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ĮMONĖ

APIE MUS
ESAME PAKANKAMAI MAŽI, KAD UŽTIKRINTUMĖME TINKAMĄ DĖMESĮ 
KLIENTUI IR PAKANKAMAI DIDELI, KAD GARANTUOTUMĖME SAVO 
PRODUKCIJOS KOKYBĘ.
LESTA – lietuviška gamybinė įmonė, įkurta 1992 m. Siūlome 
kokybišką aušinimo skysčių, langų ploviklių, automobilių 
kosmetikos bei kitų eksploatacinių skysčių transporto 
priemonėms asortimentą.
Per du gyvavimo dešimtmečius mūsų specialistai sukūrė 
ne vieną kokybišką populiarumo ir pasitikėjimo sulaukusią 
produktų liniją. Mes nuolat ieškome partnerių, mūsų gaminamų 
produktų platinimui ir pardavimui užsienio šalyse. 

VERTĖ VERSLO PATNERIAMS
Gamybos lankstumas: užtikriname galimybę gaminti mažais 
kiekiais ir greitai, taip garantuodami greitą produktų apyvar-
tumą klientui.

VERTĖ VARTOTOJAMS
Kokybė ir orientacija į rinkos poreikius: visuomet ieškome 
tinkamiausių sprendimų atitinkančių vartotojų poreikius bei 
mažinančių žalą aplinkai.
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Mūsų įmonė sėkmingai 
veikia daugiau nei 25 

metus.

Iš plataus produktų 
spektro klietai gali 

išsirinkti labiausiai jiems 
tinkančius produktus. 

Mes esame vieni didžiausių 
automobilinių skyčių ir 

autokosmetikos gamintojų 
Pabaltyje. 

90 procentų žaliavų 
naudojamų gamyboje yra 
įsigyjama ES, o produktų 
kokybė atitinka Europos 

standartus.

Moderni laboratorija 
užtikrina gaminamų 
produktų kokybę ir 

inovatyvumą.

Mes turime visas 
galimybes Jūsų idėjas 
paversti produktais.



KOKYBĖ IR 
IŠSKIRTINUMAS  
Produktų kokybės užtikrinimo schema

Kompanija yra įdiegusi ir dirba pagal LEAN gamybos meto-
diką, kurios dėka esame pajėgūs gaminti mažais kiekiais ir 
greitai. Tokiu būdu užtikriname itin greitą prekių papildymą, 
kliento sandelyje išlaikydami nedidelį atsargų lygį. Galimy-
bė užtikrinti prekių pasiekiamumą, neperkant gausaus kiek-
io atsargoms, mūsų klientams ir partneriams padeda didinti 
pardavimus, prekių apyvartumą bei gerinti pinigų srautus.

Įdiegę ISO standartus, akivaizdžiai patobulinome vidinių kom-
panijos procesų kokybę. Tai leido užtikrinti aiškiai apibrėžtą 
darbų įvykdymo kelią. Dėl šios priežasties LESTA teikiamos 
paslaugos, informacija bei produktai pasiekia jus laiku ir pa-
gal suderintas sąlygas.

Visuose gamybos etapuose taikome labai griežtus produktų 
kokybės užtikrinimo procesus. Esame tikri, kad kokybę ir tik-
slumą užtikritna tik smulkmeniškas visų detalių tikrinimas. 

Žaliavų ir taros 
įsigijimas

Receptūros 
tikrinimas, 

suderinimas ir 
gamyba

Pagaminto 
produkto 

išpilstymas į 
numatytą tarą

Produktų 
fasavimas į 

paletes

Palečių 
pakrovimas ir 

išvežimas

Žaliavų ir taros 
kokybės tikrinimas 
pagal sertifikaciją ir 

normas

Pagaminto 
produkto tikrinimas 

pagal numatytus 
produkto kokybės 

rodiklius

Išpilstytos produktų 
partijos kokybės 
tikrinimas pagal 

numatytus produkto 
kokybės rodiklius

Supakuotų palečių 
tikrinimas: produktų 

išdėstymas, 
supakavimas ir pan.
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Mūsų turimos produktų pakuotės: 250 ml – 200 L 

BENDRADARBIAVIMO 
GALIMYBĖS 
GAMYBA SU KLIENTO PREKINIU ŽENKLU 
Turime ilgametę patirtį, gamindami produktus su klientų pre-
kiniais ženklais. Juos išpilstome užsakovų pasirinktose arba 
mūsų turimose tarose.

PARTNERIŲ PRODUKCIJOS KONTRAKTINĖ GAMYBA
Turime visas reikalingas galimybes bendradarbiauti su kitais 
gamintojais, norinčiais dalį produkcijos gamybos perkelti į 
Pabaltijo regioną. Siūlome gaminti ir pilstyti produktus au-
tomobiliams: aušinimo, langų plovimo skysčius bei autokos-
metiką. Taip pat, priklausomai nuo poreikio, galime pilstyti ir 
kitus skysčius.
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ĮRANGA JŪSŲ 
VERSLUI

AUTOMATINĖ SKYSČIŲ FASAVIMO LINIJA SUDARYTA IŠ:

Plokštelinių konvejerių, transportuojančių tuščią ir pripildytą 
tarą nuo vieno įrenginio prie kito;

Šešių vietų automatinio dozavimo ir išpilstymo įrenginio 
lakiems cheminiams skysčiams (spiritiniai automobilių langų 
plovimo, aušinimo skysčiai, autokosmetika ir pan.) į 1, 2, 3, 4 
ir 5 L tarą;

Automatinio kamščiavimo įrenginio, skirto įvairių tipų 
kamštelių užsukimui ant plastikinės taros;

Dvipusės lipnių etikečių klijavimo mašinos plokščiai ir apvaliai 
tarai su datos ženklinimo etiketėse funkcija;

Paketų grupiratoriaus pripildytai tarai nuo 1 iki 5 litrų ir 
paketų svoriui iki 15 kg;

Automatinio pakavimo tunelio, pakuojančio pripildytą tarą į 
termo susitraukiančią 40-120 mkm storio plėvelę;

Pusiau automatinio padėklų apvyniojimo įrenginio.

Viena iš mūsų bendradarbiavimo krypčių – technologinės fasavimo linijos 
gamyba ir pardavimas. LESTA siūloma technika plačiai pritaikoma pagal 
individualius kliento poreikius. Parduodamai įrangai suteikiame visapusišką 
garantinį aptarnavimą.

