
VOOR VRAGEN BEL OF WHATSAPP

GESPECIALISEERD IN AUTOADDITIEVEN VOOR REINIGING, HET 

VOORKOMEN VAN VERVUILING, TEGEN OLIEVERBRUIK EN VOOR HET OPLOSSEN

VAN AUTOLEKKAGE.

TEVENS HEBBEN WIJ VEEL VOOR HET ONDERHOUD VAN HET AIRCOSYSTEEM.

TEL: 06 2342 2013

VOORDEAUTO.SHOP
DE ONLINE WINKEL IN AUTOADDITIEVEN EN AIRCO PRODUCTEN

MET PERSOONLIJK ADVIES!

ZEER SCHERPE PRIJZEN VOOR DE GARAGIST

TonLin Nederland - Meidoornlaan 65 - 6951 LR  Dieren
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reinigers, onderhoudsproducten, additieven en airco producten.

Onze specialiteit is oplossingen aandragen voor specifieke problemen, zoals

PER MAIL:  mail@tonlin.nl

Tel.: 06 2342 2013 (ook WhatsApp)

bedrijf altijd hetzelfde zijn. Geen verschillen dus!

Er is een prijs per stuk en er zijn een aantal staffelprijzen 

waarbij hoge kortingen mogelijk zijn.

Onze verzendkosten zijn € 6,95 ex. btw - Boven € 100,00 ex. btw geen verzendkosten

BESTEL VIA ONZE WEBSITE

WWW.VOORDEAUTO.SHOP

Dit kan per mail, telefoon, WhatsApp of bezoek bij uw bedrijf.

mail@tonlin.nl

tel.: 06 2342 2013 (ook voor WhatsApp)

Wij werken met vaste prijzen welke online, telefonisch of bij bezoek aan uw 

lekkages, olieverbruik en vervuiling, welke veel voorkomen in de autobranche.

Dit doen wij door middel van persoonlijk advies telefonisch,  met WhatsApp, per mail 

of middels een bezoek aan uw bedrijf.

De producten die wij adviseren zijn absoluut van topkwaliteit en vele malen getest

op resultaat. Wij noemen onszelf specialist op het gebied van additieven en dat betekent

dat wij weten hoe onze producten werken en wij u een uitstekend advies kunnen geven.

TonLin Nederland (voorheen Toralin Nederland) is importeur, groothandel en 

webwinkel (voordeauto.shop) van slimme producten die voertuigen

beter laten functioneren zonder dure reparaties.

Wij verkopen een groot assortiment producten, bestaande uit lekkagedichters, 
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     24 stuks  € 5,95 (p.s.)

8 flessen € 19,95 (p.s.)

per fles € 37,11

2 flessen € 29,95 (p.s.)

4 flessen € 24,90 (p.s.)

Krachtige injectorreiniger met conditioner & UCL-behandeling
Reinigt en elimineert problemen die gedurende een

langere periode zijn opgebouwd.

Het product is aangepast om het uitlaatsysteem en de 

verbranding optimaal te laten werken en te reinigen

tijdens het rijden.

Bij problemen gebruik 1 dl. per 50 ltr. Brandstof. 

1 fles is geschikt voor 425 liter

verhelpt luidruchtige injectoren en brandstof-

pompen en voorkomt moeilijk starten en 

inhouden. De geavenceerde formule zorgt

dat de prestaties en het verbruik van de

auto aanzienlijk verbeteren.

per 6  -   € 8,95 (p.s.)

per 12  -   € 6,95 (p.s.)

Deze complete brandstofinjectiereiniger

INJECTIE CLEANER VOOR BENZINE EN DIESEL!
Voeg dit standaard toe bij elke onderhoudsbeurt

Geschikt voor 75 liter brandstof

Met smeermiddel voor de kleppen

prijs per stuk € 14,01
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WIL JE ALLEEN HET ALLERBESTE PRODUCT GEBRUIKEN?

GA DAN VOOR RISLONE HY-PER FUEL OF HY-PER DIESEL

Kleppen reiniger en smering Reinigt het in- en uitlaattraject.

