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ב

אמביל
אמביל הינה חברה משפחתית וותיקה אשר נוסדה בשנת 1957.

החברה מתמחה ביבוא ושיווק של חלפים, שמני מנוע, 
מוצרי טיפוח, תוספים ואביזרים למכוניות, אופנועים, 

קטנועים וטרקטרונים. 

החברה מייבאת מספקים רבים בעולם 
מגוון רחב של מותגים איכותיים כגון:

NGK, SCHUBERTH, IADA, AMALIE, IPONE

עם השנים החברה צברה מוניטין רב הודות לאמינותה, מקצועיותה 
ובזכות רמת השרות הגבוהה שלה. שיווק מוצרי החברה נעשה 

באמצעות סוכני מכירות שטח לסיטונאים, חנויות ומוסכים. 
הפצת הסחורה מתבצעת ע"י משאיות החברה.

בין לקוחותיה נמנים גם גופים ומוסדות ציבוריים. משרדי ומחסני 
החברה נמצאים באזור התעשיה בחולון, רחוב הנפח 15.

כתובת: רחוב הנפח 15 חולון
info@ambil.co.il :המייל

טלפון: 03-6880328 
פקס: 03-6871969 



ב

MOTHERS
חברת MOTHERS נוסדה בשנת 1973. החברה מייצרת ומשווקת מגוון 

רחב של מוצרי טיפוח ודיטיילינג לפרטיים ולמקצוענים. לחברה מספר 
סדרות מוצרים שונות:

סדרת MOTHERS CLASSIC המיתולוגית, הישנה והטובה.
סדרת CALIFORNIA GOLD, סדרת הפרימיום של המותג.

סדרת SPEED - סדרה חדשה המאפשרת הגעה לתוצאות מקסימליות 
במינימום זמן והשקעה.

החברה מוכרת בעיקר הודות לפולישים ולווקסים המיוחדים והאיכותיים 
שלהם, שהפכו לשם דבר בכל העולם.

קו המוצרים של החברה רק הולך וגדל ומונה עשרות פריטים.

במרוצת השנים החברה זכתה בפרסים רבים ונחשבים בארה"ב, כמו כן 
משתתפת בכירה במירוצים ובתערוכות שונות ומגוונות.

אנו שמחים לייבא ולשווק את מוצריה בצורה סדירה, לראשונה בישראל.



רחיצת רכב

קליפורניה גולד 
שמפו+ווקס

 MOTHERS שמפו+ווקס לרכב של
 .California Gold מסדרת הפרימיום
הופך את רחיצת מכוניתך לקלה יותר 

ואיכותית יותר. בפעולה אחת המכונית 
נקיה והווקס עוזר בהגנת הצבע. 

יש לחומר יכולת ייחודית להסיר את כל 
הלכלוך, לחדש את הברק ולהשאיר 

ציפוי והגנה לצבע.

תכולה: 1.9 ליטר, כמות בקרטון: 6 
מק"ט: 5674

קליפורניה גולד 
שמפו+ווקס ללא מים

ספריי שמפו+ווקס ללא מים לרכב 
של MOTHERS מסדרת הפרימיום 

California Gold. ספריי שמפו ללא 
מים מאפשר לשטוף את הרכב בצורה 

מהירה ומצוינת ללא שימוש במים. 
מקל מאוד על השימוש ופרקטי 

במיוחד. הספריי מנקה לכלוך, כתמי 
אצבעות, צואה של ציפורים, טיפות מים 
שהתייבשו ועוד. כמו כן הספריי משאיר 

מראה מבריק ונוצץ לרכב שלך.

תכולה: 710 מ"ל, כמות בקרטון: 6 
מק"ט: 5644

יבואן



רחיצת רכב

קליפורניה גולד 
שמפו

שמפו לרכב של MOTHERS מסדרת 
הפרימיום California Gold. הופך את 
רחיצת מכוניתך לקלה יותר ונעימה יותר 

עם התוצאות הטובות ביותר. לחומר 
יכולת ייחודית להסיר במהירות את כל 
הלכלוך, כתמי דרך ואבק מבלי לפגוע 

בצבע הרכב.

תכולה: 1 ליטר, כמות בקרטון: 6 
מק"ט: 5632

קליפורניה גולד 
שמפו 

שמפו לרכב של MOTHERS מסדרת 
הפרימיום California Gold. הופך את 
רחיצת מכוניתך לקלה יותר ונעימה יותר 

עם התוצאות הטובות ביותר. לחומר 
יכולת ייחודית להסיר במהירות את כל 
הלכלוך, כתמי דרך ואבק מבלי לפגוע 

בצבע הרכב.

