
Michelin – безкомпромісне ставлення до 
безпеки та якості кожного товару



• Завдяки надзвичайній довірі споживачів MICHELIN входить до числа найбільших світових брендів.

технічним інноваціям

безкомпромісного ставлення до безпеки та якості

• Чоловічок «Bibendum»

«Найкращий символ бренду будь-коли»
«Ікона тисячоліття»

3 місце в рейтингу найкращих брендів світу з точки зору довіри

8 місце у списку брендів з найкращою репутацією у світі

• Найкращий виробник шин

• 30 000 000 продуктів MICHELIN Lifestyle було продано по всьому світу у 2019 році



 Відомий бренд з відмінною репутацією – має попит 
споживачів

 Преміальна якість

 Привабливий вигляд продукції та пакування

 Досвід виробника та використання розробок

 Торгове обладнання



Автомобільні аксесуари бренду MICHELIN є «must-have» для роздрібних 
автомагазинів і відділів автотоварів торгових мереж. 

Асортимент продукції MICHELIN не має собі рівних за якістю у своїй ціновій категорії.

• Щітки склоочисників 

• Автомобільні лампочки 

• Освіжувачі повітря

• Килимки

• Компресори та насоси

• Чохли на кермо

• Ковпаки для коліс

• Щітки для снігу і скребки для льоду



фірмове 
торгове обладнання 
Michelin.



• Каркасні



• Безкаркасні



• Гібридні 



до 500 годин

до 1300 годин

до 500 годин

до 700 годин



триває до 4 тижнів

«Високогірна свіжість»

«Літній Сон»



триває до 6 тижнів

«Свіжість океану»            
«Спорт»                                
«Ваніль»                            
«Жувальна гумка»



триває до 6 тижнів

«Свіжість океану»                         
«Вишня»    
«Лимон»                                 
«Спорт»



Арт. 949В



Арт. 965-BLK



Арт. 924-BLK



Аналоговий ножний насос
Цифровий ножний насос

Арт. W12204 Арт. W12208



Компактний цифровий електричний
насос

Цифровий електричний насос MICHELIN 
4x4/SUV

Арт. W12264

Арт. W12310



Програмований надшвидкий цифровий
електричний насос MICHELIN 4x4/SUV

Надшвидкий цифровий електричний
насос MICHELIN 4x4/SUV

Арт. W12314 Арт. W12316



Арт. W33245

Арт. W33252

Арт. W33269





Щітка для снігу зі сребком телескопічна Michelin

77 см

100 см

25,5 см

9 см

Арт. 6866MCH



Щітка для снігу зі скребком Michelin

9 см

50 см

20 см

Арт. 6466MCH



Скребок міні Michelin

21,5 см

10 см

Арт. 6961MCH



Скребок-лопата Michelin

60 см

10 см

17,5 см

Арт. 6986MCH



Львів
Київ



• Зручні умови співпраці – відтермінування платежу та знижки.



• Графік доставки по регіонах

• Доставка з обох складів

Львів
Київ



ПРОФЕКС ГРУП, ТОВ

Тел.: +38 044 363 40 90
вул. Дружківська, 12, Київ, Україна

Тел.: +38 032 295 48 95
вул. П’ясецького, 12, Львів, Україна

www.profex.group