Brandstofstabilisator Vergroot de smering

niet kan indringen Verhoogt het Cetaangehalte

Beschermt voor 8000 km. Haalt water uit de diesel

Met octaanbooster voor exta power! Reinigt het hele dieselsysteem

E10 BESCHERMER! Het beste diesel additief wat

Maakt een filmlaag over de rubber verkrijgbaar is!

leidingen waardoor de ethanol Voorkomt vervuiling door Bio diesel

per 8 € 18,50 p.s.

per 12 € 17,50 p.s.

COMPLETE BRANDSTOFSYSTEEMREINIGER BEHANDELING
Winnaar van de innovatieprijs in Las Vegas

per stuk € 24,95

per 2 € 22,50 p.s.

per 4 € 19,95 p.s.

RISLONE COMPLETE BRANDSTOFSYSTEEMBEHANDELING
VOOR BENZINE EN DIESEL MOTOREN

Een betere reiniger

komt u niet tegen!
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RISLONE ENGINE TREATMENT

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

per stuk € 16,49

per 3 stuks € 13,95 (p.s.)

per 6 stuks € 12,95 (p.s.)

per 12 stuks € 11,95 (p.s.)

Vermindert wrijving en slijtage

Reinigt en vermindert geluid van de klepstoters

Verwijdert en voorkomt slib en vernis

Houdt de motor schoon!

Voeg dit toe bij de nieuwe olie en bij de volgende

oliewissel is de motor nog geheel schoon

per stuk € 14,83

per 3 stuks € 9,95 (p.s.)

per 6 stuks € 7,95 (p.s.)

per 12 stuks € 6,95 (p.s.)

Het meest verkochte Rislone product in de USA!
Wat doet het?

spoeling is een zeer krachtige reiniger voor het motoroliesysteem. Het reinigt het

complete oliesysteem inwendig en verwijdert alle plak, aanslag en slib. Reinigt ook

vervuilde en vastzittende zuigerveren en hydraulische klepstoters.

En altijd voor een vaste lage prijs!

De Rislone 15 minute motor flush 

Het motorolie systeem inwendig reinigen is bijna altijd noodzakelijk!

          Doe het goed, gebruik hiervoor 
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per stuk € 22,73

per 2 stuks € 19,95 (p.s.)

per 4 stuks € 18,95 (p.s.)

per 8 stuks € 17,50 (p.s.)

hoogwaardige actieve componenten om de meest

voorkomende problemen te verhelpen die verband

houden met motorolie.

Compressie en motorvermogen nemen toe,

lekkages worden gedicht, en bijgeluiden en

rookuitstoot worden gestopt.

product snel en eenvoudig oplossen.

per stuk € 20,58  -  per 3 stuks € 17,50 (p.s.)

per 6 stuks € 14,95 (p.s.)

MOTOR HERSTEL
RISLONE ENGINE REPAIR

Rislone Motor Herstel bevat een combinatie van

HET BESTE LEKSTOPMIDDEL BIJ MOTOROLIELEKKAGE!

Rislone is het nummer 1-merk

voor het dichten van alle lekkages!

Dicht alle olie lekken!
Pakkingen, keerringen, krukas keerring, 

kleppendekselpakking, distributiedeksel,

nokkenafdichting en overal waar u lastige

olielekken tegenkomt, kunt u dat met dit
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Per stuk € 11,53

Per 3 stuks € 9,95 (p.s.)

Per 6 stuks € 8,95 (p.s.)

Per 12 stuks € 7,50 (p.s.)

VLOEIBAAR ALUMINIUM
VOOR GROTERE LEKKAGES

VEILIG IN GEBRUIK EN SLUIT DIRECT AF

STOPT GEGARANDEERD KOELVLOEISTOFLEKKEN

BEVAT XTREME COOL

STOPT OVERVERHITTING EN VERLAAGT

DE TEMPERATUUR

Per stuk € 17,31

Per 3 stuks € 15,95 (p.s.)

Per 6 stuks € 14,50 (p.s.)