תכולה:473 מ״ל, כמות בקרטון: 6
מק"ט: 5600

יבואן



ב

ניקוי חיצוני

ספריי ניקוי חלונות 

 .MOTHERS ספריי ניקוי חלונות ושטח פנים של
מסיר בקלות כתמים, לכלוך, חלקים שמנוניים, סימני ידיים ועוד.

משאיר מראה נוצץ ובוהק.
מתאים לשימוש גם על מראות, חלקי פלסטיק, כרום ועוד.

תכולה: 710 מ"ל, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 6624

ספריי מהיר לניקוי כללי  

ספריי מהיר לניקוי כללי של MOTHERS מסדרת SPEED. מנקה בקלות 
ובמהירות מגוון רחב של חלקי פנים וחוץ הרכב כדוגמת גומי, עור ושטיחים. 
המוצר מכיל פורמולה חזקה במיוחד המסוגלת לנקות במהירות יוצאת דופן 

אפילו את הכתמים העיקשים ביותר.
בנוסף החומר מספק הגנה מפני יובש, דהייה וסדקים.

תכולה:710 מ"ל, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 18924

קליפורנה גולד קיט לניקוי חוץ הרכב 

קיט לניקוי חיצוני של מותג העל MOTHERS מסדרת הפרימיום 
California Gold. כתמי צבע, צואה של ציפורים, חלקיקי מתכת, לכלוך 

עצים, אבק בלמים ועוד. כל אלו עלולים לפגוע בצבע רכבך. 
קיט הפלסטלינה של MOTHERS מסיר אותם ועוד רבים אחרים ביעילות 

רבה תוך שמירה על צבע רכבך. הקיט מכיל ספריי )473 מ"ל(, מגבת 
מיקרופייבר ושתי פלסטלינות של 100 גרם כל אחת.

כמות בקרטון: 6 מק"ט: 7240

יבואן



ב

ניקוי חיצוני

ספריי ניקוי ג'נטים כרום

פעילות התרסיס לניקוי ג'נטים מסוג כרום הינה מהירה ובעלת עוצמה 
רבה. החומר מסיר בקלות לכלוך הנדבק מן הכבישים, גריז ואבק ומקנה 

לגלגל מראה חדש. 

תכולה: 710 מ"ל, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 5824

ספריי ניקוי ג'נטים אלומיניום

תרסיס לניקוי ג'נטים מסוג אלומיניום מכיל פרומולה ייחודית המאפשרת 
ניקוי בקלות ובמהירות של הג'נטים ברכבך. החומר מסיר בקלות לכלוך 

הנדבק מן הכבישים, גריז ואבק ומקנה לג׳נט מראה חדש. 
מתאים לג'נטים: אלומיניום, פלדה, כרום ועוד.

תכולה: 710 מ"ל, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 6024

יבואן



ב

מרכך 
לריפודי עור  

 MOTHERS מרכך לריפודי עור של
מושלם לחלק הפנימי של הרכב. מכיל 

שומנים המסייעים בחידוש ריפודים 
שנפגעו מפגעי שמש, חום ובלאי. 

מקנה מראה חדש ורענן לריפודי העור 
שלך.

תכולה: 355 מ״ל, כמות בקרטון: 6
מק"ט: 6312

MOTHERS פרוטקטנט

חומר בעל נוסחה מיוחדת לספיגה עמוקה שמחדשת ומגינה על 
צמיגים, עור, פלסטיק, גומי ופורמייקה. אידיאלי לשימוש על ויניל, 

ריפודי עור, מזוודות, תיקים, מעילים, נעליים, רהיטים.
הנוסחה המקצועית הזו ידידותית לאוזון, מגינה מפני קרני UV ופגעי 

מזג אויר שיכולים לגרום לסדקים, דהייה והתקשות של חומרים אלו.
הפרוטקטנט משאיר שכבה אנטיסטטית שדוחה אבק ולכלוך 

ושומרת על היופי, הברק והרכות.

תכולה: 100 מ"ל, כמות בקרטון: 24 מק"ט: 5305

ספריי ניקוי 
ריפודי עור  

ספריי ניקוי ריפודי עור של חברת 
MOTHERS, מנקה בקלות וביעילות 

את כל שטח הפנים של הריפוד. 
מומלץ להשתמש בחומר זה לפני 

השימוש במרכך ריפודי עור של 
MOTHERS בכדי להשלים מראה 

עשיר ומושלם לריפודי רכבך. 