Fasavimas

Mūsų partnerių rekomendacijos

Džiaugiamės galėdami rekomenduoti 
LESTĄ kaip patikimą automobilių 
eksploatacinių skysčių gamybos 
partnerį. Pastaruosius kelis metus 
LESTA mums gamina produktus, 
žymimus mūsų privačiais prekių 
ženklais, taip pat perkame  produktų 
su LESTOS prekių ženklais. Esame 
patenkinti tiek produktų kokybe, tiek 
aptarnavimu tiekiant produktus.

MAXIMA LT, UAB 
Pirkimų departamento direktorė 
B. Kontvainienė

Per ilgus darbo metus su LESTA 
sugebėjome pasiekti itin aukštą 
bendradarbiavimo lygį. Per partne-
rius LESTA mums tiekia savo prekių 
ženklų produkciją. Iki šiol esame itin 
patenkinti LESTA kaip gamintoja dėl 
sugebėjimo būti lanksčiu bei patikimu 
partneriu.

LUKOIL BALTIJA, UAB
Mažmeninės prekybos direktorius 
R. Turlinskas

Esame patenkinti bendradarbiavimu 
su automobilių eksploatacinių sky-
sčių  ir kosmetikos gamintoja LESTA. 
Kompanijos gaminama produkcija 
atitinka mūsų lūkesčius, o gamybos 
ir pristatytmo procesai atitinka aukš-
tos kokybės standartus.

OBKSTANDART, OOO
Direktorius
A. L. Bunis
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PRODUKTAI
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Lesta Dakar edition  - tai automobilio priežiūros linija skirta tikriems Dakaro ralio 
fanams. 

12

AUTOMOBILIO KOSMETIKOS
RINKINYS DAKAR EDITION
4 IN 1 

• Priemonė nuo stiklų rasojimo

• Ledo tirpiklis

• Ratlankių valiklis

• Salono apdailos valiklis

• Mikropluošto šluostė

Kodas AK-RIN-DAK



LEDO TIRPIKLIS  
DAKAR EDITION   

• Ledo tirpiklis skirtas apšarmojusiems automobilio 
stiklams atitirpdyti – nereikia gramdyti

• Efektyviai ir greitai tirpo ledo sluoksnį, nešvarumus  

500 ml kodas AK-LED-DAK/0.5
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PRIEMONĖ NUO STIKLŲ 
RASOJIMO
DAKAR EDITION   

• Užtikrina matomumą visomis oro 
sąlygomis

• Neleidžia kauptis drėgmei ant 
automobilių vidinių stiklų, veidrodžių bei 
keleivių akinių

• Nanodanga išlieka aktyvi 4-5 savaites

500 ml kodas AK-PPR-DAK/0.5

SALONO APDAILOS 
VALIKLIS   
DAKAR EDITION   

• Tinka visoms plastikinėms ir guminėms 
automobilio dalims valyti

• Valo ir blizgina paviršių, pasižymi 
antistatinėmis savybėmis, pašalina 
dulkes ir stabdo jų kaupimąsi

• Be silikono

• Salonui suteikia malonų kvapą

500 ml kodas AK-SAV-DAK/0.5

RATLANKIŲ VALIKLIS     
DAKAR EDITION   

• Ratlankių valiklis, tinkantis visų rūšių 
ratlankiams

• Puikiai pašalina bet kokios rūšies 
teršalus ir korozijos žymes

500 ml kodas AK-RAT-DAK/0.5

ŽIEMINIS STIKLŲ PLOVIKLIS
DAKAR EDITION 
-21°C  

• Neužšąla iki 21°C

• Tinka visiems metų laikams

• Nekenkia automobilio dažams, lako dangoms, gu-
minėms bei plastikinėms detalėms, polikarbonato 
lempoms

•  Efektyviai pašalina įvairius nešvarumus: druskas, 
dulkes, vabzdžių liekanas, tepalų apnašas, riebalus

•  Nepalieka plėvelės

4 L kodas LS-21-DAK/4



STIKLŲ 
PLOVIKLIAI 
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SKAIDRUS VAIZDAS 
RINKINYS

• Stiklų valiklis

• Nematomi valytuvai

Kodas AK-RIN-SV



STIKLŲ PLOVIKLIS
-2°C

• Neužšąla iki -2°C

• Galima skiesti 1:3

• Efektyviai pašalina dulkes ir vabzdžius

• Nepalieka plievelės

1 L kodas LS-+/1
4 L kodas LS-+/4
200L kodas LS-+/200
Kodas perkant litrais 1LS-+

STIKLŲ PLOVIKLIS 
-15°C

• Neužšąla iki -15°C

• Tinka naudoti visais metų laikais

• Saugus lakuotiems ir dažytiems 
automobilio paviršiams, nekenkia 
gumoms ir plastiko detalėms

• Lengvai nuvalo purvą, druskas ir kitokio 
pobūdžio nešvarumus

• Nepalieka plėvelės

1 L kodas LS-15-LESTA/1
4 L kodas LS-15-LESTA/4
200L kodas LS-15-TOBM/200
Kodas perkant litrais 1LS-15-LESTA

STIKLŲ PLOVIKLIS 
-25°C

• Neužšąla iki -25°C

• Tinka naudoti visais metų laikais

• Saugus lakuotiems ir dažytiems 
automobilio paviršiams, nekenkia 
gumoms ir plastiko detalėms

• Lengvai nuvalo purvą, druskas ir kitokio 
pobūdžio nešvarumus

• Nepalieka plėvelės

1 L kodas LS-25-LESTA/1
4 L kodas LS-25-LESTA/44
200L kodas LS-25-M/200
Kodas perkant litrais 1LS-25-LESTA

Stiklų ploviklis yra vienas pagrindinių skysčių automobilyje. Produktas padeda 
pašalinti nešvarumus nuo priekinio stiklo ir suteikia gerą matomumą. Stiklų plo-
viklis suminkština pridžiūvusį purvą, todėl valytuvais galima geriau jį pašalinti. 
Daugelis stiklų ploviklių pagaminti, kad neužšaltų esant minusinei temperatūrai.
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DEMISEZONINIS 
AUTOMOBILIO STIKLŲ 
PLOVIKLIS 2 IN 1 
-5°C

• Neužšąla iki -5°C

• Pagerina matomumą nepalankiu oru

• Pašalina vabzdžių liekanas, dulkes, te-
palų apnašas

• Padengia paviršių apsaugine hidrofo-
bine danga.