STOP KLEINE LEKKAGES MET RISLONE STOP LEAK

VERSNELLINGSBAK STUURBEKRACHTIGING MOTOROLIESYSTEEM

                  RADIATOR

Per 12 stuks € 12,95 (p.s.)
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COOLING SYSTEM REPAIR
HERSTELT DE PRESTATIES 

VERMINDERT ANTIVRIESVERLIES EN VOORKOMT STORINGEN

STOPT KOELVLOEISTOFLEKKEN EN OVERVERHITTING

VOEGT BESCHERMING TOE

VERBETERT DE KOELING MET XTREME COOL

per stuk € 22,73

per 2 stuks € 19,95 (p.s.)

per 4 stuks € 18,95 (p.s.)

per 8 stuks € 17,50 (p.s.)

RISLONE HY-PER COOL

RADIATEURREINIGER

& SUPER SPOELING

SCHONE SYSTEMEN

WORDEN KOELER!

1 FLES VOOR 15 LITER

Per stuk € 18,95

per 3 stuk € 16,95 (p.s.)

per 6 stuk € 14,95 (p.s.)

per 12 stuk

 € 12,95 (p.s.)

Met 10 minuten een schone radiateur!

Bevat geen zuren

Snel en makkelijk in gebruik

Kan in alle koelsystemen worden gebruikt

Per stuk € 8,22

Per 6 stuks € 6,95 (p.s.)

Per 12 stuks € 5,95 (p.s.)

GOED GEREEDSCHAP BIEDT DE WERKPLAATS EEN MEERWAARDE

GOEDE ADDITIEVEN ONDERSTEUNEN DAARBIJ
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Ook preventief te gebruiken

per stuk € 19,95

per 3 stuks € 17,50 (p.s.)

per 6 stuks € 15,95 (p.s.)

RISLONE VLOEIBAAR KOPER LEKREPARATIE
AL JAREN ÉÉN VAN ONS MEEST VERKOCHTE PRODUCTEN

Rislone Block Seal

is het beste product wat u gebruikt voor het

afdichten van grotere lekken in radiatoren,

inlaatspruitstukken en pakkingen,

verwarmingskernen, blokken, koppen

en vriespluggen.

KOPPAKKING LEK?
ZEKER VOOR DE WAT OUDERE AUTO'S DE OPLOSSING ZONDER REPARATIE!

HEAD GASKET FIX HEAD SEAL
VOOR MOTOREN TOT 2.0 VOOR MOTOREN V.A. 2.0

per stuk € 59,95 per stuk € 82,60

per 2 st. € 49,95 (p.s.) per 2 st. € 69,95 (p.s.)

per 4 st. € 44,95 (p.s.) per 4 st. € 64,95 (p.s.)

Met deze 2 producten heeft u de mogelijkheid om een stuk goedkoper en snel de lekkage te

dichten. Dit is een vloeibare technologie voor beschadigde, lekkende of opgeblazen koppakkingen.

De kans op een goed resultaat is zeer groot als u de gebruiksaanwijzing goed opvolgt en vooraf

een juiste diagnose stelt. Wij zij altijd bereikbaar voor advies: 06 2342 2013
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Per stuk € 49,55

Bij 2 per stuk:

€ 39,90
Bij 4 per stuk:

€ 34,90

NANO PRIME is de meest geavanceerde

motor- en olietoevoeging ooit.

Het is anders dan al het andere wat tot nu

toe op de markt verkrijgbaar is. Perfect voor

nieuwe en gebruikte auto's 

Geeft extra bescherming voor de lichtere

                  oliën van tegenwoordig. 

Extreem kleine Nano bolletjes. Onder druk hebben onze Nano-

deeltjes het vermogen om een laagje coating aan te maken op het

                                        wrijvingsoppervlak, hierdoor ontstaat een

                                        spiegelglad oppervlak.

€ 34,90 lekkage.