תכולה: 355 מ"ל, כמות בקרטון: 6
מק"ט: 6412

ספריי ניקוי ריפודי עור 
רב שימושי 

ספריי ניקוי ריפודי עור רב שימושי של 
חברת MOTHERS מכיל פורמולה 

ייחודית שמאפשרת ניקוי, שמירה והגנה 
של ריפודי רכבך, כמו כן החומר מכיל 

מרכך, והכל במוצר אחד בלבד.

תכולה: 355 מ"ל, כמות בקרטון: 6
מק"ט: 6512

יבואן

ניקוי פנימי



ב

ניקוי פנימי

ספריי ניקוי ריפודים
ושטיחים

ספריי ניקוי לכל סוגי הבד. 
תרסיס מרוכז בעל עוצמה רבה לניקוי 

ריפודים, שטיחים וחלקי פנים. 
מסיר כתמים על בסיס שמן ומים.

תכולה: 710 מ"ל, כמות בקרטון: 6 
מק"ט: 5424

ספריי ניקוי כללי 
לפנים הרכב  

ספריי ניקוי כללי לפנים הרכב של חברת 
MOTHERS מנקה בקלות ובמהירות 

מגוון רחב של חלקי פנים כדוגמת גומי, 
עור ושטיחים. המוצר מכיל פורמולה 

חזקה במיוחד המסוגלת לנקות אפילו 
את הכתמים העיקשים ביותר.

בנוסף החומר מספק הגנה מפני יובש, 
דהייה וסדקים.

תכולה: 710 מ"ל, כמות בקרטון: 6
מק"ט: 6524

M TECH פרוטקטנט

חומר בעל נוסחה מיוחדת לספיגה עמוקה שמחדשת ומגנה על 
צמיגים, עור, פלסטיק, גומי ופורמייקה. אידיאלי לשימוש על ויניל, 

ריפודי עור, מזוודות, תיקים, מעילים, נעליים, רהיטים.
הנוסחה המקצועית הזו ידידותית לאוזון, מגינה מפני קרני UV ופגעי 

מזג אויר שיכולים לגרום לסדקים, דהייה והתקשות של חומרים אלו.
הפרוטקטנט משאיר שכבה אנטיסטטית שדוחה אבק ולכלוך 

ושומרת על היופי, הברק והרכות.

תכולה: 710 מ"ל, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 25324

ספריי ניקוי מהיר לפנים 
MOTHERS הרכב

ספריי ניקוי מהיר לפנים הרכב של 
MOTHERS מסדרת SPEED. החומר 
מאפשר לשמור בקלות ובמהירות על 

מראה חדש ונקי לפנים הרכב. בנוסף 
שומר על ריח רענן. מסיר בקלות לכלוך, 

חלקים שמנונים, סימני ידיים ועוד. 

תכולה: 710 גרם, כמות בקרטון: 6
מק"ט: 18324

יבואן



ב

פוליש

STEP 1 - קליפורניה גולד פוליש טהור נוזלי

פוליש טהור נוזלי של מותג העל MOTHERS מסדרת הפרימיום 
California Gold. אחד ממוצרי הדגל של החברה. 

 MOTHERS פוליש זה הינו הצעד הראשון מסדרת שלושת השלבים של
לחידוש והברקת צבע הרכב בצורה האיכותית ביותר שקיימת היום. 

הנוזל מחדש צבע בזכות היכולת שלו להסיר מיקרו שריטות, 
טיפות מים ועוד.

תכולה: 473 מ״ל, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 7100

 STEP 2 - קליפורניה גולד מיקרו פוליש

מיקרו פוליש טהור נוזלי של מותג העל MOTHERS מסדרת הפרימיום 
California Gold. אחד ממוצרי הדגל של החברה. מיקרו פוליש זה הינו 
הצעד השני מסדרת שלושת השלבים של MOTHERS לחידוש והברקת 

צבע הרכב בצורה האיכותית ביותר שקיימת היום. הנוזל מחדש צבע בזכות 
היכולת שלו להיכנס לעומק ולהסיר מיקרו שריטות, טיפות מים ועוד. 

עובד נפלא על רכבים בצבע כהה.

תכולה: 473 מ"ל, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 8100

קליפורניה גולד מסיר שריטות 

מסיר שריטות של מותג העל MOTHERS מסדרת הפרימיום 
California Gold. מסיר בבטחה וביעילות שריטות ובמידה ניכרת משפר 

את הנראות של סביבת השריטה וגם זו העמוקה ביותר. 
מתאים לכל סוגי הצבעים.