• Skleidžia gaivinantį aromatą

• Nekenkia automobilio dažams, lako 
dangoms, guminėms bei plastikinėms 
detalėms

4 L kodas LS-5-LESTA/4

STIKLŲ PLOVIKLIS 
ŽALGIRIS 
-24°C

• Neužšąla iki -24°C

• Tinka naudoti visais metų laikais

• Saugus lakuotiems ir dažytiems 
automobilio paviršiams, nekenkia 
gumoms ir plastiko detalėms

• Lengvai nuvalo purvą, druskas ir 
kitokio pobūdžio nešvarumus

• Nepalieka plėvelės

4 L kodas LS-24-ZAL/4

STIKLŲ PLOVIKLIS 
ŽALGIRIS
 -2°C

• Neužšąla iki -2°C

• Galima skiesti 1:3

• Pašalina vabzdžių liekanas, dulkes, te-
palų apnašas, riebalus

• Nekenkia automobilio dažams, lako dan-
goms, guminėms bei plastikinėms de-
talėms

4 L kodas LS-2-ZAL/4

ŽIEMINIS AUTOMOBILIO 
STIKLŲ PLOVIKLIS 2 IN 1
-21°C

• Neužšąla iki -21° C

• Pagerina matomumą nepalankiu oru

• Lengvai nuvalo purvą, druskas ir kitus 
nešvarumus

• Stiklas pasidengia apsaugine hidrofo-
bine danga, prie kurios nelimpa purvas, 
taip palengvinami kiti valymai

•  Tinkamas naudoti visais metų laikais.

• Nekenkia automobilio dažams, lako 
dangoms, guminėms bei plastikinėms 
detalėms

4 L kodas LS-21-2IN1LES/4
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STIKLŲ PLOVIMO SKYSČIO 
KONCENTRATAS
-80°C 

• Atskiedus 1:1 gaunamas paruoštas 
naudoti stiklų ploviklis, neužšąlantis iki 
-27 ° C

1.5 L kodas LS-80-LES/1.5
200 L kodas LS-80-Z/200
Kodas perkant litrais  1LS-80-LES

STIKLŲ PLOVIMO SKYSČIO 
KONCENTRATAS

• Skirtas pašalinti vabzdžių liekanas, 
dulkes, tepalų apnašas ir riebalus

• 1 dozatorius (25 ml) = 5 L paruošto 
naudojimui ploviklio 

• Sudaro aktyvią antielektrostatinę 
plėvelę, stabdančią dulkių ir kitų 
nešvarumų nusėdimą

• Skleidžia gaivų citrinų aromatą  

250 ml kodas LS-STK/0.25



LEDĄ TIRPDANTI PRIEMONĖ 
• Skirtas greitai ir efektyviai atitirpyti apšarmojusius 

automobilio stiklus

• Pašalina ledą, sniegą, purvą ir kitus nešvarumus

500 ml kodas AK-LED/0.5

STIKLŲ VALIKLIS 
• Skirtas stiklui, lygiems ir chromuotiems paviršiams 

valyti: langams, veidrodžiams, linoleumui ir pan.

• Lengvai nuvalo purvą ir riebalus

• Suteikia paviršiui blizgesį

• Neužšąla iki -4°C

500 ml kodas AK-STV/0.5
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NEMATOMI VALYTUVAI

• Efektyviai pagerina matomumą, kai važiuojama 
didesniu nei 60 km/h greičiu

• Nanodanga neleidžia prie stiklo prilipti vabzdžių 
liekanoms ar dulkėms

• Sumažina stiklų ploviklio sąnaudas 50%

• Palengvina valytuvų darbą

500 ml kodas AK-VAL/0.5

PRIEMONĖ NUO STIKLŲ 
RASOJIMO

• Neleidžia kauptis drėgmei ant automobilių vidinių 
stiklų, veidrodžių bei keleivių akinių

• Nanodanga išlieka aktyvi 4-5 savaites

• Nepalieka žymių

• Lengva naudoti

500 ml kodas AK-PPR/0.5



VARIKLIS
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COLD FLOW
DYZELINIO KURO PRIEDAS  

• Koncentruotas: 50 ml priedo pakanka 50 litrų kuro

• Palengvina šalto variklio užvedimą 

• Mažina kuro sąnaudas

• Apsaugo visą kuro sistemą, ypač šaltuoju metų laiku

250 ml kodas KP-COLD/0.25
500 ml kodas KP-COLD/0.5

VARIKLIO VALIKLIS

• Skirtas automobilių, motociklų, laivų ir kitų 
transporto priemonių varikliams valyti

• Nuvalo tepalus ir riebalus 

500 ml kodas AK-VV/0.5

Aušinimo skystis skirtas apsaugoti variklio konstrukcijos aliuminio ir geležies 
detales bei automobilio aušinimo sistemos dalis nuo užšalimo, perkaitimo ar 
korozijos. Sudėtyje nėra nitritų, fosfatų ir aminų. 



AUŠINIMO SKYSČIO 
KONCENTRATAS G13

• G13 ilgo naudojimo antifrizas etilenglikolio ir glicerino pagrindu 

• Pasižymi tokiomis pat išskirtinėmis aušinimo ir apsaugos nuo 
užšalimo savybėmis kaip ir G12++

• Apsaugo visas automobilio aušinimo sistemos ir variklio dalis nuo 
korozijos

• Pagamintas naudojant Si-OAT technologiją

• Be nitratų ir fosfatų, nekenkia variklio tarpinėms ar plomboms

• 11 procentų mažesnė CO2 emisija.

