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Nikwax jest jedynym producentem środków czyszczących, impregnujących i pielęgnujących, który 
nigdy nie stosował fluorokarbonów (PFC).

Wiarygodne i udokumentowane działania

Od imponującej skuteczności naszych produktów, przez 
bezpieczeństwo stosowanych przez nas składników, aż po wydajność 
energetyczną procesu produkcji, dokumentujemy wszystko co 
robimy, aby nasze deklaracje miały pokrycie w faktach.

Wszelkie testy, które przeprowadzamy odpowiadają branżowym 
standardom. Ponadto stosujemy własne, wyjątkowo restrykcyjne 
metody testowania, które wymagają od naszych produktów znacznie 
więcej. Dzięki temu możemy stwierdzić, iż skuteczność wszystkich 
produktów Nikwax jest lepsza od wszelkich podobnych produktów 
dostępnych na rynku.

Technologia w 100% wolna od 
fluorokarbonów i przyjazna środowisku

Jak wiadomo, impregnacja nakładana
przez producentów na etapie produkcji,
bez względu na to, czy jest oparta na PFC, czy nie, z czasem ulega 
zużyciu i musi być odnowiona. Od prawie 40 lat Nikwax produkuje 
wysoce skuteczne środki pielęgnujące wolne od PFC, które dostępne 
są w sklepach outdoorowych na całym świecie. 

Dzięki swojej unikalnej technologii Nikwax zdobył miano światowego 
lidera. Zamiast kupować gotowe produkty od koncernów 
chemicznych, dodając jedynie swoje etykiety, Nikwax wszystkie etapy 
począwszy od badań, przez rozwój, aż po samą produkcję realizuje 
samodzielnie. 

Nasza historia i filozofia

Innowacja i dbałość o środowisko od zawsze wpisywały się w 
naszą główną filozofię

Nick Brown, dyrektor generalny w Nikwax, jako entuzjasta 
chodzenia po górach, miał problem z szybko przemakającymi 
butami, które w deszczową pogodę nie nadawały się do 
wielogodzinnych spacerów. To zainspirowało go do stworzenia 
swojego pierwszego wosku. Będąc młodym absolwentem uczelni 
wyższej musiał też się usamodzielnić. Tak właśnie powstał Nikwax 
– firma, która początkowo skupiała się na produkcji środków 
pielęgnujących do skórzanych butów trekkingowych. Z czasem 
gama produktów została poszerzona o środki do impregnacji 
obuwia i odzieży, które efektywnie mogły zastąpić szkodliwe 
aerozole, a zarazem być łatwe i bezpieczne w użyciu. Od samego 
początku, firmie przyświecała idea minimalizacji negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne.

Z troski o środowisko oraz dramatyczne zmiany klimatu, które 
bezpośrednio wpływają na sposób oraz jakość życia milionów ludzi, 
robimy wszystko co w naszej mocy, by proaktywnie działać na 
rzecz dbania o naszą planetę: począwszy od zrównoważenia emisji 
dwutlenku węgla, do dokładnego badania związków chemicznych 
z których tworzymy nasze produkty. 

LIDER W WYSOCE SKUTECZNYCH, 
PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU, WOLNYCH OD PFC 
TECHNOLOGII IMPREGNUJĄCYCH
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Chroniąc przyszłość 

Nikwax zneutralizował emisję dwutlenku węgla z okresu 
całej swojej ponad 40-letniej działalności, by przyczynić 
się do walki ze zmianą klimatu.

Uznajemy zmiany klimatyczne za jedno z największych 
wyzwań, przed jakimi stoją przyszłe pokolenia, które 
drastycznie wpływają na opady i opady deszczu oraz 
powodujące ekstremalną, nieprzewidywalną pogodę.

10 lat temu Nikwax postanowił zrównoważyć roczną emisję 
CO2 poprzez ponowne zalesienie terenów zagrożonych 
we współpracy z World Land Trust. Chwilę później Nikwax 
postanowił zrobić jeszcze więcej i zrekompensować 
wcześniejszą emisję sięgającą 10 lat wstecz. 