תכולה: 236 מ"ל, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 8408

יבואן



ב

פוליש

פוליש משחה לניקוי חלקי אלומיניום  

.MOTHERS מוצר הדגל של מותג העל
משחה לניקוי כל חלקי האלומיניום ללא חשש משריטות. 

מתאים לכל סוגי המתכות.
מבריק ומספק הגנה יוצאת מן הכלל.

לא מומלץ לשימוש על חלקי כרום וציפויי זהב.

תכולה: 147 גרם, כמות בקרטון: 12 מק"ט: 5100

קליפורניה גולד כרום פוליש 

פוליש כרום נוזלי של מותג העל MOTHERS מסדרת הפרימיום 
California Gold. נוזל לניקוי חלקי הכרום. הנוסחה הייחודית של החומר 

היא סמיכה, עשירה במיוחד ומספקת ניקיון יסודי ומעמיק לחלקי כרום, 
ג'נטים ועוד. פולימרים מתקדמים שבחומר מספקים הגנה מפני קורוזיה, 

כתמי ידיים, חלודה ועוד. 

תכולה: 355 מ"ל, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 5212

קליפורניה גולד לכל חלקי הכרום

פוליש כרום של מותג העל MOTHERS מסדרת הפרימיום 
California Gold. נוזל לניקוי כל חלקי הכרום בטריגר. 
מספק ניקיון מהיר וקל לכל לחלקי הכרום, ג'נטים ועוד. 

פולימרים מתקדמים שבחומר מספקים הגנה מפני קורוזיה, 
כתמי ידיים, חלודה ועוד.

תכולה: 355 מ"ל, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 5222

יבואן



ווקס

קליפורניה גולד ווקס 
משחה סינטטי 

אחד ממוצרי הדגל של מותג העל 
MOTHERS מסדרת הפרימיום 

California Gold. מכיל תערובת 
סינטטית ייחודית של קרנובה.

משמר לאורך זמן את צבע הרכב 
במריחה קלה מאוד, מתאים לכל סוגי 
הצבע. נותן ברק מירבי והגנה עמידה 

לאורך זמן.

תכולה: 325 מ"ל, כמות בקרטון: 6
מק"ט: 5511

קליפורניה גולד ווקס 
נוזלי קרנובה 

ווקס קרנובה נוזלי לרכב של 
MOTHERS מסדרת הפרימיום 

California Gold. מיוצר מווקס 
קרנובה נקי להגנה מושלמת וברק מרבי 
לרכב. מתאים לכל סוגי הרכבים. משמר 

לאורך זמן את צבע הרכב, נותן ברק 
מירבי ועמיד לאורך זמן.

תכולה: 473 מ"ל, כמות בקרטון: 6 
מק"ט: 5701

יבואן



ווקס

ווקס מהיר 
M TECH

ווקס מהיר של MOTHERS מסדרת 
M TECH. הספריי מקנה בהירות 

וצלילות לצבע הרכב, במקביל לכך הוא 
מסיר לכלוך. ניקוי והברקת צבע הרכב 

מעולם לא היה קל כל כך.
מתאים לכל סוגי הצבע.

תכולה: 710 מ"ל, כמות בקרטון: 6 
מק"ט: 28224

קליפורניה גולד 
ווקס מהיר 

ספריי ווקס מהיר של מותג העל 
MOTHERS מסדרת הפרימיום 

California Gold. הספריי מקנה 
בהירות וצלילות לצבע הרכב, במקביל 

לכך הוא מסיר לכלוך. ניקוי והברקת 
צבע הרכב מעולם לא היה קל כל כך. 

מתאים לכל סוגי הצבע.

תכולה: 473 מ״ל, כמות בקרטון: 6 
מק"ט: 8216

יבואן



ב

הסדרה המקצועית

ניקוי ג'נטים מקצועי

נוזל מרוכז ומקצועי לניקוי ג'נטים 1:4. 
לא מתאים לשימוש על חלקי אלומיניום ולאופנועים.

תכולה: 1 גלון, כמות בקרטון: 4 מק"ט: 87938

MOTHERS רבינג קומפאונד מקצועי

רבינג קומפאונד מקצועי מסיר בקלות ובמהירות שריטות קלות ונקישות. 
מסיר גם חימצון קל שנוצר מאור השמש, שריטות ממכונות שטיפה ופגמי 

צבע נוספים שלא דורשים עבודה עם מלטש.