Bij 4 per stuk: Maakt klepseals zacht en soepel

€ 29,95 Vermindert olieverbruik

Eén dosering stopt het roken en olie verbranden

Versterkt met synthetische polymeren

Veilig en gemakkelijk te gebruiken

Werkt snel

  NANO PRIME MOTOR & OLIEBOOSTER

Vermindert olieverbruik Bij 3 per stuk:

Herstelt het motor vermogen € 16,95
Herstelt compressie Bij 6 per stuk:

Repareert motor blow-by € 15,95
Reinigt zuigerveren Bij 12 per stuk:

Zorgt voor een langere levensduur € 14,95
VALVE SEAL OIL CONSUMPTION REPAIR

Per stuk € 39,95 Zeer krachtige formule!

Bij 2 per stuk: Repareert de klepsteelafdichting

OLIEVERBRUIK
Wij hebben een groot assortiment producten waarmee je olieverbruik kan aanpakken.

Dit kan één flesje zijn of een combinatie van meerdere producten. Door onze jarenlange ervaring

hebben wij voor de meeste problemen wel een oplossing. Of het nu gaat om vervuiling, slijtage,

klepseals, ouderdom of nog iets anders, wij kunnen u uitstekend adviseren welke combinatie 

van producten voor uw probleem het beste is. Bel ons gerust: 06 2342 2013

Setje voor TFSI- en TSI-motoren
Reinigt zuigerveren en houdt ze daarna schoon!

1 setje € 39,95

2 setjes € 37,50 (p.s.)

4 setjes € 34,90 (p.s.)

COMPRESSIE REPAIR Per stuk € 19,79
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handbak en/of differentieel Herstelt versleten zuigerveren

20 tot 40% van volume Verhoogt de motorprestaties

Vermindert wrijving en hitte

DIT MOET JE ECHT PROBEREN - HET IS FANTASTISCH
Rislone Hy-per Lube is een nieuwe olie toevoeging die zeer geschikt is voor de wat oudere auto's.

Kan worden gebruikt in motoren en handgeschakelde versnellingsbakken. Geschikt voor

benzine- en dieselauto's, vrachtwagens, tractoren, bootmotoren, industriële kranen- en

graafmachines. Het is de ideale keuze voor motoren met een hoge kilometrage die tekenen vertonen

van slijtage of verminderde prestaties. 

Zorgt voor een algehele gezondere motor!
Per stuk € 26,86

Bij 2 per stuk:

€ 24,90
Bij 4 per stuk:

€ 22,50
Bij 8 per stuk:

€ 19,95

D0SERING Vermindert blauwe rook

Benz.motor 20% van olie volume Herstelt compressie

Diesel motor 10% van volume Vermindert motor geluid-tikkende kleppen

max. 2 liter in versleten motoren. Verhoogt oliedruk

HY-PER LUBE OLIE TOEVOEGING
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RING SEAL SMOKE REPAIR

STOPT HET ROKEN!
VERMINDERT HET VERBRANDEN VAN OLIE

DICHT VERSLETEN ZUIGERVEREN AF

Per stuk € 14,83

Per 3 € 12,75 (p.s.)

Per 6 € 10,95 (p.s.)

Per 12 € 9,95 (p.s.)

NIEUW! RISLONE GEAR REPAIR
Dit nieuwe product van Rislone is een zware professionele formule 

voor reparatie van tandwieloverbrengingen.

Deze nieuwe formule verlengt de levensduur van het systeem door

lekken te stoppen, lawaai te verminderen en de versnelling te

verbeteren. Het heeft superieure antislijtage-, anti-schuim- en

anti-corrosie eigenschappen.

Voor alle handgeschakelde versnellingsbakken, differentiëlen,

overige tandwielkasten en meer.

Per stuk € 29,95

Per 2 € 27,50 (p.s.)

Per 4 € 24,90 (p.s.)

Per 8 € 19,95 (p.s.)

Vermindert warmte,

Vermindert wrijving

Stabaliseert de olie

Herstelt prestaties

Stopt lekken, slippen en

ruw schakelen

Per stuk € 22,73

Per 2 € 19,95 (p.s.)

Per 4 € 18,95 (p.s.)

Per 8 € 17,50 (p.s.)