W 2017 zrównoważyliśmy 20 lat emisji CO2 firmy. 
Postanowiliśmy wówczas zrównoważyć również pozostały 
czas naszej działalności od pierwszego dnia istnienia firmy, 
aż do dwudziestego roku naszej działalności.

Tym samym z końcem 2017 roku, Nikwax zrównoważył 
emisję dwutlenku węgla z całej swojej 40-letniej 
działalności. 

Nikwax był PIERWSZĄ firmą produkującą niezmiękczający,
wodoodporny wosk do butów ze skóry, który impregnuje, 
podnosi komfort użytkowania i przedłuża żywotność obuwia.

Nikwax był PIERWSZĄ firmą, która wprowadziła na rynek 
bezpieczny produkt na bazie wody do impregnacji stworzony 
do używania w domowej pralce

Nikwax jest JEDYNYM i  PIERWSZYM dostawcą środków do 
pielęgnacji i impregnacji które nigdy nie zawierały aerozoli lub 
PFC. 

Nikwax jest JEDYNĄ i PIERWSZĄ firmą z branży outdoor, 
która zdobyła Oueen’s Award za Zrównoważony Rozwój.

Jest JEDYNĄ firmą, która opracowała technologię puchu 
hydrofobowego bez użycia PFC, który jest pierwszym, 
niezawodnie wytrzymującym 1000+ minut na próbie drgań 
IDFB. Dzięki temu użytkownikowi jest ciepło i sucho przez 
dłuższy czas. 

LIDER W WYSOCE SKUTECZNYCH, 
PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU, WOLNYCH OD PFC 
TECHNOLOGII IMPREGNUJĄCYCH

INNOWACJA W BRANŻY 
OUTDOOR OD 1977

INNOWACJE NIKWAX
– MORE THAN WATERPROOFING
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CZYSZCZENIE
ODZIEŻ I SPRZĘT

Kod  Pojemność Ilość
NI-49  100ml 12
NI-07  300ml 12
NI-41  1l 6
NI-20  5l 1
NI-56 Travel Gel® 100ml 12

Kod  Pojemność  Ilość
NI-22  100ml 12
NI-16  300ml 12
NI-21  1l 6

Kod  Pojemność  Ilość
NI-45  300ml 12
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Tech Wash®

Bezpieczny sposób czyszczenia 
wodoodpornej odzieży oraz akcesoriów.
•   Dokładnie czyści już w 30°C.
•   Odświeża impregnację (DWR) oraz 

oddychalność.

Leather Cleaner™

Środek czyszczący do odzieży i sprzętu 
ze skóry
• Odświeża wodoodporność.
• Zachowuje oddychalność.

Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:

Down Wash Direct®

Środek czyszczący do puchu hydrofobowego 
i zwykłego. 
•  Skutecznie czyści.
•  Odświeża puszystość i właściwości izolujące.
•  Odnawia właściwości hydrofobowe puchu, 

nie uszkadzając jego delikatnej struktury

Idealny do:

Sposób użycia::



CZYSZCZENIE
ODZIEŻ I SPRZĘT

IMPREGNACJA
ODZIEŻ I SPRZĘT

Kod  Pojemność Ilość
NI-50  100ml 12
NI-12  300ml 12
NI-03  1l 6
NI-70  5l 1
NI-15     (Spray-On) 300ml 12
NI-11     (Spray-On) 500ml 12
NI-14     (Spray-On) 1l  6

Kod  Pojemność Ilość
NI-10  300ml 12

Kod  Pojemność Ilość
NI-46  300ml 12
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Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:

TX.Direct®

Bezpieczna, wyjątkowo skuteczna
impregnacja do oddychającej odzieży 
przeciwdeszczowej.
• Zachowuje oddychalność materiału.
•  Najwyższa jakość impregnacji bez 

konieczności aktywacji termicznej.

Leather Restorer™

Impregnat do odzieży i sprzętu ze skóry 
gładkiej.
•  Pielęgnuje i wygładza skórę.
•  Łatwa i szybka aplikacja. 

