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POKROWCE SAMOCHODOWE
Citroen C5 II 2004-2008r
ELEGANCE
Cena

233,00 zł

Cena poprzednia

119,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WYP9

Kod producenta

2070037

Producent

NP1

Opis produktu
POKROWCE SZYTE NA MIARĘ ELEGANCE

Pokrowce miarowe Elegance

Pokrowce miarowe „ELEGANCE” to produkt w całości wykonany z grubego, podlaminowanego materiału typu welur (zarówno bok jak i pas
środkowy).
Materiał welurowy wytworzony jest z przędzy runowej, wobec czego produkty wykonane z tej tkaniny charakteryzują się miękkością i
puszystością.
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Wybierz kolor pokrowców odpowiedni dla siebie

SZARY

Trójwarstwowa, wytrzymała budowa
pokrowców
Warstwa zewnętrzna (materiał właściwy) - w pokrowcach ELEGANCE jest to WELUR. Materiał pochodzący z grupy tkanin z okrywą
włókienną. Jest delikatny, miękki i przyjemny w dotyku. Jest trwały i bardzo łatwy w utrzymaniu czystości (można prać w pralce, w temperaturze
30°). Materiał ten nie farbuje, nie powoduje reakcji alergicznych, oraz jest bezpieczny dla dzieci.
Pianka wzmacniająca - pozytywnie wpływa na komfort użytkowania pokrowców, nie powoduje reakcji alergicznych oraz jest bezpieczny dla
dzieci.
Podszewka stabilizująca - zabezpiecza dolną część pianki przed uszkodzeniami mechanicznymi, ułatwia montaż pokrowców, nie powoduje
reakcji alergicznych oraz jest bezpieczny dla dzieci.
Pokrowce miarowe są w 100% wykonane z laminowanych materiałów (zarówno pokrowce na zagłówki jak i plecy oraz
wykończenia są
podlaminowane pianką i stabilizującą podszewką).
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Idealne dopasowanie

Pokrowce miarowe to pokrowce idealnie dopasowane do konkretnego modelu samochodu, wykonywane na zamówienie. Jeśli samochód posiada
dzielone tylne oparcie lub siedzisko Klient otrzymuje osobny pokrowiec na każdą część. Również obecność podłokietnika wpływa na
funkcjonalność pokrowca - jeżeli jest on obecny w oparciu tylnej kanapy stosujemy specjalne kurtyny na zasadzie rzepu oraz zamków
błyskawicznych, dzięki czemu w każdej chwili można korzystać z podłokietnika.

100% ochrony

Nasze pokrowce GT zakrywają fotele w całości, zarówno część frontowa, boki oraz plecy foteli są w 100% przykryte materiałem. Dzięki temu
rozwiązaniu oryginalna tapicerka foteli jest ochroniona przed zniszczeniem oraz zabrudzeniami w najbardziej narażonych na to miejscach
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Dodatkowe, BEZPŁATNE udogodnienia

Na specjalne życzenie Klienta W CENIE POKROWCÓW na oparciach przednich foteli naszywamy kieszenie!

W trosce o Twoje bezpieczeństwo

W miejscu bocznych poduszek powietrznych zastosowaliśmy specjalny, niewidoczny szew, dzięki któremu pokrowiec w przypadku konieczności
uruchomienia poduszek nie opóźni ich reakcji. Potwierdza to certyfikat bezpieczeństwa B28 wydany przez PIMOT.

Komplet zawiera:
- 2 pokrowce na fotele przednie
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- pokrowiec na oparcie tylnej kanapy
(jeżeli oparcie jest dzielone na każdą część przypada osobny pokrowiec)

- pokrowiec na siedzisko tylnej kanapy
(jeżeli siedzisko jest dzielone na każdą część przypada osobny pokrowiec)

- pokrowce na zagłówki
- haczyki montażowe
- instrukcję montażu

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rodzaj pokrowców: Komplet
Ilość zagłówków (wszystkich): 5
Podłokietnik w tylnym oparciu: Tak
Kieszenie na oparciu foteli: Nie
Podłokietnik przód: Nie
Oparcie tylnej kanapy: Dzielone
Siedzisko tylnej kanapy: Dzielone
Kolor: Szary
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