Automatische versnellingsbak Stuurbekrachtiging

Vermindert geluid en zorgt

voor een soepele besturing

Dicht lekkages

Herstelt prestaties

Voegt bescherming toe
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HY-PER QUICK HEAT - LPG SERVICE
          Met de Rislone Hy-per Quick Heat komt de motor 50% sneller

         op bedrijfstemperatuur. Hierdoor kan je sneller overschakelen

van LPG naar benzine. Dat zal slijtage en problemen verminderen.

Per stuk € 20,58

Per 3 stuks € 17,50 (p.s.)

Per 6 stuks € 15,95 (p.s.)

Gebruik in auto's, vrachtwagens, 

SUPER COOLANT (HPC100)
Verlaagt de motortemperatuur

motorfietsen, campers, race-

en overige koelsystemen.

Wanneer u uw motor tot het 

uiterste drijft, voeg dan

SUPER COOLANT toe!

Verlaagt de cilinderkoptemperatuur

aanzienlijk.

Per stuk € 22,73

Per 3 € 18,95 (p.s.)

Per 6 € 16,95 (p.s.)

Per 12 € 14,95 (p.s.)

geen vervanger!
Verhoogt de levensduur

Beschermt sinds 1921

Per stuk € 18,93

Per 3 € 17,95 (p.s.)

Per 6 € 16,50 (p.s.)

Per 12 € 14,95 (p.s.)

OIL TREATMENT

Verhoogt de oliedruk

Tegen lawaai en

tikkende klepstoters

Per stuk € 10,70

Per 3 € 9,95 (p.s.)

Per 6 € 8,50 (p.s.)

Per 12 € 6,95 (p.s.)

HY-PER COOL

Motor olie toevoeging HIGH-PERFORMANCE

met echt ZDDP zink, 
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Fles 950 ml.

€ 34,90

Fles 3,8 liter

€ 99,95

TRANSMISSIE STOP SLIP
WITH LEAK REPAIR

Per stuk € 24,90

Per 2 stuk € 22,90 (p.s.)

Per 4 stuk € 21,90 (p.s.)

             Per 8 stuk € 19,95 (p.s.)

RISLONE HYDRAULIC SEAL
STOP LEK EN CONDITIONER
Vermindert slijtage en faalrisico

Dicht lekkage in hydraulische systemen

Geeft een algehele bescherming

Biedt een langere levensduur

Werkt veiliger

Beter voor het milieu

Ook geschikt voor Citroën

Per 12 stuk € 7,95 (p.s.)

VALVE PROTECTOR
KLEPPEN BESCHERMER

MET OCTAANBOOSTER

WERKT ZEER GOED!

Per stuk € 10,95

Per 3 stuk € 9,95 (p.s.)

Per 6 stuk € 8,95 (p.s.)

Per 12 stuk € 7,95 (p.s.)

WATER REMOVER
HAALT WATER

UIT BRANDSTOF

VOOR BENZINE EN DIESEL

Per stuk € 9,95

Per 3 stuk € 7,95 (p.s.)

Per 6 stuk € 6,95 (p.s.)

Per 12 stuk €5,95 (p.s.)

RISLONE JACK OIL
VOOR KRIK LEKKAGE

WERKT SUPER

Per stuk € 10,70

Per 3 stuk € 9,95 (p.s.)

Per 6 stuk €8,95 (p.s.)

Per 6 stuk € 8,95 (p.s.)

OCTANE BOOSTER
ZEER GECONCENTREERD

1 FLES VOOR 76 LITER

WERKT ZEER GOED!

Per stuk € 10,95

Per 3 stuk € 9,95 (p.s.)
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Reinigt de turbo zonder demontage

Reinigt de EGR klep zonder demontage

Reinigt het roetfilter zonder demontage

Reinigt en onderhoudt het hele brandstofsysteem,

de injectoren, inlaatkleppen en leidingen

Vermindert brandstofgebruik

Vermindert de uitstoot

Voorkomt vocht en algengroei in de brandstoftank

Per blik van 1 liter € 44,95

Per 2 blikken € 42,50 (p.b.)

Per 4 blikken € 39,95 (p.b.)

Per 6 blikken € 37,50 (p.b.)