Down Proof™

Impregnat do produktów wypełnionych 
puchem naturalnym.
•  Chroni właściwości oddychające puchu 

w wilgotnych warunkach oraz podczas 
deszczu.

•  Zachowuje właściwości oddychające.



Kod  Pojemność Ilość
NI-38 (Wash-in) 300ml 12
NI-72 (Spray-On)  300ml 12

Kod  Pojemność Ilość
NI-09  300ml 12

Kod  Pojemność Ilość
NI-93  50ml 12
NI-87  300ml 12
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Softshell Proof™

Impregnacja zaprojektowana specjalnie do 
odzieży typu softshell
•   Łatwa i szybka aplikacja w domowej  

pralce lub za pomocą atomizera.
•   Zachowuje oddychalność.
•   Najwyższa jakość impregnacji bez 

konieczności aktywacji termicznej.

Polar Proof™

Do ochrony odzieży z polaru.
•  Impregnuje i chroni właściwości 

oddychające polaru.
•  Zapobiega mechaceniu się polaru oraz 

przedłuża jego żywotność.
•  Bezpieczne i łatwe zastosowanie w 

domowej pralce.

Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:

Cotton Proof™

Impregnat do bawełny, oraz mieszanek 
bawełny z poliestrem
• Trwale impregnuje.
•  Zapobiega wchłanianiu wody 

minimalizując przyrost wagi.
• Zachowuje właściwości oddychające. 

Idealny do:

Sposób użycia:

IMPREGNACJA
ODZIEŻ I SPRZĘT



IMPREGNACJA
ODZIEŻ I SPRZĘT

CZYSZCZENIE I IMPREGNACJA
SPRZĘTU I NAMIOTÓW

Tent & Gear SolarWash
Środek czyszczący do namiotów i 
sprzętu 
•  Skutecznie czyści.
•  Posiada filtr UV chroniący tkaninę przed 

działaniem promieni słonecznych.
•  Odnawia właściwości wodoodporne 

i zwiększa wytrzymałość i żywotność 
tkanin.

Tent & Gear SolarProof®

Środek impregnujący z ochroną 
przed promieniowaniem UV do 
wszelkich syntetycznych materiałów 
wodoodpornych.
•   Znakomite właściwości impregnujące.
•   Może podwoić żywotność materiału 

chroniąc go przed szkodliwym działaniem 
promieni UV. 

Powierzchnia krycia

Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:

Kod                             Pojemność  Ilość
NI-53                                500ml 12
NI-54                                 2,5L                         1

Kod  Pojemność    Ilość
NI-74 (Koncentrat) 150ml 12
NI-75 (Koncentrat) 1l 6 
NI-76 (Koncentrat) 5l 1
NI-73 (Spray-On)  500ml 12
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150ml Saszetka - koncentrat 
Po rozcieńczeniu 500ml     Pokrywa 10m2

500ml - Gotowy do użycia
Pokrywa 10m2

1L - Koncentrat
Po  rozcieńczeniu 3.5L Pokrywa 70m2

2.5L - Gotowy do użycia
Pokrywa 50m2

5L - Koncentrat
Po rozcieńczeniu 17.5L Pokrywa 350m2

Proporcje rozcieńczania = Produkt 2 : Woda 5



Kod  Pojemność  Ilość
NI-04 (Gąbka) 125ml 12
NI-36 (Spray-On) 125ml 12

Kod  Pojemność Ilość
NI-17  125ml 12
NI-24 (Spray-On) 300ml 12

Kod  Pojemność Ilość
NI-05 (Gąbka) 125ml 12
NI-37 (Spray-On) 125ml 12
NI-01 (Spray-On) 300ml 12
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ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I 
IMPREGNACJI OBUWIA

Żel czyszczący do obuwia™

Bezpieczny sposób skutecznego czyszczenia 
obuwia wodoodpornego.
•  Bezpiecznie odnawia właściwości 

hydrofobowe.
•  Zachowuje właściwości oddychające.
•  Idealny do czyszczenia wszystkich typów
  obuwia w tym obuwia wodoodpornego 
  z membraną (np. GORE-TEX®).

