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>  Оригиналната технология на оборудване и качество 

гарантират изключително представяне при почистването на 

стъклото 

> Висока трайност за по-дълъг експлоатационен живот 

> Превъзходно представяне при почистването на стъклото 

> Удобно консолидирана гама 

>  Широко покритие и уникални приложения за азиатски и 

европейски автомобили

С уникални характеристики на дизайна, превъзходно 
качество на материалите и OEM качество на 
производството чистачките DENSO осигуряват на 
шофьора безопасно и удобно поле на видимост при 
каквито и да било климатични условия. 

Монтирани като оригинални части към предните стъкла на 
автомобили, като Opel/Vauxhall Insignia, Citroën C-Crosser, 
Peugeot 4007, Toyota Auris и Toyota IQ, чистачките DENSO 
са изборът на топ производители на автомобили от цял 
свят. 

Стандартните, хибридните и плоските (безшарнирни) 
чистачки DENSO, предлагани на пазара за резервни части 
са с еднакво изключително качество. При повече от 1500 
приложения с помощта на само 118 удобни референтни 
номера може лесно да откриете чистачки DENSO за 
95% от европейския автомобилен парк – най-добре 
консолидираната програмата на пазара за резервни части. 

По тази причина, когато се нуждаете от чистачки, 
съществува само едно име, което да изберете: DENSO. 

Фантастични характеристики  

Очевидният  
първи избор



Програмата DENSO включва три основни вида чистачки 
и избор от варианти за лесен монтаж, включващи 
инсталационни системи посредством различните 
конектори за монтиране. 

Популярен избор за тези, които шофират ежедневно, 
стандартните пера за чистачки DENSO предлагат 
цялостно, дълготрайно представяне с избор от различни 
варианти на перо и монтаж. 

Наистина усъвършенствана технология за почистване на 
предното стъкло според OEM спецификация – изобретена 
от DENSO – която съчетава изключително представяне при 
почистването на стъклото с изискан, интегриран дизайн. 

Интелигентно конструирани за близък, равен контакт с 
което и да било предно стъкло, плоските чистачки DENSO 
осигуряват дълготрайно представяне без драскотини при 
всякакви климатични условия.  

Стандартните пера за чистачки DENSO предлагат: 
> Издръжливост 
> Силно, изцяло метално рамо 
> Високо компресирано, гумено перо
> Ефективен дизайн 
>  Ефективен изтриващ ръб с равномерно  

изрязани краища 
>  Нископрофилни закладни елементи  

за идеален ъгъл за почистване 
> Осем равномерно разположени контактни точки

Чистачки със спойлер 
Клиентите на DENSO, производители на автомобили 
вграждат първоначално в автомобилите  чистачки 
със спойлери. Това спомага за устойчиво, оптимално 
представяне при почистването на предното стъкло по 
време на шофиране с висока скорост.

Извити чистачки 
Най-популярните европейски автомобили използват 
извити чистачки от страната на пасажера. Това  
позволява на чистачките да следват формата на  
предното стъкло и капака на автомобила.

Задни чистачки
Добавяйки допълнително удобство към стандартната 
технология на задните чистачки DENSO осигурява  
по-ясна обратна видимост на шофьорите. Предлагат  
се всички характеристики и ползи на нашите  
стандартни чистачки и два вида лесни за монтаж 
конектори. Гамата включва осем референтни номера на 
части, обхващащи общо 172 приложения. Налични са пет 
дължини: 250 мм (10 инча), 280 мм (11 инча),  
300 мм (12 инча), 350 мм (14 инча), 400 мм (16 инча).

Динамичен дизайн 
> Напълно покрито, изискано, матово черно тяло 
> Дискретен профил, ненатрапчива форма 
>  Много лесно за прикачване към рамото на  

чистачката 
> Интегрирана система за монтаж 

Изключително представяне 
>  Най-често използваната носеща конструкция  

осигурява превъзходно задържане до  
повърхността на предното стъкло 

>  Неподвижно перо от гума с графитено покритие  
за гладко, по-ефективно представяне при  
почистване на стъклото

Удобство за клиента 
> Удобно консолидирана гама  
>  Наличност на две 9*3 и 9*4 куки  

за повече приложения

Изключително представяне
>  Прецизно приспособяване към извивката  

на вашето предно стъкло за оптимална  
ефективност 

>  Равномерното разпределение на натиска  
по цялата дължина на перото осигурява  
максимален контакт с предното стъкло; това  
дава отлична видимост и безопасност при  
критични климатични условия >  
Аеородинамичният профил осигурява  
изключително представяне дори и при висока  
скорост 

>  Устойчивост при студени климатични условия –  
без заледяване на структурата 

>  Намалената повърхнина минимизира шума  
от вятъра 

Лесен монтаж
>   Иновативно свързване на рамото прави  

чистачките лесни за смяна, без  
необходимост от адаптер 

Иновативен дизайн 
>  Елегантен дизайн без метална рамка  

и характерната за нея шарнирни връзки
> Интегриран, аеродинамичен спойлер

Гама
Плоски 

Стандартни
Хибридни 

В допълнение към отлично OE качество и усъвършенстван 
дизайн програмата за чистачки DENSO, насочена към 
сферата на независимия пазар за авто части, предлага 
пълно удобство и избор.

Плоските чистачки DENSO докосват всяко предно стъкло 
отблизо и равномерно, за да премахнат дъждовните капки 
и мръсни частици дори и при най-лошите климатични 
условия. С елегантен дизайн и дълъг експлоатационен 
живот те са привлекателни за вниманието на всеки водач 

Стандартните чистачки DENSO предлагат селекция 
от четири усъвършенствани профила, които прилягат 
на различни видове предни стъкла и автомобили. 
Съществуват и четири различни вида инсталационни 
системи и три клипс опции, които да отговорят на вашите 

Комбинирайки усъвършенствано представяне с  
изискан дизайн, дискретните хибридни чистачки  
DENSO са създадени с интегрирани, напълно покрити 
перо и рамо на чистачката, което дава на вас и на 
вашите клиенти безпрецедентен достъп до бъдещето на 
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