תכולה: 1 ליטר, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 81132

יבואן

נוזל מקצועי להגנה והברקה 1 ליטר  

 ,MOTHERS נוזל מקצועי להגנה והברקה של מותג העל
מסייע בהוספת עומק וברק לצבע הרכב כמו כן מספק הגנה. 

מתאים לכל סוגי הצבע, קל במיוחד לשימוש. 
ללא סיליקון.

תכולה: 1 ליטר, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 84532



ב

הסדרה המקצועית

 Heavy Duty רבינג קומפאונד

 Heavy Duty רבינג קומפאונד מקצועי
מסיר בקלות ובמהירות שריטות קלות ונקישות. 

מסיר גם חימצון קל שנוצר מאור השמש, 
שריטות ממכונות שטיפה ופגמי צבע נוספים

שלא דורשים עבודה עם מלטש.

תכולה: 1 ליטר, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 81232

Machine Glaze פוליש מקצועי

פוליש איכותי במיוחד לשימוש מקצועי של MOTHERS, מסיר ומוריד 
במהירות נקישות, שריטות קלות. מתאים לכל סוגי הצבע, ללא סיליקון.

תכולה: 1 ליטר, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 82332

פוליש מקצועי 
 Professional Foam Pad Polish

.MOTHERS של ,Foam Pad Polish פוליש מקצועי
מומלץ להסרה של סימני מערבולות על צבע, כמו כן מצוין בחדירה לצבע 

הרכב ולהוספת עומק. מתאים לכל סוגי הצבע, ללא סיליקון.

תכולה: 1 ליטר, כמות בקרטון: 6 מק"ט: 83432

יבואן



אביזרים

מגבת 
מיקרופייבר לייבוש  

מגבת מיקורפייבר רכה לייבוש הרכב של 
.MOTHERS

הרכב חייב להיות נקי לפני השימוש 
במוצר זה.

מידות: 50.8CM X 60.9CM ס"מ.

מק"ט: 155300

מטלית 
מיקרופייבר רכה 

מטלית סופר רכה ואיכותית במיוחד של 
MOTHERS. ללא חשש משריטות. 

המטלית עוצבה כך שתיהיה מתאימה 
בצורה מושלמת לניגוב פוליש, ווקס.
הרכב חייב להיות נקי לפני השימוש 

במוצר זה. 
מידות: 40.6CM X 40.6CM ס"מ.

מק"ט: 155200

יבואן



אביזרים

מגבת מיקרופייבר 
לדיטיילינג 

מגבת מיקורפייבר סופר רכה לדיטיילינג 
.MOTHERS של

רכה במיוחד, ללא חשש משריטות.
מתאים במיוחד עבור שימוש עם ווקס, 

ניקוי שמשות, פרוטקטנט ותרסיסים 
.MOTHERS נוספים של

מידות: 50.8CM X 60.9CM ס"מ.

מק"ט: 155600

זוג אפליקטורי 
מיקרופייבר

זוג אפליקטורי מיקרופייבר של 
MOTHERS, מתאים במיוחד לשימוש 

מהיר וקל עם ווקס, פוליש. 
מתאים גם לשימוש על מוצרי גומי 

ופלסטיק כאשר משתמשים 
MOTHERS בנוזל החלבי של

.)Protectant(
הרכב חייב להיות נקי 

לפני השימוש במוצר זה.

מק"ט: 156500

יבואן



ב

אביזרים

מברשת ארוכה לניקוי פגושים

 ,MOTHERS מברשת ארוכה ומקצועית מבית
לניקוי פגושי הרכב. 

המברשת מסייעת בהורדת לכלוך קשה ועיקש. 

מק"ט: 155800

מברשת לניקוי לכלכוך בלמים

 ,MOTHERS מברשת חזקה ומקצועית מבית
לניקוי לכלוך הבלמים ברכב. 

המברשת מסייעת בהורדת לכלוך קשה ועיקש. 

מק"ט: 156100

יבואן



ב

אביזרים

סט מברשות דיטיילינג 

 ,MOTHERS מברשת חזקה ומקצועית מבית
המברשת מסייעת בהורדת לכלוך קשה ועיקש. 

מתאים במיוחד לשימוש על גומי.

מק"ט: 156200

מברשת לניקוי ג'נטים

 ,MOTHERS מברשת חזקה ומקצועית מבית
לניקוי הג'נטים ברכב. המברשת מסייעת בהורדת לכלוך קשה ועיקש. 

.MOTHERS מוצר משלים לספריי ניקוי ג'נטים של

מק"ט: 155700

יבואן
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