Impregnat do tkaniny i 
skóry™

Impregnat do obuwia z tkaniny oraz 
kombinacji tkaniny i skóry.
•  Nadaje wyjątkowe właściwości 

wodoodporne z zachowaniem właściwości 
oddychających.

•  Łatwe i szybkie nanoszenie również na 
mokry materiał.

Impregnat do nubuku i 
zamszu™

Impregnat do obuwia i akcesoriów z 
nubuku i zamszu.
•  Nadaje wyjątkowe właściwości 

wodoodporne z zachowaniem właściwości 
oddychających.

•  Łatwe i szybkie nanoszenie również na 
mokry materiał.

Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:

Zestaw: Nubuk i Zamsz z Żelem Czyszczącym
Kod  Pojemność  Ilość
NI-85 (Spray-On) 2*125ml 6



Kod  Pojemność  Ilość
NI-28 (Bezbarwny) 125ml 12
NI-30 (Czarny) 125ml 12
NI-31 (Brązowy) 125ml 12

Kod  Pojemność  Ilość
NI-60 (Bezbarwny) 100ml 12
NI-13 (Czarny) 100ml 12
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Wosk impregnujący do 
skóry licowej™

Środek impregnujący do skóry licowej.
•  Natychmiastowa ochrona mokrej lub 

suchej skóry.
•  Zachowuje właściwości oddychające.

Wosk impregnujący do 
skóry licowej™ w płynie

Środek impregnujący do skóry licowej w 
płynie.
•  Natychmiastowa ochrona mokrej lub 

suchej skóry.
•  Zachowuje właściwości oddychające.

Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:

Kod  Pojemność  Ilość
NI-19  125ml 12

Odżywka do skóry™

Środek pielęgnujący do skóry licowej, który 
jednocześnie impregnuje, odżywia i zmiękcza 
skórę.
•   Łatwa i szybka aplikacja, również na mokrą 

skórę.
•   Sprawia, że sztywna i wysuszona skóra staje 

się elastyczna.

Idealny do:

Sposób użycia:

IMPREGNACJA OBUWIA



Kod  Pojemność  Ilość
NI-29  125ml 12

Kod  Pojemność  Ilość
NI-44  125ml 12

Kod  Pojemność  Ilość
NI-06  125ml 12

Ski Skin Proof™

Impregnat do fok narciarskich.
•  Zapobiega wchłanianiu wody oraz zbieraniu 

się grudek lodu we włóknach fok. 
•  Redukuje odskok przy podchodzeniu oraz 

poprawia poślizg przy zjeździe.

Visor Proof™

Impregnat do wizjerów i gogli.
•  Poprawia widoczność.
• Łatwy w aplikacji. Można go stosować w 
pomieszczeniach w przeciwieństwie do 
impregnatów na bazie rozpuszczalników.

Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:
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Idealny do:

Sposób użycia:

Glove Proof™

Impregnat do rękawic z tkaniny lub skóry.
•  Zachowuje pewny chwyt oraz właściwości 

oddychające.

IMPREGNACJA SPRZĘTU



Kod  Pojemność  Ilość
NI-18  1l 6

Kod  Pojemność  Ilość
*NI-80   (Środek czyszczący)      1l 6
*NI-79 (Impregnat)            1l 6

Kod  Pojemność  Ilość
NI-35   300ml 12
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Rope Proof™

Impregnat do lin.
•  Przedłuża żywotność i funkcjonalność 

wszystkich lin syntetycznych.
•  Minimalizuje wsiąkanie wody, co 

redukuje przyrost wagi liny podczas 
deszczu.

Idealny do:

Sposób użycia:

Rug Wash™ i Rug Proof™

Środki do czyszczenia i impregnacji derek 
końskich
•  Rug Wash: Naturalny, na bazie wody.
•  Odnawia właściwości izolacyjne i 

oddychalność.
•  Rug Proof: Zapenia wodoodporność bez 

konieczności użycia suszarki bębnowej

Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:

Wax Cotton Proof™

Impregnat do woskowanej bawełny
•  Odnawia woskowe wykończenie.
•  Łatwe i szybkie aplikowanie wyłącznie na 

wilgotne rzeczy, rozłożone na płaskiej, 
czystej powierzchni.

