
Product Onderdeelnr.

Autoshampoo PCG90102240

Velgenreiniger PCG90102340

Velgenreiniger met borstelset PCG04400086

Kunststofverzorgingsmiddel PCG90103040

Bandenverzorgingsmiddel PCG90103140

Ruitenreiniger PCG90103240

Microvezel reinigingsdoek PCG90101140

Zeem PCG90102040

3-delige sponzenset PCG90102140

baar aan de hand van de onder-

deelnummers. 

Kijk voor meer informatie over 

deze en andere Porsche Classic 

originele onderdelen op  

www.porsche.com/classic of 

neem contact op met uw Porsche 

dealer.

Met de Porsche Classic onder-

houdsset bent u perfect voorbereid 

op de praktijk van alledag. Met 

speciaal geselecteerde producten 

voor de regelmatige reiniging en 

verzorging van uw klassieker. 

Onderstaande producten behoren 

standaard tot de onderhoudsset 

maar zijn ook afzonderlijk verkrijg-

Met de juiste verzorging wordt een Porsche niet oud. 
Hij wordt karaktervoller.

Porsche, het Porsche embleem, 

911 en overige aanduidingen zijn 

gedeponeerde handelsmerken van 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. 

Onder voorbehoud van drukfouten 

en wijzigingen.
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Porsche Classic
De onderhoudsset voor uw klassieker



producten voor het exterieur. 

En voor alle Porsche lakgeneraties. 

Bijzonder authentiek: de hoog-

waardige bewaartas met een 

klassieke vormgeving en Pepita-

bekleding.

Alle leverbare onderhoudsproduc-

ten zijn onder de zwaarste omstan-

digheden getest en exact afge-

stemd op de specifieke kenmerken 

van uw auto, zodat deze nog lang 

een glansrijke verschijning blijft. 

De 17-delige Porsche Classic 

onderhoudsset is verkrijgbaar bij 

uw Porsche dealer (onderdeelnr.: 

PCG90101040).

Mocht één van de onderhoudspro-

ducten opraken, dan kunt u deze 

vanzelfsprekend nabestellen. Zo 

blijft uw set altijd compleet. 

De band met uw Porsche is heel 

bijzonder. Deze kenmerkt zich 

door de passie voor het rijden in 

zijn oorspronkelijke vorm en de 

liefde voor klassieke auto’s. Een 

langdurige relatie moet je echter 

ook onderhouden.  

De nieuwe onderhoudsset van 

Porsche Classic is daar het beste 

middel voor. Dit is een speciaal 

voor uw klassieker ontwikkelde 

combinatie van verschillende 

De nieuwe onderhoudsset van Porsche Classic: 
mobiele wellness voor uw klassieker.

De reinigingsklei.
Een schoon begin. Met de reini-

gingsklei kunnen zelfs de kleinste 

verontreinigingen op de lak worden 

verwijderd, net als voelbare aan-

slag. Voor een poriediepe reiniging 

en een optimale voorbehandeling. 

Onderdeelnr.: PCG90101340

Het poetsen.
Een glanzende basis. Het poets-

middel is geschikt voor alle lak-

soorten en -generaties. De hoge 

kwaliteit is het gevolg van de 

samenstelling van de slijpdeeltjes, 

die een uniforme, gelijke structuur 

hebben. Daardoor worden micro-

krasjes vermeden en is een gelijk-

matig resultaat gegarandeerd. 

Bovendien worden de slijpdeeltjes 

zonder kunststoffen geproduceerd.

Onderdeelnr.: PCG90101440

De harde was.
Een optimaal resultaat. Langdurige 

conservering en de best mogelijke 

bescherming. De harde was biedt 

de lak van uw klassieker beide. De 

reden hiervoor: het bestaat voor 

meer dan 40 % uit was van de car-

naubaplant, de hardste natuurwax 

wereldwijd  en kan desondanks 

eenvoudig worden aangebracht.

Onderdeelnr.: PCG90101540

Wasapplicator

Onderdeelnr.: PCG90101240
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