bevorderende polymeren wat resulteert in
meer glans, een snellere breking van de waterfilm en een droger eindresultaat.
Daarnaast smeert Royal Clean + de borstels om krasvorming tegen te gaan.
Royal Clean + is laagschuimend en heeft een licht zure pH.



CONSERVERING

ROYAL SHIELD

Royal Shield is een hoogwaardige wax welke een ongekende glans en 
bescherming creëert. Royal Shield is speciaal ontwikkeld als vloeibare topwax 
in de wasstraat. Het product bevat extreem sterke polymeer verbindingen met
krasvullende eigenschappen welke een laag opbouwen na iedere wasbeurt.
Royal Shield maakt het verschil door de zichtbaar hogere glans en de voelbare
waxlaag op de auto.

ROYAL PROTECT

Royal Protect is een zeer effectief glans- en beschermingsmiddel. In zowel
autowasinstallaties als in DHZ wasboxen laat het, bij gebruik na het wassen
met Royal Foam en Royal Clean, een extreem goede beschermlaag achter
op de auto. Royal Protect geeft een zichtbaar diepere glans aan de lak.
Het versterkt bovendien het droogeffect van Royal Shine en Royal Dry.

ROYAL GUARD

Royal Guard is een hoog schuimende waxpolish welke zorgt voor een diepe
glans, bescherming en aangename geur. Het wordt aangebracht op de auto 
met behulp van de masserende werking van de wasborstels. Het product heeft 
extreem sterke polymeer verbindingen met krasvullende eigenschappen. Dit 
resulteert in een verhoogde glans en verbetert het droogproces.

Alle producten zijn verkrijgbaar in 10, 20, 
60, 200 en 1.000 liter vaten.



DROGEN

ROYAL SHINE

Royal Shine is een zeer effectief glans- en droogmiddel. In zowel 
autowasinstallaties als in DHZ wasboxen geeft het, bij gebruik na het wassen 
met Royal Foam en Royal Clean, een zeer snelle openbreking van de waterfilm. 
Dit zorgt voor een optimaal droogresultaat van de auto. Royal Shine laat 
bovendien een diepe glans achter en minimaliseert vlekvorming op de lak.

ROYAL DRY

Royal Dry is een snelle waterfilm breker voor gebruik aan het eind van de 
wascyclus. Het is een zeer effectieve droger welke de auto tevens een hoge 
glans geeft. Het product is inzetbaar bij hard, zacht en osmose water. Royal Dry 
is ook uitstekend te gebruiken in wasboxen.



WASRUIMTE
Naast schone auto’s wilt u natuurlijk een 
schone wasruimte. Cartec heeft diverse 
producten voor het reinigen van de wasruimte. 
Afhankelijk van de vervuiling en situatie levert 
Cartec de benodigde producten. 

BORSTELS EN STELEN 
Naast de chemische producten biedt Cartec 
diverse wasborstels en stelen die het resultaat 
van de wassingen bevorderen. Cartec levert 
diverse gebruiksartikelen die ideaal in de was-
ruimte ingezet kunnen worden bij het hand-
matig voorreinigen. Op basis van uw situatie 
geven de productadviseurs van Cartec hierin 
de gewenste informatie en het juiste advies. 

CONSUMENTENPRODUCTEN 
Cartec heeft een eigen consumentenlijn ge-
schikt voor het handmatig reinigen, wassen en 

verzorgen van de auto. Deze producten kun-
nen geleverd worden met een bijbehorende 
display. Verruim het aanbod van uw wasstraat 
en vraag naar de mogelijkheden bij uw Cartec 
vertegenwoordiger.

INTERIEURBANEN 
Cartec levert hoge kwaliteit car care producten 
die uitstekend inzetbaar zijn voor interieur-
banen. Denk aan glas-, interieurreinigers of 
autoparfum. 

PROMOTIEMATERIAAL
Er zijn diverse promotie items beschikbaar van 
Royal Care zoals banners, beachvlaggen, 
brochures, spandoeken. Wilt u iets op maat 
laten maken met uw eigen bedrijfsnaam of 
logo? Dat kan. Vraag naar de mogelijkheden 
bij uw Cartec vertegenwoordiger. 

UITGEBREID
ASSORTIMENT
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