• Atitinka gamintojų standartus: ASTM D 3306 and 4985, SAE 
J1034, BS 6580, AFNOR NF R15-601, JIS K 2234, NATO S 759, VW 
TL 774 J (G13)

1.5 kg kodas AS-AKO-G13/1.5

AUŠINIMO SKYSČIO 
KONCENTRATAS G12++

• Skirtas automobiliams pagamintiems nuo 2007 

• Apsaugo variklį nuo kavitacijos sukeltų pažeidimų, korozijos, 
perkaitimo ir didelio šalčio 

• Pagamintas naudojant Si-OAT technologiją

• Klasifikuojamas kaip “long-life” aušinimo skystis

• Suderinamas su G12 ir G12+ standartais

• Rekomenduojamas keitimo intervalas: lengviesiems 
automobiliams kas 250 000 km, komercinėms mašinoms kas 500 
000 km, arba kas 5 metai 

• Atitinka gamintojų sandartus: ASTM D 3306 and 4985, SAE 
J1034, BS 6580, AFNOR NF R15-601, JIS K 2234, FVV Heft R 443, 
KSM 2142, CUNA NC 956-16, NATO S 759, VW TL 774 G (= G12++ / 
G12 PLUS PLUS), SCANIA TB 1451

1.5 kg kodas AS-AKO-G12++/1.5

AUŠINIMO SKYSČIO 
KONCENTRATAS G11

• Skirtas šiuolaikinių lengvųjų 
automobilių, autobusų ir sunkvežimių 
variklių aušinimui, kuriuose yra daugiau 
detalių iš aliuminio

• Užtikrina efektyvesnę plastiko 
poliamido detalių apsaugą 

• Apsaugo variklį nuo užšalimo, 
perkaitimo, kavitacinės korozijos

• Sudėtyje nėra nitritų, aminų arba 
fosfatų

• Standartai ir automobilių gamintojų 
patvirtinimai: ASTM D 3306, ASTM D 
4985, SAE J1034, AFNOR NF R 15-601, 
BS 6580, BMW (BMW N 60069.0), MAN 
(MAN 324-NF), Mercedes-Benz (DBL 
7700.20, page 325.0), VW/Audi/Seat/
Skoda (TL 774-C)

1.5 kg kodas AS-AKO-G11/1.5 (geltonas)
                    AS-AKO-G11M/1.5 (mėlynas)

AUŠINIMO SKYSČIO 
KONCENTRATAS

• Skirtas populiariausių markių lengvųjų 
automobilių ir sunkvežimių varikliams 
aušinti

• Užtikrina variklio apsaugą nuo aliuminio 
bei vario lydinių korozijos

• Atitinka ASTM D 3306, BS 6580 standar-
tų reikalavimus

1.5 kg kodas AS-AKO/1.5

AUŠINIMO SKYSČIO 
KONCENTRATAS G12/G12+

• Skirtas šiuolaikiniams automobiliams, 
kuriuose yra daugiau geležinių variklio 
detalių

• Užtikrina efektyvesnę plastiko poliami-
do detalių apsaugą 

• Apsaugo variklį nuo užšalimo, perkaiti-
mo, kavitacinės korozijos

• Pagamintas pagal organinių priedų 
OAT (Organic Additive Technology) 
technologiją

• Priskiriamas ilgo vartojimo (long-life) 
aušinimo skysčiams

• Skystį rekomenduojama keisti kas 250 
000 km lengviesiems automobiliams, 
kas 500 000 km – komerciniam trans-
portui, arba kas 5 metus

• Standartai ir automobilių gamintojų 
patvirtinimai: MAN (MAN 324-NF), Mer-
cedes-Benz (DBL 7700.30, page 325.3), 
VW/Audi/Seat/Skoda (TL 774-D/F)

1.5 kg kodas AS-AKO-G12/1.5
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AUŠINIMO SKYSTIS G11
KONCENTRUOTAS
1 kg kodas AS-AKO-G11LESTA/1
20 kg kodas AS-AKO-G11/20
220 kg kodas AS-AKO-G11/220
Kodas perkant kilogramais 1AS-AKO-G11

AUŠINIMO SKYSTIS G11
-35°C

•	 Skirtas šiuolaikinių lengvųjų 
automobilių, autobusų ir sunkvežimių 
variklių aušinimui, kuriuose yra daugiau 
detalių iš aliuminio

•	Užtikrina efektyvesnę plastiko 
poliamido detalių apsaugą

•	Apsaugo variklį nuo užšalimo, 
perkaitimo, kavitacinės korozijos

•	 Sudėtyje nėra nitritų, aminų arba 
fosfatų

•	 Standartai ir automobilių gamintojų 
patvirtinimai: ASTM D 3306, ASTM D 
4985, SAE J1034, AFNOR NF R 15-601, 
BS 6580, BMW (BMW N 60069.0), MAN 
(MAN 324-NF), Mercedes-Benz (DBL 
7700.20, page 325.0), VW/Audi/Seat/
Skoda (TL 774-C)

1 kg kodas AS-A35-G11LESTA/1
4 kg  kodas AS-A35-G11LESTA/4
20 kg kodas AS-A35-G11/20
220 kg kodas AS-A35-G11/220
Kodas perkant kilogramais 1AS-A35-G11

AUŠINIMO SKYSTIS
-35°C

•	 Skirtas populiariausių markių lengvųjų 
automobilių ir sunkvežimių varikliams 
aušinti

•	Užtikrina variklio apsaugą nuo aliuminio 
bei vario lydinių korozijos

•	Atitinka ASTM D 3306, BS 6580 
standartų reikalavimus

1 kg kodas AS-A35-LESTA/1
4 kg  kodas AS-A35-LESTA/4
20 kg kodas AS-A35-Z/20
220 kg kodas AS-A35-Z/220
Kodas perkant kilogramais 1AS-A35-Z

AUŠINIMO SKYSTIS
KONCENTRUOTAS
1 kg kodas AS-AKO-LESTA/1
20 kg kodas AS-AKO/20
220 kg kodas AS-AKO/220
Kodas perkant kilogramais 1AS-AKO
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ECO AUŠINIMO SKYSTIS
-30°C

•	Naujos kartos, draugiškesnis aplinkai, 
aušinimo skystis

•	 Pasižymintis puikiomis šilumos 
pernešimo savybėmis

•	 Skystis efektyviai saugo automobilio 
aušinimo sistemą nuo užšalimo ir 
perkaitimo

•	 Skirtas tiek benzininiams, tiek 
dyzeliniams varikliams

•	Atitinka ASTM D 7714, D 7715 standartų 
reikalavimus

4 kg kodas AS-30-EKO/4
5 kg kodas AS-30-EKO/5

UNIVERSALUS 
AUŠINIMO SKYSTIS
-35°C

•	 Tinka visų gamintojų lengviesiems 
automobiliams ir mažo tonažo 
sunkvežimiams.