Nog geen apparaat?
Bestel dan nu extra

voordelig onze

start aanbieding

apparaat + vloeistof

voor 1 roetfilter

 € 99,00

Reinig voor de APK

eerst het roetfilter

en voorkom problemen.

Ook verkrijgbaar in 5 l. kan.

          €  47,50

UNIEK RESULTAAT BIJ VERVUILDE DIESELMOTOREN!
Wilt u echt een goed resultaat bij vervuilde diesel in- en uitlaatsystemen?

Gebruik dan de Lindemann Total Care Diesel in- en uitlaatreiniger.

VOORDELEN:

Verwijdert alle koolaanslag

TONLIN ROETFILTER REINIGER EN SPOELING VLOEISTOF
KAN WORDEN GEBRUIKT MET ELK ROETFILTER REINIGER APPARAAT

< REINIGER 700 ml. SPOELING 500 ml.>

Per stuk Per stuk

€ 11,53

Per 6 stuk

 € 9,95 (p.s.)

€ 11,53

Per 6 stuk

 € 9,95 (p.s.)
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Reinigt injectoren

Verbetert de prestaties

Per stuk € 12,50

Per 3 € 11,50 (p.s.)

Per 6 € 10,50 (p.s.)

Per 12 € 9,50 (p.s.)

Is speciaal ontwikkeld voor

dieselmotoren om 

rookontwikkeling 

tegen te gaan.

Per stuk € 20,95

Per 3 € 19,95 (p.s.)

Per 6 € 17,95 (p.s.)

Per 12  € 16,95 (p.s.)

SERVICE CLEANER BENZINE / DIESEL 
Dit product is ontwikkeld om vervuiling binnenin de motor te verwijderen

inclusief de kleppen, zuigers, injectoren en katalysator.

Geadviseerd wordt om dit product 1 keer per jaar, of elke servicebeurt

te gebruiken. Dit resulteert in een schonere, stillere en zuinigere auto.

Reinigt het hele brandstofsysteem

Verlaagt het brandstofverbruik

Verwijdert aanslag

Vermindert motorlawaai

Per stuk € 9,05

Per 3 € 8,50 (p.s.)

Per 6 € 7,95 (p.s.)

Per 12 € 7,50 (p.s.)

Per 24 € 6,95 (p.s.)

20 liter tank

 € 249,00

is € 4,98 per 400 ml.

De producten van Lindemann bevatten

allemaal een zeer hoog gehalte van

werkzame stoffen!

SMOKELESS
VOORKOM ZWARTE DIESELROOK

DIESEL BOOST
Deze speciale Diesel Boost zorgt direct na de toevoeging

aan de tank voor extra Power en meer vermogen.

Dit komt door de speciale additieven welke aan dit

product zijn toegevoegd.

DE VOORDELEN ZIJN:

Een stillere motor, betere prestaties, minder

brandstofverbruik, minder storingen, verhoging van

het cetaangetal, betere verbranding, minder uitstoot,

voorkomt koolaanslag, scheidt water af, kapselt het in,

smeert het hele systeem, incl. de hogedrukpomp

Ideaal om brandstoffilters af te vullen 

bij de servicebeurt

< inhoud 400 ml.                 -                 inhoud 20 liter>
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  € 24,95 (p.s.)

MONTAGEPASTA met

bijzondere nasmering
p.s. € 49,95

2 st. € 47,50
Per 4 stuk

€ 44,95 (p.s.)

Per 6 stuk

 € 42,95 (p.s.)

Zeer hoge kwaliteit

Teflon basis

Langdurige smering

Droogt niet uit

Verhardt niet

Houdt dichtingen soepel

POWERSTEERING
TREATMENT

Beschermt en verbetert de

stuurbekrachtiging. Dicht

lekkage aan stuurpomp en

stuurhuis.

Op teflon basis!

Per stuk

€ 29,95
Per 3 stuk

€ 27,50 (p.s.)

Per 6 stuk

Door de unieke op P.T.F.E. (teflon) gebaseerde formule wordt de wrijving met ruim 50% verminderd,

dit resulteert in een efficiëntere werking. Daarnaast zal het schakelen soepeler aanvoelen.

