Supermaty maty
1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27

Wycieraczka aluminiowa Paris ryps
tekstylna pod wymiar h 25 mm
Kolor: Szary, Wysokość: 25mm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-aluminiowe/wycieraczka-aluminiowa-paris-ryps-tekstylna-po
d-wymiar-h-25-mm-16_172.html#/kolor-szary/wysokosc_wycieraczki-25mm
Cena:

1 132,00 zł brutto

Nr referencyjny: paris
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wysokość

Szary

25mm

cena brutto
1 132,00 zł

Brązowy

25mm

1 132,00 zł

Antracyt

25mm

1 132,00 zł

Niebieski

25mm

1 132,00 zł

Zielony

25mm

1 132,00 zł

Bordo

25mm

1 132,00 zł

Informacje
Wycieraczka aluminiowa Paris jest produktem bardzo wysokiej jakości, łączącym w sobie skuteczność,
odporność oraz elegancki styl, dzięki któremu może stanowić ozdobę każdego wnętrza.
Cena za 1m2.

Cechy produktu
Wysokość

25 mm

Zastosowanie

Wewnątrz

Obciążenia

Średnie

Wkład

ryps

Opis produktu
Wycieraczka aluminiowa tekstylna Paris to produkt doskonale przystosowany do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jest to system czyszczący o bardzo dużej
skuteczności działania. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że omawiana wycieraczka do butów została wyposażona we wkłady czyszczące tekstylne o strukturze
perełkowej.
Zastosowanie takiego materiału pozwala na uzyskanie znakomitych wyników usuwania brudu oraz odprowadzania wszelkich nieczystości
z obuwia i innych materiałów.
Odprowadzane są nie tylko zabrudzenia suche, jak piasek, żwir czy pył, ale także wilgotne, w tym także zaschnięte błoto, śnieg i wszelkie inne rodzaje nieczystości, które
przynosi się na podeszwie obuwia z zewnątrz.
Omawiana struktura jest odpowiednia na wszelkie warunki pogodowe. Może być z powodzeniem stosowana cały rok.
Należy także wspomnieć o odporności materiału budulcowego obramowania, którym jest aluminium.
Jest to materiał powszechnie stosowany w dobrej jakości systemach czyszczących, sprawdza się on wszędzie tam, gdzie odporność wycieraczki aluminiowe liczy się
wyjątkowo. Dlatego właśnie opisywany wyrób nadaje się wszędzie tam, gdzie ruch jest intensywny, a eksploatacja częsta i nasilona.
Jednocześnie też wycieraczka aluminiowa tekstylna Paris charakteryzuje się eleganckim wykończeniem.
Pasuje dzięki temu do wszelkich pomieszczeń, w tym do tych, urządzonych na styl klasyczny. Jako przedmiot ozdobiony efektownym wzornictwem, może stanowić prawdziwą
ozdobę. To dlatego właśnie jest polecana m. in. do rozmaitych biur i urzędów.