•	 Saugo aušinimo sistemą nuo užšalimo, 
perkaitimo, korozijos ir kavitacijos

•	 Priskiriamas ilgo veikimo „long-life“ 
aušinimo skysčiams

•	 Tinkamas papildyti aušinimo sistemą

•	 Be nitritų, aminų, fosfatų, silikatų, boratų

1.5 kg kodas AS-A35-UNIV/1.5
4 kg  kodas AS-A35-UNIV/4
1.5. kg koncentrato kodas AS-AKO-UNIV/1.5



AUŠINIMO SKYSTIS G12
KONCENTRUOTAS
1 kg kodas AS-AKO-G12LESTA/1
20 kg kodas AS-AKO-G12/20
220 kg kodas AS-AKO-G12/220
Kodas perkant kilogramais 1AS-AKO-G12

AUŠINIMO SKYSTIS G12++ 
-38°C

•	 Skirtas automobiliams pagamintiems nuo 
2007

•	Apsaugo variklį nuo kavitacijos sukeltų 
pažeidimų, korozijos, perkaitimo ir didelio 
šalčio

•	 Pagamintas naudojant Si-OAT 
technologiją

•	 Klasifikuojamas kaip “long-life” aušinimo 
skystis

•	 Suderinamas su G12 ir G12+ standartais

•	 Rekomenduojamas keitimo intervalas: 
lengviesiems automobiliams kas 250.000 
km, komercinėms mašinoms kas 500.000 
km, arba kas 5 metai

•	Atitinka gamintojų sandartus: ASTM 
D 3306 and 4985, SAE J1034, BS 6580, 
AFNOR NF R15-601, JIS K 2234, FVV Heft 
R 443, KSM 2142, CUNA NC 956-16, NATO 
S 759, VW TL 774 G (= G12++ / G12 PLUS 
PLUS), SCANIA TB 1451

1 kg kodas AS-A38-G12++LESTA/1
4 kg  kodas AS-A38-G12++LESTA/4
20 kg kodas AS-A38-G12++LESTA/20
220 kg kodas AS-A38-G12++LESTA/220
Kodas perkant kilogramais 1 AS-A38-G12++

AUŠINIMO SKYSTIS G13
-38°C

•	 G13 ilgo naudojimo antifrizas 
etilenglikolio ir glicerino pagrindu

•	 Pasižymi tokiomis pat išskirtinėmis 
aušinimo ir apsaugos nuo užšalimo 
savybėmis kaip ir G12++

•	Apsaugo visas automobilio aušinimo 
sistemos ir variklio dalis nuo korozijos

•	 Pagamintas naudojant Si-OAT 
technologiją

•	 Be nitratų ir fosfatų, nekenkia variklio 
tarpinėms ar plomboms

•	 11 procentų mažesnė CO2 emisija

•	Atitinka gamintojų standartus: ASTM 
D 3306 and 4985, SAE J1034, BS 6580, 
AFNOR NF R15-601, JIS K 2234, NATO S 
759, VW TL 774 J (G13)

1 kg kodas AS-A38-G13LESTA/1
4 kg  kodas AS-A38-G13LESTA/4
20 kg kodas AS-A38-G13LESTA/20
220 kg kodas AS-A38-G13LESTA/220
Kodas perkant kilogramais 1AS-A38-G13

• Skirtas šiuolaikiniams automobiliams, 
kuriuose yra daugiau geležinių variklio 
detalių
• Užtikrina efektyvesnę plastiko 
poliamido detalių apsaugą
• Apsaugo variklį nuo užšalimo, 
perkaitimo, kavitacinės korozijos
• Pagamintas pagal organinių priedų 
OAT (Organic Additive Technology) 
technologiją
• Priskiriamas ilgo vartojimo (long-life) 
aušinimo skysčiams
• Skystį rekomenduojama keisti kas 250 
000 km lengviesiems automobiliams, kas 
500 000 km – komerciniam transportui, 
arba kas 5 metus
• Standartai ir automobilių gamintojų 
patvirtinimai: MAN (MAN 324-NF), 
Mercedes-Benz (DBL 7700.30, page 
325.3), VW/Audi/Seat/Skoda (TL 774-D/F)

1 kg kodas AS-A35-G12LESTA/1
4 kg  kodas AS-A35-G12LESTA/4
20 kg kodas AS-A35-G12/20
220 kg kodas A35-G12/220
Kodas perkant kilogramais 1AS-A35-G12

AUŠINIMO SKYSTIS G12++
KONCENTRUOTAS

1 kg kodas AS-AKO-G12++LESTA/1
20 kg kodas AS-AKO-G12++LESTA/20
220 kg kodas AS-AKO-G12++LESTA/220
Kodas perkant kilogramais 1AS-AKO-G12++

AUŠINIMO SKYSTIS G13
KONCENTRUOTAS

1 kg kodas AS-AKO-G13LESTA/1
20 kg kodas AS-AKO-G13LESTA/20
220 kg kodas AS-AKO-G13LESTA/220
Kodas perkant kilogramais 1AS-AKO-G13
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AUŠINIMO SKYSTIS G12/12+
-35°C



SALONO APDAILOS VALIKLIS

•	 Skirtas valyti ir atnaujinti visus salono vidaus bei

•	 Išorės plastikinius, guminius paviršius

•	 Grąžina pirminę išvaizdą, neblizga

•	 Sudėtyje nėra silikono

•	 Lengvai pašalina įvairius nešvarumus

•	 Turi antistatinių savybių

500 ml kodas AK-SAV/0.5

INTERJERAS

Autokosmetikos linija LESTA – 
tradicinė produkcija automobilių 
mėgėjams. Per daugiau nei 10 g 
vavimo metų ši autokosmetika įgijo 
platų pirkėjų ratą ir iki šiol yra pop-
uliari.
LESTA autokosmetikos linija yra 
paruošta naudoti iš karto. Produk-
tų patrauklumą pirkėjams užtikrina 
jų kokybė, patogaus naudojimo pa-
kuotė ir nedidelė kaina.
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AUTOMOBILIŲ	SĖDYNIŲ
APMUŠALŲ	VALKLIS

•	 Skirtas valyti visų tipų automobilių 
apmušalus, kilimines dangas, baldų 
apmušalus bei audinius

