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Pokrowiec na samochód
przeciwgradowy 14mm audi
V8
Cena

609,00 zł

Cena poprzednia

659,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

10460574

Kod producenta

ANT14 L1S

Kod EAN

5904041301933

Producent

MKN-MOTO

Opis produktu
POKROWIEC NA SAMOCHÓD PRZECIW-GRADOWY 5-WARSTW 14mm
Pokrowiec PRZECIW-GRADOWY

To najlepsza ochrona Twojego pojazdu!
Dzięki specjalnie zaprojektowanego oraz testowanego połączenia wielu warstw materiałów pokrowiec chroni pojazdy przed wszelkimi
anomaliami pogodowymi, a co najważniejsze przed skutkami gradobicia. Górna część pokrowca posiada grubą oraz mocną warstwę
ochronną składająca się łącznie aż z 5 warstw materiałów w tym pianki amortyzującej, dzięki czemu doskonale amortyzuje uderzenia nawet
dużego gradu. Łączna grubość pokrowca wynosi aż 14mm.
Posiada dodatkową warstwę ochronną na dachu dzięki czemu jest wodoodporny, wodoszczelny, paro-przepuszczalny (oddychający) oraz nie
rysujący karoserii.
Nasze pokrowce szyte są z wysokogatunkowych
materiałów europejskich produkowanych specjalnie na nasze zamówienie.
Posiadają dodatkowy stabilizator UV, dzięki czemu
pokrowiec nie rozpadnie się po 3 miesiącach,
lecz wytrzyma bez problemu parę dobrych lat!
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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 gradobiciem
- działaniem promieniowania UV,
- przed deszczem, śniegiem, szronem,
- przed zwierzętami chodzącymi po pojeździe,
- przed żywicą, sokami z drzew oraz liśćmi,
- przed ptasimi odchodami,
- przed olejami i innymi substancjami,
- przed dużym wiatrem,
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- przed kurzem, rdzą i matowieniem lakieru pojazdu,
- przed wysokimi oraz niskimi temperaturami.

Mocowanie pokrowca
Pokrowiec mocowany jest mocnymi gumami ściągającymi zakończonymi szlufkami, dzięki czemu nie zsuwa się z samochodu nawet przy dużym
wietrze.
Dodatkowo wszyty został pionowy pas mocujący, który przerzuca się pod podwoziem pojazdu i spina się klamrą.

Wysokogatunkowy materiał
Do wykonania pokrowca wykorzystane zostały wysokogatunkowe materiały europejskie, odporne na wszelkie warunki atmosferyczne.
Z myślą zapewnienia najwyższej ochrony Twojego pojazdu zaprojektowaliśmy pokrowiec 5-warstwowy o łącznej grubości górnej części
pokrowca 14mm.
Dzięki najnowszej technologii pokrowiec jest wodoszczelny, wodoodporny a jednocześnie paro-przepuszczalny (oddychający).
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Wysoka jakość

Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie i zawsze staramy się dostarczyć produkt najwyższej jakości i elegancji.
Nasze pokrowce szyte są z wysokogatunkowych materiałów europejskich produkowanych specjalnie na nasze zamówienie.
Posiadają dodatkowy stabilizator UV, dzięki czemu pokrowiec nie rozpadnie się po 3 miesiącach, lecz wytrzyma bez problemu parę dobrych lat!

Gwarancja
Wszystkie nasze produkty objęte są 24 miesięczną gwarancją.
Kupując nasze produkty wspierasz polską gospodarkę.
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