Engine Performance Treatment           Worn Engine Treatment
Additieven van Lindemann zijn veelal geba-

seerd op de stof Teflon.

Wanneer u dit gebruikt wordt de weerstand

aanzienlijk verlaagd! Vooral bij een koude 

start geeft teflon vele malen minder wrijving 

dan normale olie. Hoe minder weerstand, des

te minder energie er nodig is om de auto te 

laten draaien

Per stuk € 21,90

Per 3  €  19,95 (p.s.)

Per 6 € 17,95 (p.s.)

Per 12 € 16,95 (p.s.)

MOEILIJK SCHAKELEN? NIET ALS U DIT TOEVOEGT!
Het komt vaak voor dat een versnellingsbak of automaatbak moeilijk/zwaar schakelt.

Lindemann heeft twee soorten additieven die er voor zorgen dat uw auto weer soepel schakelt.

 Manual Gearbox Treatment                          -                                 Automatic Transmission Treatment

Per stuk

€ 29,95
Per 3 stuk

€ 27,50 (p.s.)

Per 6 stuk

 € 24,95 (p.s.)
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OIL STOP LEAK OIL SYSTEM 
STOP LEKKAGE EN CLEANER

OLIEVERBRUIK

Minder olielekken

Minder olieverbruik

Betere compressie

Betere motorprestaties

Minder blauwe rook

Langere levensduur

Werkt super!

Per stuk € 27,50

Per 3 € 25,95 (p.s.)

Per 6 € 23,95 (p.s.)

Reinigt alle smerende

onderdelen

Reinigt kleppen

Verwijdert black-sludge

Maakt oliekanalen schoner

en voorkomt verstopping

Verbetert de efficiëntie

van de motor

Per stuk € 17,50

Per 3 € 16,95 (p.s.)

Per 6 € 15,95 (p.s.)

Reinigt het koelsysteem

Verwijdert olie

Beschermt tegen corrosie

Makkelijk in gebruik

Betere circulatie

Langere levensduur

Per stuk € 22,95

Per 3 € 20,95 (p.s.)

Per 6 € 18,95 (p.s.)

Per 12 € 17,50 (p.s.)

Dicht lekkages

Langere levensduur

1 fles voor 6 Liter

Kan bij alle antivries

Werkt zeer goed

Per stuk € 22,95

Per 3 € 20,95 (p.s.)

Per 6 € 18,95 (p.s.)

Per 12 € 17,50 (p.s.)

Radiator &

Block Flush

Radiator &

Block Stop Leak
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UV LEKDETECTIE AIRCO SYSTEMEN
250 ml. UV BRIL

€ 19,95 € 4,95
Beschermende

1 Liter handschoenen

€ 49,95 € 5,95

AUTO EN AIRCO REINIGER EN VERFRISSINGSPRAY
LET OP! EXTRA GROTE INHOUD VAN 200 ml.

4 VERSCHILLENDE FRISSE GEUREN

             Lavendel              Musk                    Dennen                  Vanille
Een stinkende geur vanuit het aircoluchtcirculatiesysteem? 

Los het snel op met deze krachtige en effectieve airco reiniger en verfrissingspray.

In deze "bommetjes"zit 200 ml. Dat werkt beter, dat ruikt beter.

Behandel elke auto in uw showroom voor een vaste lage prijs!!

12 stuks € 4,95 (p.s.) 24 stuks € 3,95 (p.s.)
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Ook eventueel verkrijgbaar met UV

Per 24 € 10,95 (p.s.) Per 24 € 12,50 (p.s.)

Aansluitslang R-134a en/of R-1234yf

Prijs € 10,95 (vele malen te gebruiken)

of met een inhoud van 30 ml.

AIRCO LEKKAGE DICHTEN
Wij hebben een breed assortiment airco lekkage dichters welke volkomen veilig zijn voor

het aircosysteem en voor de aircomachine. 