•	 Grąžina pradinę spalvą

•	Nepalieka dėmių

500 ml kodas AK-APV/0.5

ODOS VALIKLIS

•	 Skirtas valyti ir atnaujinti automobilio 
salono odinių apmušalų paviršių

•	 Šalina purvą ir dėmes

•	Apsaugo paviršių nuo nusidėvėjimo bei UV 
saulės spindulių

•	 Sudėtyje esančios nano sidabro dalelės 
apdorojamą paviršių apsaugo nuo bakterijų, 
neleidžia atsirasti nemaloniam kvapui

•	 Tinka naudoti odiniams baldams

•	Malonaus vanilės kvapo
 
500 ml kodas AK-ODV/0,5
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UNIVERSALUS VALIKLIS

•	 Priemonė skirta automobilių vidaus, 
išorės bei motociklų valymui

•	 Pašalina dulkes ir lengvą purvą nuo 
automobilio kėbulo, stiklų, panelės bei 
kitų dalių

•	 Tinkamas naudoti guminiams, dažytiems, 
plastikiniams, stikliniams, tekstilės 
paviršiams

•	 Suteikia blizgesį, nepalieka žymių

500 ml kodas AK-UV/0.5



EKSTERJERAS

POLIRUOJAMASIS
VAŠKAS

•	 Skirtas automobilių lako ir dažų 
dangoms atnaujinti

•	 Paviršius tampa atsparus vandeniui

•	Apsaugo dažus nuo blukimo ir 
atmosferos poveikio

•	 Suteikia paviršiui blizgesį

500 ml kodas AK-POLV/0.5

JUODŲ	DETALIŲ
ATNAUJINTOJAS

•	 Skirtas išorės gumos, plastiko ir vinilo 
detalėms juodinti

•	 Sudėtyje yra juodojo pigmento

500 ml kodas AK-JDA/0.5

POLIROLIS
AUTOMOBILIUI

•	 Skirtas atgaivinti išblukusią lako ir dažų 
dangos spalvą

•	 Suteikia paviršiui blizgesį ir ilgalaikę 
apsaugą

•	 Suformuoja plėvelę, kuri apsaugo nuo
aplinkos poveikio, druskų, UV saulės
spindulių

500 ml kodas AK-POL/0.5
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ŠAMPŪNAS
AUTOMOBILIUI

•	 Skirtas automobilių 
paviršiams plauti rankiniu 
būdu arba plovyklose

•	 Puikiai pašalina 
nešvarumus

•	 Suteikia paviršiui blizgesį

500 ml kodas AK-ASN/0.5

VABZDŽIŲ	
VALIKLIS

•	 Efektyviai pašalina vab-
zdžių liekanas

•	 Saugus lakuotiems pa-
viršiams

•	Nepalieka plėvelės

500 ml kodas AK-VAB/0.5

ŠAMPŪNAS
AUTOMOBILIUI SU 
VAŠKU

•	 Skirtas automobilių 
paviršiams plauti rankiniu 
būdu arba plovyklose

•	 Puikiai pašalina nešvarumus 
ir kartu padengia paviršių 
apsauginiu sluoksniu

•	 Suteikia paviršiui ypatingą 
blizgesį

500 ml kodas AK-ASV/0.5

EKSTRA VALIKLIS

•	 Skirtas nuvalyti 
pridžiūvusius vabzdžius, 
dervą, medžių sakus, 
bitumą ir paukščių 
ekskrementus

•	 Efektyviai valo ratlankius

500 ml kodas AK-EKSV/0.5

ŠAMPŪNAS	4	IN	1

•	 Greitai džiūstantis šampūnas 
įveikia įvairų purvą ir vabzdžių 
liekanas.

•	Nepalieka žymių

•	 Suformuoja apsauginę plėvelę

•	 Suteikia paviršiui blizgesį

•	 Greitai džiūsta

500 ml kodas AK-AS-4IN1/0.5

RŪDŽIŲ	
MODIFIKATORIUS
SU CINKU

•	 Įsiskverbia į rūdis, 
jas suriša ir paverčia 
apsauginiu sluoksniu

•	 Sudėtyje yra aktyviosios 
rūgšties, cinko ir specialių 
priedų, stabdančių rūdijimą

500 ml kodas AK-RM/0.5
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RŪDŽIŲ	VALIKLIS	
MAGIC

•	Nerūgštinė priemonė, skirta 
geležies kilmės apnašoms 
pašalinti

•	 Tinka naudoti ratlankių, 
kėbulo ir kitų rūdžių pažeistų 
automobilio vietų valymui

•	 Puikiai pašalina geležies 
oksido apnašas nuo 
automobilio nepažeisdamas 
lakuoto paviršiaus, stabdo 
tolimesnę koroziją

500 ml kodas AK-RV-MAG/0.5

PURŠKIAMAS 
VAŠKAS

•	 Greita ir efektyvi priemonė 
skirta automobilių ir 
motociklų blizginimui

•	 Suteikia paviršiui apsaugą ir 
blizgesį, apsaugo dažus nuo 
blukimo

500 ml kodas AK-PV/0.5



RATAI

DOT 3
STABDŽIŲ SKYSTIS

• Virimo temperatūra ne žemesnė nei 210°C

250 g kodas ST-DOT3/0.25
500 g kodas ST-DOT3-MEL/0.5
1kg kodas ST-DOT3/1
220kg kodas ST-DOT3/220
Kodas perkant kilogramais 2ST-DOT3

DOT 4
STABDŽIŲ SKYSTIS

• Virimo temperatūra ne žemesnė nei 230°C

250 g kodas ST-DOT4/0.25
500 g kodas ST-DOT4-MEL/0.5
1kg kodas ST-DOT4/1
220 kg kodas ST-DOT4/220
Kodas perkant kilogramais 2ST-DOT4

Universalūs stabdžių ir sankabų skysčiai DOT 3, DOT 4 rekomenduojami daugeliui 
europietiškų, amerikietiškų ir japoniškų automobilių, mikroautobusų bei moto-
ciklų. Produktai pasižymi geromis tepimo charakteristikomis, ilgu eksploatacijos 
laiku, neturi poveikio metalams, gumai, stabdžių sistemos plastikinėms detalėms.
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PADANGŲ 
ATNAUJINTOJAS