IMPREGNACJA SPRZĘTU CZYSZCZENIE I IMPREGNACJA 
SPRZĘTU

*mogą być dostępne na zapytanie



Kod           Pojemność    Ilość
NI-71  300ml 12
NI-40  1l 6
NI-69  5l 1
NI-57 (Travel Gel) 100ml 12

Kod               Pojemność Ilość
NI-52 125ml 12

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
BIELIZNY TECHNICZNEJ, ODZIEŻY 
SPORTOWEJ I OBUWIA
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BaseWash™

Czyści i odświeża syntetyczną 
bieliznę techniczną.
•  Usuwa nieprzyjemne zapachy 

i zapobiega ich ponownemu 
powstawaniu.

•  Skraca czas schnięcia i polepsza 
właściwości termoizolacyjne.

Sandal & Sports  
Shoe Wash™

Wysoce skuteczny, odświeżający 
środek czyszczący do wszelkiego 
rodzaju niewodoopornych 
butów, sandałów, oraz wkładek 
do butów.
•  Obuwie pozostaje czyste i 

świeże.
•  Przedłuża żywotność obuwia.
•  Zapobiega powstawaniu 

nieprzyjemnych zapachów.
•  Zalecany do butów 

wspinaczkowych. sandałów i 
niewodoodpornych butów do 
biegania.

Idealny do:

Sposób użycia: Idealny do:   Sposób:

Kod           Pojemność        Ilość
NI-90  300ml 12

Wool Wash™

Czyści i odświeża wełnianą 
bieliznę techniczną oraz 
sprawia, iż jest ona miła w 
dotyku. 
•  Skutecznie czyści niezależnie 

od twardości wody.
•  Przyspiesza schnięcie wełny 
   i usuwa pozostałości potu 
   zwiększając komfort i                                                                            
 funkcjonalność.
•  Usuwa nieprzyjemne zapachy 

i zapobiega ich ponownemu 
powstawaniu.

Idealny do:

Sposób użycia:

Kod         Pojemność     Ilość
NI-81  50ml 12
NI-82    300ml 12
NI-83  1l 6
NI-84  5l 1

BaseFresh®

Wyjątkowo skuteczny środek 
pielęgnujący,
który odświeża wszelkie rodzaje 
bielizny technicznej sprawiając 
zarazem, iż jest ona miła w 
dotyku.
•  Zapobiega powstawaniu 

nieprzyjemnych zapachów.
•  Skraca czas schnięcia i polepsza 

właściwości termoizolacyjne.
•    Stosowany jako płyn do płukania 

razem ze zwykłymi środkami 
piorącymi.

Idealny do:

Sposób użycia:



Kod Pojemność      Ilość
NI-34 300ml 6

Kod Pojemność Ilość
NI-39 300ml 6 

Kod         Pojemność      Ilość
NI-32  300ml (wash-in)    6
NI-42    1l  3
NI-02            300ml (spray-on)  6

Kod Pojemność Ilość
NI-25 300ml 6
NI-86 125ml 6

Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:

Idealny do:

Sposób użycia:

ZESTAWY TWIN PACK DO
ODZIEŻY I OBUWIA

Tech Wash®  &  
Softshell® Proof 
Bezpieczny sposób na 
czyszczenie i impregnację 
odzieży i sprzętu z materiału 
softshell.
• Łatwa i szybka aplikacja.
•  Zachowuje oddychalność.
•  Zapewnia wodoodporność.

Tech Wash®   
& TX.Direct® 
Bezpieczny sposób na 
czyszczenie i impregnację 
odzieży i sprzętu.
• Łatwa i szybka aplikacja.
•  Zachowuje oddychalność.
•  Zapewnia wodoodporność bez 

konieczności aktywacji ciepłem.

