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

Wycieraczka aluminiowa Monaco guma h
23 mm pod wymiar
Kolor: Szary, Wysokość: 23mm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wycieraczki/wycieraczka-aluminiowa-monaco-guma-h-23-mm-pod-wymia
r-17_178.html#/kolor-szary/wysokosc_wycieraczki-23mm
Cena:

1 507,00 zł brutto

Nr referencyjny: monaco
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wysokość

Szary

23mm

cena brutto
1 507,00 zł

Czarny

23mm

1 435,00 zł

Brązowy

23mm

1 507,00 zł

Informacje
Wycieraczka aluminiowa Monaco to system czyszczący o bardzo dużej wydajności i przez to
odpowiedni wszędzie tam, gdzie ruch jest duży, a potrzeby zachowania czystości są wyjątkowo silne.
Cena za 1m2.

Cechy produktu
Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Wkład

guma

Opis produktu
Wycieraczka aluminiowa Monaco to doskonale radzący sobie z wszelkimi zabrudzeniami, wytrzymały system czyszczący, polecany do obiektów i pomieszczeń o charakterze
służbowym, gdzie ruch jest intensywny. Jako przykład takich pomieszczeń wymienić można sklepy, lokale gastronomiczne, usługowe czy rozrywkowe, ale także hale, magazyny,
itd. Wykazując bardzo dużą skuteczność w zbieraniu i odprowadzaniu brudu spod podeszwy obuwia i wszelkich innych materiałów, wycieraczka umożliwia zachowanie idealnej
czystości pomieszczenia, którego „strzeże”.
Przyczyną owej skuteczności jest zastosowanie mocnego i elastycznego zarazem wkładu czyszczącego, złożonego z mocnej gumy.
Jako materiał czyszczący, guma sprawdza się doskonale, ponieważ wykazuje bardzo dobrą przyczepność.
Dzięki temu zbiera brud wydajnie, w tym również z dużych powierzchni. Warto dodać, że omawiana guma, jako materiał budulcowy wkładu czyszczącego, cechuje się
odpornością na różnego rodzaju „zagrożenia”, jak choćby deformacje czy odkształcenia. Nie ulega także uszkodzeniom mechanicznym.
Cała konstrukcja wycieraczki jest natomiast odporna nie tylko na duży nacisk i intensywną eksploatację, ale również na działanie negatywnych warunków atmosferycznych.
Dlatego właśnie może być bez obaw wykorzystywana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nawet przy dużym mrozie, śniegu czy deszczu nie traci swoich właściwości, w
dalszym ciągu ciesząc swojego właściciela skutecznością i wydajnością w usuwaniu zabrudzeń.
Wspomnieć też należy o aluminiowych obramowaniach, a także podstawie struktury wycieraczki. Aluminium to materiał wyjątkowo wytrzymały, nie ulegający nie tylko
uszkodzeniom mechanicznym, ale także nie zachodzący rdzą.
Połączenie aluminiowych obramowań z linkami z nierdzewnej stali daje doskonałe efekty i sprawia, że koszty poniesione na zakup wycieraczki szybko się sprawdzają, jest
bowiem możliwość uniknięcia wielu dodatkowych wydatków związanych z czyszczeniem pomieszczenia. Cena jest tutaj zatem bardzo atrakcyjna.