• Skirtas automobilio padangoms 
atnaujinti

• Greitai pašalina visus teršalus, 
sugrąžina blizgesį

• Apsaugo padangas nuo įtrūkimų ir 
priešlaikinio senėjimo

• Produktas yra bespalvis, kvepia švara

500 ml kodas AK-PAD/0.5

RATLANKIŲ VALIKLIS

• Skirtas valyti lietus ir plieninius 
ratlankius

• Pašalina taršą ir korozijos žymes

500 ml kodas AK-RAT/0.5

RATLANKIŲ VALIKLIS 
MAGIC

• Skirta lietiems ir plieniniams 
ratlankiams valyti

• Efektyvi, nerūgštinė valymo priemonė 
su nauja aktyviųjų medžiagų 
kombinacija

• Lengvai pašalina ratlankių stabdžių 
trinkelių nuosėdas, tepalo, suodžių 
bei gumos liekanas, įprastus gatvių 
nešvarumus

500 ml kodas AK-RAT-MAG/0.5



ODINIŲ APMUŠALŲ 
IMPREGNAVIMO PRIEMONĖ

Sukurtas odinių automobilių apmušalų 
apsaugai

• Pralaidus orui

• Produktas sukurtas vandens pagrindu

• Draugiškas aplinkai

• Ilgalaikė apsauga nuo vandens ir purvo, apsauginis 
nanoefektas veikia iki 4-5 savaičių

25 ml kodas MI9003

SKYSTAS RAKTAS

Universali tepimo ir valymo priemonė, skirta 
sutepti įvairius mechanizmus

• Atpalaiduoja užrūdijusias detales, varžtus

• Pasižymi ypatingu skvarbumu

• Pašalina drėgmę

• Nuvalo riebalus ir nešvarumus

25 ml kodas MI8965
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AUTOMOBILIO ŠAMPŪNAS 
KONCENTRUOTAS

Stipriai putojantis

• Puikiai pašalina nešvarumus

•  Suteikia paviršiui blizgesį

• Nepažeidžia paviršiaus

• Vieno buteliuko užtenka 10 L vandens

• Malonaus obuolių aromato

25 ml kodas MI8968

PRIETAISŲ SKYDELIO 
VALIKLIS

Valo ir atnaujina salono paviršius

• Saugo juos nuo UV spindulių

• Mažina elektrostatinius paviršių 
krūvius, taip sudarydamas dulkėms 
atsparų poveikį ir mažindamas jų 
kaupimąsi

• Malonaus vanilės kvapo

25 ml kodas MI8969

TEKSTILĖS 
IMPREGNAVIMO PRIEMONĖ

Sukurtas sėdynių apmušalams ir 
kitai tekstilei impregnuoti

• Lengva naudoti 

• Apsaugo apmušalus nuo vandens, purvo, 
kavos, vyno ir kitų dėmių

• Produktas sukurtas vandens pagrindu, 
draugiškas aplinkai

• Nanoefektas veikia iki 4-5 savaičių

25 ml kodas MI9004

PRIEMONĖ NUO STIKLŲ 
RASOJIMO

Užtikrina matomumą visomis oro 
sąlygomis

• Neleidžia kauptis drėgmei ant 
automobilių vidinių stiklų, veidrodžių 
bei keleivių akinių

• Nanodanga išlieka aktyvi 4-5 savaites

• Nepalieka žymių

• Lengva naudoti

25 ml kodas MI8970

STIKLŲ PLOVIKLIO 
KONCENTRATAS

Efektyvus ir skalsus vasarinis 
stiklų ploviklio koncentratas

• Pašalina vabzdžių liekanas ir kitas 
apnašas nuo stiklo, nepalikdamas 
valymo pėdsakų

• Šaltuoju sezono metu skystis turi būti 
maišomas su užšalimą mažinančiais 
priedais

• Vieno buteliuko užtenka 5 L vandens

• Malonaus kvapo

25 ml kodas MI8967

NEMATOMI VALYTUVAI 

Ženkliai pagerina matomumą lyjant

• Skaido lietaus lašus

• Efektyviai pagerina matomumą, kai 
važiuojama didesniu nei 60 km/h greičiu

• Nanodanga neleidžia prie stiklo prilipti 
vabzdžių liekanoms ar dulkėms

• Sumažina stiklų ploviklio sąnaudas 50%

• Palengvina valytuvų darbą

25 ml kodas MI8971
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RINKINYS 
SKAIDRUS VAIZDAS

Sudėtis:
Skysčio koncentratas langams plauti
Nematomi valytuvai
Priemonė nuo stiklų rasojimo

25 ml * 3 kodas MI9046

RINKINYS 
ŠVARUS AUTOMOBILIS
Sudėtis:
Automobilio šampūno koncentratas
Prietaisų skydelio valiklis
Tekstilės impregnavimo priemonė

25 ml * 3 kodas MI9045
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Produktai gali būti eksponuojami 
išsilankstančioje dėžutėje arba 
specialiai pagamintam stende.

Populiariausia produkcija mažesnėje pakuotėje. MINI produktų seriją galima 
apibūdinti dviem žodžiais: “komfortas” ir “efektyvumas”. Šiuos produktus ne tik 
lengva naudoti, juos visada turėsite po ranka - daiktinėje, tašėje ar rankinėje. 
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KITI PRODUKTAI 

DEGUSIS LEMPŲ SKYSTIS

• Dega be dūmų
 
500 ml kodas DES-LE/0.5
1 L kodas DES-LE/1

UŽDEGIMO SKYSTIS

500 ml kodas DES-GR/0.5
1 L kodas DES-GR/1

UŽDEGIMO SKYSTIS 
ECO

• Dega be dūmų
 
500 ml kodas DES-GRECO/0.5
1L kodas DES-GRECO/1

DEGUS GELIS

• Nauja formulė

• Lengvesnis paskirstymas ant 
reikiamo paviršiaus, ilgesnis 
degimo laikas

• Tinka fondiu, malkoms, 
briketams uždegti židiniuose, 
krosnyse ir griliuose

• Saugu ir patogu naudoti

• Neturi poveikio maisto skoniui
 
250 ml code DES-GRGEL/0.25
500 ml code DES-GRGEL/0.5

ELEKTROLITAS

• Skirtas starterinėms švininėms bateri-
joms pripildyti

 
1 L kodas  ELL-1.28/1
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DISTILIUOTAS VANDUO

• Tinka naudoti automobilių aušinimo 
sistemose kartu su aušinimo skysčiu, 
langų apipurškimo bakeliuose, 
akumuliatoriuose, buitiniuose 
lygintuvuose, laboratorijose, 
fotoreikmėms

