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>  Originálna technológia vybavenia a kvalita zaručujú vynikajúcu 
účinnosť stieračov.

> Vysoko odolné počas dlhej životnosti.
> Vynikajúci stierací účinok.
> Pohodlné upevnenie.
>  Široké pokrytie a unikátne aplikácie pre ázijské a európske autá.

S jedinečnými konštrukčnými vlastnosťami, vynikajúcou
kvalitou materiálov a originálnej kvality výroby, DENSO
stierače poskytujú vodičom bezpečnosť, komfort v zornom
poli vodiča bez ohľadu na poveternostné podmienky.

Stierače sú dodávané ako originálne vybavenie pre čelné
sklá áut ako sú Opel/Vauxhall Insignia, Citroën C-Crosser,
Peugeot 4007, Toyota Auris a Toyota IQ. Stierače DENSO sú
vyberané top výrobcami automobilov na celom svete.

Náhradné stierače DENSO Štandard, Bezramienkové a
Hybrid poskytujú rovnako vynikajúcu kvalitu. Sortiment
ponúka viac ako 1500 aplikácií len so 118 referenčnými
položkami, čím sortiment stieračov Denso pokrýva 95%
požiadaviek európskeho trhu – najširší program pre trh s
náhradnými dielmi.

To je dôvod, prečo, keď budete potrebovať náhradné
stierače, tak je na výber len jedna značka: DENSO.

Ideálny výkon

Jednoznačne
prvá voľba



DENSO program zahŕňa tri základné typy stieračov, výber
ľahkej možnosti montáže, vrátane bajonetov, háčikov, alebo
dvojitým systémom skrutiek pre inštaláciu.

Štandardné stierače
Populárna voľba pre každodenného motoristu sú stierače
DENSO Standard, ktoré ponúkajú všestranný, dlhotrvajúci
výkon, výber z rôznych čepelí a s rôznymi možnosťami
inštalácie.

Hybridné stierače
Naozaj pokročilá, špecifická OEM stieracia technológia –
vyvinutá firmou DENSO, ktorá ponúka vynikajúci výkon so
štýlovým, integrovaným dizajnom.

Bezramienkové stierače
Inteligentne navrhnuté pre blízko, dokonca aj na kontakt
s akýmkoľvek čelným sklom, DENSO plochý stierač
poskytne dlhotrvajúci výkon za každého počasia

Výhody stieračov DENSO Standard
> Trvanlivosť.
> Pevné, celokovové ramienka.
> Veľká stlačiteľnosť gumy stierača.
> Efektívny dizajn.
>  Efektívna stieracia hrana s rovnomerne  

zrezanými hranami.
> Nízky profil vložky poskytuje dokonalý stierací uhol.
> Osem, rovnomerne rozložených kontaktných miest.

Stierače so spojlerom
DENSO dodáva pre výrobcov vozidiel stierače so
spojlermi. Čo pomáha udržiavať optimálny výkon
stierania aj pri vysokých rýchlostiach jazdy.

Zakrivené stierače
Najpopulárnejšie európske autá používajú zakrivené
stierače na strane spolujazdca. To umožňuje
stieraču kopírovať tvar čelného skla a kapoty vozidla.

Zadné stierače
Pre väčšie pohodlie vodičov zabezpečuje technológia  
zadných stieračov DENSO Standard lepšiu viditeľnosť.  
Ponúka všetky výhody a vynikajúce vlastnosti našich 
štandardných stieračov, a k tomu dva typy ľahko  
osaditeľných konektorov. Táto rada obsahuje osem  
položiek pokrývajúcich 172 aplikácií. K dispozícii je päť  
rôznych dĺžok: 250 mm (10inch), 280 mm (11inch),  
300 mm (12inch), 350 mm (14inch), 400 mm (16inch).

Dynamický dizajn
> Plne vymeniteľné, štýlové, matné čierne telo.
> Nenápadný tvar s nízkym profilom
>  Veľmi jednoduché pripojenie k ramienku stierača.
> Zjednotený systém montáže.

Vynikajúci výkon
>  Použitie bežných nadstavcov zaručuje vynikajúcu  

povrchovú priľnavosť – držanie na čelnom skle.
>  Pevné, grafitom pokryté kaučukové gumičky pre  

hladký, efektívnejší stierací výkon poskytujúci  
pohodlie zákazníka.

Pohodlie zákazníka
> Pohodlný ucelený rozsah.
>  Teraz dostupné pre viac aplikácií s hákmi  

o rozmeroch 9*3 a 9*4 

Vynikajúci výkon
>  Presné prispôsobenie zakriveniu čelného  

skla pre optimálnu účinnosť.
>  Rovnomerné rozloženie tlaku po celej dĺžke  

čepele poskytuje maximálny kontakt s čelným  
sklom; zabezpečuje vynikajúcu viditeľnosť  
a bezpečnosť v kritických poveternostných  
podmienkach.

>  Aerodynamický profil zabezpečuje vynikajúci  
výkon aj pri vysokých rýchlostiach.

>  Odolnosť v chladnom počasí – bez námrazy  
nadstavby.

>  Redukovaná nosná plocha pre minimalizáciu hluku.

Jednoduché prispôsobenie
>  Inovácia ramienka umožňuje jednoduchú výmenu  

lišty, a to bez nutnosti adaptéra.

Inovatívny dizajn
> Elegantný, hranatý štýl.
> Integrovaný aerodynamický spojler.

Sotiment
Bezramienkové 
stierače

Štandardné 
stierače

Hybridné 
stierače

Rovnako ako vynikajúcu OE kvalitu a moderný dizajn,
DENSO ponúka kompletný sortiment a široký výber
stieračov pre trh s náhradnými dielmi.

DENSO bezramienkové stierače sa dotknú všetkých častí
čelného skla a rovnomerne zotrú dažďovú vodu a nečistoty
pri najhorších poveternostných podmienkach. S elegantným
dizajnom a dlhou životnosťou ponúkajú všestrané využitie
pre všetkých motoristov.

DENSO Standard ponúka výber zo štyroch profilov
moderných čepelí tak, aby vyhovovali rôznym tvarom
čelných skiel vozidiel. V ponuke sú aj štyri rôzne systémy
inštalácie a tri možnosti klipov, aby vyhovovali vám a vašim
zákazníkom.

Kombinácia dokonalého výkonu so sofistikovaným  
dizajnom, nízko profilové hybridné stierače DENSO  
sú navrhnuté s gumičkou integrovanou do krytu ramienka 
stierača - dávajú vám a vašim zákazníkom nebývalý prístup k 
technológii stieračov budúcnosti.

Tri moderné  
technológie

Na mieru  
techniky
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