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Vårt framgångskoncept bygger framförallt på vår 
service, tillgänglighet och vårt unika leveranssätt. 
Med 29 ”rullande butiker” utspridda över hela landet 
finns vi alltid nära er, snabbt och smidigt.

Våra stora butiksinredda och välfyllda lastbilar framförs 
varje dag med mer än 85% av sortimentet på lager. 

Vår “rullande butik” kör ända fram till er verksamhets 
ytterdörr och ni kan själva plocka de produkter ni 
har behov av direkt från hyllorna. 
Dessutom går det att få de allra flesta av produkterna 
ur vårt sortiment demonstrerade på plats!

VÅRT KONCEPT

OM OSS
Smartab Hi-Tech Chemicals AB

Smartab grundades 1993 och är sedan länge marknadsledande när 
det gäller försäljning och distribution av fordonskemikalier,

bilvårdsprodukter, tvättutrustning och tillbehör.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. augue 
interdum eu ultricies vitae, blandit a est. ac ante 
ipsum primis in faucibus. Nam sed enim vel nisl 
sodales, sit amet elementum odio cursus aenean 
eget faucibus urna. Pellentesque finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. augue 
interdum eu ultricies vitae, blandit a est. ac ante 
sodales, sit amet elementum odio cursus aenean 
eget faucibus urna finibus.

Tillverkare och utvecklare av våra produkter är 
Autosmart International LTD i Storbritannien, idag 
en av Europas största tillverkare av kemiska produkter 

för fordonsvård. Med modern tillverkningsanläggning, 
egen utvecklingsavdelning och en stab av egna 
kemister tillhandahåller Autosmart det absolut 

senaste inom kemi.

Produktserien Jord & Skog är ett sortiment vi tagit 
fram speciellt anpassat för att underlätta skötsel av 
maskiner, redskap, stallar och stior inom lantbruk, 

skogsbruk, mark, entreprenad och anläggning.



Maskinrent är en högkoncentrerad 
alkalisk avfettning speciellt 

anpassad för lantbruks-, skogs-
bruks- och entreprenadmaskiner. 

Löser effektivt alla typer av 
vegetabilisk och animalisk 

smuts på traktorer, lastare, 
skördetröskor, balpressar, 

harvar, slåtterkrossar, fälthackar, 
sprutor samt övriga maskiner 

och redskap.

Entreprenadrent är en högkoncentrerad alkalisk 
avfettning speciellt anpassad för skogs- och 

entreprenadmaskiner. Rengör effektivt grovt 
nedsmutsade ytor på grävmaskiner, schaktare, 

dumprar, skördare, skotare samt övriga 
maskiner inom mark, anläggning, entreprenad 
och skogsindustri. Avlägsnar bl.a. fastsittande 
lera, fastbrända beläggningar, fett, intorkad 
hydraulolja, hartsrester och sågkedjeolja.

Produktens egenskaper gör den också extra 
effektiv inom vissa specialområden som kåda, 
gräs, sot och vegetabiliska oljor. Därför lämpar 
den sig utmärkt för rengöring av exempelvis 

sågsvärd, skördaraggregat, slåtterkrossar, 
gräsklippare, trimmers, motorsågar, röjsågar 

samt övriga skogs- och markredskap.

Kallavfettning Agro är en extra 
kraftfull petroleumbaserad 

avfettning som avlägsnar fett, 
olja, tjära, asfalt, intorkade 

bränslerester och övriga petroleum-
baserade problem från alla typer 

av ytor.

Produkten kan även användas 
vid motortvätt, för rengöring av 

verktyg och i smådelstvätt.

MASKINRENT ENTREPRENADRENT KALLAVFETTNING AGRO

Stallrent är en stark alkalisk 
avfettning speciellt framtagen för 

rengöring i alla typer av stallar 
och stior. Löser effektivt ingrodd 
smuts, avföring, urin och annan 

organisk smuts.

Glansvax Hydro är ett flytande glansvax 
som skapar en skyddande vatten- och 

smutsavvisande yta med hög lyster 
direkt efter tvätt. Med den tidsbesparande 
appliceringstekniken är Glansvax Hydro 

ett smidigt vax som kan användas på 
alla typer av objekt och material.

Produkten fungerar utmärkt till alla 
typer av lacker på maskiner och redskap, 
på plastdetaljer som stänkskärmar och 

andra komponenter samt på hyttfönster 
och övriga glaspartier för att nämna 

några exempel.

Utöver vår produktserie för Jord & 
Skog består vårt sortiment av fler 

än 1000 övriga artiklar!

Kemikalier för olika ändamål, 
maskiner och tillbehör, 

blandarsystem, högtryckstvättar, 
dammsugare, smådelstvättar och 
tvätthallsutrustning för att nämna 

några exempel. 

För komplett sortiment; 
besök www.smartab.com

STALLRENT GLANSVAX HYDRO FLER PRODUKTER!

1000+1000+
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