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Link do produktu: https://www.mkn-moto.pl/pokrowiec-na-samochod-practic-3-warstwy-pas-daihatsu-move-p-118152.html

Pokrowiec na samochód
practic 3-warstwy + pas
daihatsu move
Cena

149,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

10521756

Kod producenta

prac+p S3MV

Producent

MKN-MOTO

Opis produktu
POKROWIEC NA SAMOCHÓD PRACTIC + PAS

Opis produktu:
Pokrowiec PRACTIC do użytku całorocznego zarówno na zewnątrz oraz wewnątrz.
Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne.
Posiada delikatną wewnętrzną warstwę bezpieczną dla lakieru.
Górna część pokrowca składa się z 3-warstwego, paroprzepuszczalnego materiału zapewniającą wodoodporność oraz wodoszczelność.
Boki pokrowca są trudno przemakalne oraz wysoko paroprzepuszczalne, co zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
Pokrowiec w standardzie wyposażony został mocne gumy ściągające.
Dodatkowo przy każdym kole posiada oczko, przez które można przywiązać pokrowiec do felgi.
W pokrowcach PRACTIC zastosowano dodatkowy stabilizator UV, dzięki czemu pokrowiec nie rozpadnie się po 3 miesiącach, lecz wytrzyma bez
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problemu parę dobrych lat!
Kolor pokrowca: popielaty.

Bardzo dobre dopasowanie
Ze względu na dużą gamę rozmiarów, a także uwzględniony typ nadwozia pojazdu (sedan/kombi/hatchback) pokrowiec bardzo dobrze
dopasowuje się do samochodu oraz zakrywa całe auto aż za progi - co ma duży wpływ na niezsuwanie się plandeki z auta nawet przy dużym
wietrze.

Ochrona pojazdu

Dzięki swoim właściwością pokrowiec chroni pojazd przed:

- działaniem promieniowania UV,
- przed szronem,
- przed zwierzętami chodzącymi po pojeździe,
- przed żywicą, sokami z drzew oraz liśćmi,
- przed ptasimi odchodami,
- przed olejami i innymi substancjami,
- przed dużym wiatrem,
- przed kurzem, rdzą i matowieniem lakieru pojazdu,
- przed wysokimi oraz niskimi temperaturami.
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Mocowanie pokrowca
Pokrowiec w standardzie wyposażony został mocne gumy ściągające oraz przy każdym kole posiada oczko, przez które można przywiązać
pokrowiec do felgi. Dodatkowo na środku pokrowca wszyty jest pas, którym można spiąć pokrowiec pod podwoziem.

Wysokogatunkowy materiał
Górna część pokrowca wykonana została z 3-warstwowego materiału - dwuwarstwowy spunpond powleczony dodatkową warstwą polietylenu.
Boki pokrowca wykonane zostały z dwuwarstwowego materiału spunbondu.
Wewnętrzna warstwa bezpieczna dla lakieru.
Górna część pokrowca wodoodporna, wodoszczelna, paroprzepuszczalna.
Boki pokrowca trudno przemakalne, wysoko paroprzepuszczalne.
Podczas deszczu zdecydowana większa część opadów spływa po zewnętrznej warstwie boków.
Przy intensywnych oraz długotrwałych opadach mogą wystąpić śladowe ilości wody pod pokrowcem, które dzięki cyrkulacji
powietrza odparują na zewnątrz.
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Bezpieczeństwo
Dzięki najnowszej technologii nasze pokrowce nie wpływają na stan techniczny lakieru zarówno przy użytkowaniu na zewnątrz jak i w
pomieszczeniu.
Posiadają delikatną wewnętrzną warstwę, dzięki czemu zapobiegają zarysowaniu karoserii.
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