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>  OE technologie vybavení a kvalita zaručují vynikající  
účinnost stěračů.

> Vysoce odolné během dlouhé životnosti.
> Vynikající stírací účinek.
> Pohodlné upevnění.
>  Široké pokrytí a unikátní aplikace pro asijské a evropské vozy.

Díky jedinečným konstrukčním  vlastnostem, vynikající kvalitě
materiálů a zpracování, poskytují stěrače DENSO vysokou 
bezpečnost a komfort, bez ohledu na povětrnostní podmínky.

DENSO stěrače jsou dodávány i jako originální vybavení, 
například pro:BMW X5, Mazda 6, Hyundai i20, i30, i40, Kia 
Cee’d, Subaru Forester, Toyota Auris, Yaris, RAV4,  
Opel Insignia.

Tři typy stěračů Standardní, Bezraménkové (flat) a Hybridní 
poskytují vynikající kvalitu pro vice než 1500 aplikací v 
rámci pouhých 118 referenčních položek, čímž sortiment 
stěračů Denso pokrývá 95% evropského vozového parku – 
nejkonsolidovanější program pro trh s náhradními díly.

Až budete potřebovat stěrače, vyberte osvědčenou kvalitu 
DENSO.

Perfektní výkon

Jednoznačně
první volba



DENSO program zahrnuje tři základní typy stěračů a různé 
možností instalace, včetně bajonetů, háčků, nebo uchycení 
dvěma šrouby. 

Standardní stěrače
Populární volba pro každodenního motoristu jsou stěrače
DENSO Standard, které nabízejí všestranný, dlouhotrvajíci
výkon, výběr z různých délek čepelí a s různými možnostmi
instalace.

Hybridní stěrače
Opravdu pokročilá, specifická OEM stírací technologie -
vyvinutá firmou DENSO – která nabízí vynikající výkon se
stylovým, integrovaným designem.

Bezraménkové stěrače
Inteligentní DENSO plochý stěrač poskytne
dlouhotrvající výkon a idealní kontakt s jakýmkoli čelním sklem 
za každého počasí.

Výhody stěračů DENSO Standard:
> Trvanlivost.
> Pevná, celokovová ramínka.
> Velká stlačitelnost gumy stěrače.
> Efektivní design.
>  Efektivní stírací hrana s rovnoměrně zkosenými  

hranami.
> Nízký profil vložky poskytuje dokonalý stírací úhel.
> Osm rovnoměrně rozložených kontaktních míst.

Stěrače se spoilerem
DENSO dodává pro výrobce vozidel stěrače se
spoilery. Což pomáhá udržovat optimální výkon
stíraní i při vysokých rychlostech jízdy.

Zahnuté stěrače
Nejpopulárnější evropská auta používají zahnuté
stěrače na straně spolujezdce. To umožňuje stěrači
kopírovat tvar čelního skla a kapoty vozu.

Zadní stěrače
Pro větší pohodlí řidiče DENSO Standardní technologie 
zadních stěračů zajišťuje lepší viditelnost. Nabízí všechny 
výhody a vynikající vlastnosti našich standardních stěračů  
a k tomu navíc dva typy easy-fit konektorů. Tato řada  
obsahuje osm položek pokrývající 172 aplikací.  
K dispozici je pět různých délek : 250mm (10inch),  
280 mm (11inch), 300 mm (12inch), 350 mm (14inch),  
400 mm (16inch).

Dynamický design
> Plně vyměnitelné, stylové, matné černé tělo.
> Nenápadný tvar s nízkým profilem.
> Velmi snadné připojení k ramínku stěrače.
> Sjednocený systém montáže.

Vynikající výkon
>  Použití běžných nástavců zaručuje vynikající  

povrchovou přilnavost – držení na čelním skle.
>   Pevné, grafitem pokryté pryžové gumičky  

pro hladký a efektivnější stírací výkon.

Pohodlí zákazníka
>  Konsolidovaní řada pokrývající velké  

množství aplikací.
>  Nyní dostupné pro více aplikací s háky  

o rozměrech 9*3 a 9*4.

Technologie pro prvovýbavu
> BMW X5, BMW X6
> Mazda 3, Mazda 6
>  Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai i40, 
> Kia Cee’d, Kia Sorento
> Subaru Forester, 
> Toyota Auris, Toyota Yaris, Toyota RAV 4
> Opel Insignia

Vynikajíci výkon
>  Přesné přizpůsobení zakřivení skla  

pro optimální účinnost.
>  Rovnoměrné rozložení tlaku po celé délce  

čepele poskytuje maximální kontakt s čelním  
sklem; zajišťuje vynikající viditelnost a  
bezpečnost v kritických povětrnostních  
podmínkách.

>  Aerodynamický profil zajišťuje vynikající výkon i  
při vysokých rychlostech.

>  Odolnost v chladném počasí
>  Redukovaná nosná plocha pro minimalizaci hluku.

Snadná instalace
>  Inovace ramínka umožňuje snadnou výměnu  

lišty, a to bez nutnosti adaptéru.

Inovativní design
> Elegantní čistý design.
> Integrovaný aerodynamický spoiler.

Sortiment
Bezraménkové 
stěrače

Standardní 
stěrače

Hybridní  
stěrače

Široký sortiment  ve vynikající kvalitě zpracování a použitých 
materialů určený pro prvovýbavu, dostupný i na trhu s 
náhradními díly.

DENSO bezraménkové stěrače snadno přilnou celou svou 
délkou ke sklu a rovnoměrne setřou dešťovou vodu a nečistoty 
i při nejhorších povětrnostních podmínkách. S elegantním
designem a dlouhou životností nabízejí všestrané využití.

DENSO Standard nabízí výběr ze čtyř profilů moderních
čepelí tak, aby vyhovovaly různým tvarům čelních skel
vozidel. V nabídce jsou i čtyři různé systémy instalace a tři
možnosti klipů.

Kombinace dokonalého výkonu se sofistikovaným  
designem, nízko profilové hybridní stěrače DENSO jsou 
navrženy s gumičkou integrovanou do krytu ramínka stěrače - 
dávají vám a vašim zákazníkům nebývalý přístup k technologii
stěračů budoucnosti.

Tři moderní  
technologie

Optimální  
účinnost
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