1 L kodas H2O/1
5 L kodas H2O/5
20 L kodas H2O/20
200 L kodas H2O/200
Kodas perkant litrais 1H2O

RANKŲ PASTA 
PREMIUM

• Be tirpiklių ir silikono

• Tinkamas kasdieniam naudojimui

• Nedžiovina odos

• Su medžio pluošto abrazyvais

320 ml kodas AK-RPP/0.320

RANKŲ PASTA 
EXTRA STRONG

• Ypač veiksminga

• Tinka naudoti autoservisuose

• Ekonomiška dozavimo sistema

•  Su abrazyvais

• Be tirpiklių

3 L kodas AK-RPP/3

RANKŲ PASTA
  

• Neutralus pH

•  Malonus kvapas 

• Be tirpiklių

•  Su abrazyvais

500 ml kodas AK-RPP/0.5
10 L kodas AK-RPP/10
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ŠAMPŪNAS (KONCENTRUOTAS)
• Skirtas bet kokios transporto priemonės pirminiam arba pagrindiniam 

plovimui su putų generatoriumi
• Putoja, pasižymi puikiomis plovimo savybėmis, nepalieka žymių
• Nekenkia plastikiniams, guminiams, lakuotiems automobilio 

paviršiams
• Suteikia paviršiui blizgesį
• pH = 7,5-8,5
• Ekonomiškas – skiedžiamas santykiu nuo 1:100 iki 1:200
• Malonaus citrinų aromato

VIDAUS VALIKLIS 
(KONCENTRUOTAS)

• Skirtas plauti rankomis ar su siurbliais
• Lengvai pašalina tepalų dėmes, organinės 

kilmės taršą, tabako ir maisto dėmes
• Be silikono
• Nepalieka žymių
• Mažai putoja
• Ekonomiškas – skiedžiamas santykiu nuo 

1:5 iki 1:10

APMUŠALŲ, 
KILIMŲ VALIKLIS
• Koncentruotas, labai ekonomiškas
• Skirtas apmušalams, kilimams ir tekstilei 

valyti
• Atstato spalvą, šalina dėmes
• Skirtas rankiniam ir mechaniniam 

plovimui
• Ekonomiškas – skiedžiamas santykiu nuo 

1:3 iki 1:10

SALONO PLASTIKO 
VALIKLIS
• Paruoštas iš karto naudoti
• Pasižymi antistatinėmis savybėmis
• Suteikia paviršiui blizgesį
• Malonaus vanilės aromato

AKTYVIOSIOS PUTOS (KONCENTRUOTOS) 
• Skirtos bet kokios transporto priemonės bekontakčiam plovimui su 

putų generatoriumi
• Tirštos putos išsilaiko net ir ant vertikalaus paviršiaus, pradeda 

veikti po 1-2 min
• Ekonomiškos, saugios plastikiniams, guminiams, lakuotiems 

automobilio paviršiams, nepalieka žymių
• pH > 11
• Naudojant su putų generatoriumi, 100-150 ml produkto pakanka 

vienam plovimui
• Malonaus obuolių arba žemuogių aromato

34



35

LESTA PROFESSIONAL - automobilių priežiūros produktų linija skirta tik 
profesionaliam naudojimui. Šie skysčiai yra didelės koncentracijos ir geresnio 
efekto, todėl LESTA PROFESSIONAL gaminius paprastai siūlome naudoti 
automobilių servisams ir plovykloms.  

STIKLŲ VALIKLIS

• Skirtas plauti stiklus, vienalyčius ir 
chromuoto plieno paviršius, veidrodžius, 
linoleumą ir panašias dangas

•  Paruoštas iš karto naudoti
• Lengvai šalina purvą ir riebalų dėmes
• Suteikia paviršiui blizgesį 

VARIKLIO VALIKLIS
(KONCENTRUOTAS)

• Skirtas plauti tepaluotus variklius, 
įrankius 

• Siekiant geriausio rezultato, pasitelkiamas 
aukštas spaudimas, karštas vanduo arba 
valomas dar neataušęs variklis

• Ypač užteršti paviršiai šveičiami su 
šepečiais

• Be silikono
• Nedegus
• Ekonomiškas – skiedžiamas santykiu nuo 

1:3 iki 1:6

PURVO TIRPIKLIS 
(KONCENTRUOTAS)

• Skirtas bet kokios transporto priemonės 
pirminiam ir pagrindiniam plovimui 

• Didelis šarmingumas, puikiai plauna, 
šalina riebalus ir įsisenėjusį purvą

• Tinkamas bet kokiam plovimo būdui
• Neturi poveikio aliuminiui ir jo lydiniams
• pH > 10
• Ekonomiškas – skiedžiamas santykiu nuo 

1:30 iki 1:100

DERVOS VALIKLIS

•  Skirtas dervoms ir bitumui valyti
• Paruoštas naudoti
• Naudojamas prieš pagrindinį plovimą
• Tinka lietų ratlankių valymui
• Be silikono
• Naudoti tik ant tirpikliams atsparaus 

paviršiaus

ALIUMINIO VALIKLIS 
(KONCENTRUOTAS)

• Skirtas plauti tepaluotus variklius, 
įrankius, ratlankius

• Siekiant geriausio rezultato, 
pasitelkiamas aukštas spaudimas, 
karštas vanduo arba valomas dar 
neataušęs variklis

• Ypač užteršti paviršiai šveičiami su 
šepečiais

• Be silikono
• Nedegus
• Ekonomiškas – skiedžiamas santykiu 

nuo 1:3 iki 1:6

PADANGŲ 
ATNAUJINTOJAS 

• Reguliariai naudojamas padangų 
juodintojas, atnaujintojas apsaugo 
padangas nuo įtrūkimų, priešlaikinio 
senėjimo ir blukimo

• Paruoštas naudoti
• Greitai džiūna
• Po užtepimo padangos išlaikys ryškią 

juodą spalvą ir blizgesį net kelias 
savaites

• Nenaudoti ant įkaitusio paviršiaus
• Tinka visų rūšių padangoms



MEISTRIŠKUMO
FORMULĖ
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MEISTRIŠKUMO
FORMULĖ



SUSISIEKITE SU MUMIS DABAR:

UAB LESTA
Rudaminos g. 1A, Skaidiškės
LT-13275, Vilniaus r. Lietuva
Tel. +370 5 235 0210
El. p. info@lesta.lt
www.lesta.lt