Żel czyszczący do 
obuwia i impregnat 
do Tkaniny i Skóry
Wysoce skuteczny środek 
czyszczący i impregnat do 
obuwia z tkaniny oraz połączenia 
tkaniny i skóry.
•   Idealny do czyszczenia 

wszystkich typów obuwia w 
tym obuwie wodoodporne 
posiadające membranę 

  GORE-TEX®.
•  Impregnat do obuwia z tkaniny 

oraz kombinacji tkaniny i skóry.

Tech Wash®  
& Polar Proof®

Czyści i impregnuje odzież i 
akcesoria wykonane z polaru.
•  Dodaje wodoodporność.
•  Minimalizuje wsiąkanie wody, 

co redukuje przyrost wagi 
odzieży podczas deszczu.

•  Zapobiega mechaceniu się.
•  Zachowuje oddychalność.

Idealny do:

Sposób użycia:
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Bawełna i mieszanka 
bawełna-poliester

Puch

Odzież przeciwdeszczowa

Wełniana bielizna techniczna

Odzież przeciwwiatrowa

Syntetyczna bielizna
techniczna

Softshell

Woskowana bawełna

Polar

Motocyklowa odzież skórzana

Środek czyszczący
Impregnat

Środek do pielęgnacji

Rękawice z polaru 

Wizjery kasków motocyklowych
i gogle narciarskie

Rękawice (z wyłączeniem 
rękawic z polaru) 

* Użyj wersji Wash-In do odzieży z wodoodpornych, oddychających materiałów, a wersji Spray-On do odzieży z wewnętrzną warstwą aktywnie 
pochłaniającą lub rozprowadzającą wilgoć.
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ODZIEŻ I AKCESORIA
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Środek czyszczący
Impregnat

Środek do pielęgnacji
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Śpiwory z puchem syntetycznym

Śpiwory z puchem naturalnym

Plecaki, futerały na aparaty, sakwy 

Foki narciarskie

Liny

Derki końskie

Siodła

Namioty z bawełny, mieszanek 
bawełna-poliester i brezentu

Syntetyczne namioty i markizy

SPRZĘT

Środek czyszczący
Impregnat

Środek do pielęgnacji
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Obuwie do biegania

Obuwie do wspinaczki

Tkanina i skóra

Nubuk i zamsz 

Skóra licowa

Sandały

OBUWIE



Nikwax® jest chronionym znakiem towarowym. Zdjęcia dzięki uprzejmości: Truc Allen Media i Vaude.
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nikwax.com

Biuro:
Yota Sp. z o. o.
ul. Rzepakowa 2a
40-541 Katowice
T: +48 32 661 04 00
E: yota@yota.com.pl
www.zamowienia.yota.com.pl

Kontakt
Przedstawiciele handlowi:

Mateusz Drożdżowski
T: 502 231 039
E: mateusz.drozdzowski@yota.com.pl 

Marcin Gawron
T: 515 108 065
E: marcin.gawron@yota.com.pl 

FILOZOFIA NIKWAX

PRZYJAZNA 
CHEMIA

Wszystkie produkty wolne 
od PFC i gazów pędnych, 
wyprodukowane na bazie 
wody, ulegające z czasem 

całkowitej degradacji.

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

Nikwax wspiera organizacje 
działające na rzecz 

środowiska takie jak EOCA, 
która chroni zagrożone 
gatunki i środowisko dla 

następnych pokoleń.

ZRÓWNOWAŻONA 
EMISJA CO2

Jedyna firma w branży outdoor 
na całym świecie, która 
zrównoważyła emisję 

dwutlenku węgla z okresu 
ponad 40 lat swojej

 działalności.

REDUKCJA 
KONSUMPCJI

Regularna pielęgnacja 
produktami Nikwax wydłuża 
żywotność odzieży, obuwia 

i sprzętu outdoorowego. 
Najbardziej ekologiczne 

wyposażenie outdoorowe to 
takie, które już masz w szafie!

Nikwax to coś więcej niż impregnacja. Dbanie o środowisko jest
częścią naszego DNA.