Regelmatig komt het voor dat de auto gas verliest. Meestal is het een klein lekje en loopt het

airco systeem heel langzaam leeg. Als dat zo is kan je dat meestal oplossen door het

toevoegen van één van onze dichtmiddelen voor de airco.

Bij twijfel vraag ons gewoon om advies: 06-2342 2013 (ook WhatsApp)

AIRCO STOPLEK VOOR r-134a AIRCO STOPLEK STERK GECONCENTREERD
30 ml. 6 ml. Voor R-134a en R-1234yf

Per stuk € 17,31 Per stuk € 18,60

Per 5 € 12,40 (p.s.) Per 6 € 15,00 (p.s.)

Per 12 € 11,95 (p.s.) Per 12 € 13,95 (p.s.)
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AIRCO SCHUIM REINIGER MET SLANG

lek stop middelen, gas en vies smeermiddel.

Wordt geleverd in handige opruimdoos en met

een duidelijke handleiding.

Set voor R-134a systemen

 € 159,00
Set voor R-1234ys systemen

 € 179,00

AIRCO SERVICE SLANGEN R-134A
Zonder airco service slangen is het onmogelijk om een

airco installatie bij te vullen en te onderhouden.

Logisch dus dat de kwaliteit van de airco slangen zeer

belangrijk is. De meest gangbare maat, de slang

van 3 meter hebben we op voorraad, maar u kunt

alle maten bij ons bestellen.

AIRCO VULSLANG F1/4 SAE X F1/4 SAE

BLAUW-ROOD-GEEL - 300 cm. 180°

Per slang € 24,90
Complete set van 3 slangen 

Per set € 64,95

DIAGNOSE SET - OLIECHECKER
Diagnose set om de inhoud van het

airco systeem te controleren op aanwezigheid

van onzuiverheden, zoals vochtigheid, 

geur snel op met

deze schuimreiniger

Per stuk € 10,70

per 6 stuks

€ 8,95
per 12 stuks 

€ 6,95

kwaliteit universele

Pag olie is geschikt voor

aircosystemen gevuld

met R-134a en R-1234yf

Blikje 250 ml.

Per stuk € 7,95

per 3 stuks

€ 7,50
per 6 stuks 

€ 6,95

UNIVERSELE PAG OLIE

om het aircoluchtcirculatie-

systeem te reinigen.

Los een stinkende

Deze van zeer hoge Een zeer effectieve manier
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Speciale O-Ringen set (88 stuks) Standaard O-Ringen set ( 120 stuks)

 € 29,95  € 18,95
Orifice tubes set (20 stuks) Airco onderdelen set (69 stuks)

€ 32,50 € 59,95

ASSORTIEMENTSDOZEN VOOR AIRCO ONDERHOUD
Ventielen set  (76 stuks) Compressorpakking set (24 stuks)

€ 49,95 € 44,95
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Speciale set voor Amerikaanse auto's (164 stuks) Ventielen en kapjes voor R-1234yf (65 stuks)

€ 59,95 € 59,95

ASSORTIEMENTSDOZEN VOOR AIRCO ONDERHOUD
Speciale set voor Franse auto's (214 stuks) Speciale set voor Duitse auto's (161 stuks)

€ 64,95 € 49,95
Speciale set voor Aziatische auto's (241 stuks) Speciale set voor Italiaanse auto's (178 stuks)

€ 49,95 € 49,95
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Bankrekening: NL56 KNAB 0256 8279 31

Airco verfrisser "bommetje" van TonLin maakt autointerieur weer fris
Meer inhoud 200 ml. - 4 frisse geuren - Vaste lage prijs!

Per 12 stuks € 4,95 (p.s.) - Per 24 stuks € 3,95 (p.s.)

BESTELLEN KAN ONLINE, PER TELEFOON, MET WHATSAPP OF E-MAIL
TonLin Nederland - voordeauto.shop

Meidoornlaan 65 ( geen bezoekadres)

6951 LR  Dieren

Tel.: 06 2342 2013  (ook voor WhatsApp)

Mail naar: mail@tonlin.nl

Website: https://www.voordeauto.shop

K.v.K. nr.: 3028 2046

Btw nr.: 0013.3055.5B19
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