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

Wycieraczka aluminiowa Milano szczotka
pod wymiar h 12 mm
Kolor: Szary, Wysokość: 15mm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-aluminiowe/wycieraczka-aluminiowa-milano-19_185.html#/k
olor-szary/wysokosc_wycieraczki-15mm
Cena:

1 556,00 zł brutto

Nr referencyjny: milano
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wysokość

Szary

15mm

cena brutto
1 556,00 zł

Czarny

15mm

1 556,00 zł

Brązowy

15mm

1 556,00 zł

Informacje
Wycieraczka aluminiowa Milano to produkt o bardzo dobrej skuteczności w czyszczeniu, jednocześnie
efektownie prezentujący się i ozdabiający każde pomieszczenie, w którym jest umiejscowiony. Cena za
1m2

Cechy produktu
Wysokość

15mm

Waga

12kg

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Amortyzacja

Tak

Opis produktu
Wycieraczka aluminiowa szczotka Milano to system czyszczący, którego walorami są nie tylko wydajność w czyszczeniu i odporność na uszkodzenia, ale także bardzo
elegancki wygląd. Wygląd ów nawiązuje do włoskiego stylu, który może stanowić prawdziwą ozdobę każdego pomieszczenia czy obiektu, w którym jest umiejscowiony.
Walor wizualny jest tutaj bardzo ważny, bo decyduje o tym, do jakiego rodzaju obiektów omawiana wycieraczka jest szczególnie polecana. Otóż są to biurowce, urzędy i inne
lokale, gdzie ruch ludzi jest znaczący, ale prezencja zewnętrzna bardzo się liczy. Włoski styl wycieraczki, o którym mowa, sprawia, że wyrób może przyciągać wzrok gości i
klientów. Użytkownik poszukujący eleganckiej i skutecznie czyszczącej wycieraczki powinien mocno zainteresować się opisywanym wyrobem. Najważniejszym jego zadaniem
jest oczywiście samo czyszczenie, dlatego warto napisać, że jest to produkt wysoce wydajny. Tajemnicą sukcesu jest tutaj zastosowanie gęsto rozmieszczonych wkładów
szczotkowych.
Są one rozmieszczone w formie delikatnie falującej, co podnosi ich wydajność, sprawia bowiem, że z powodzeniem docierają do wszelkich zakamarków, w tym także do wcięć w
podeszwie obuwia. Jednocześnie także są one wsparte przez aluminiowe obramowania, dzięki którym nie ulegają uszkodzeniom.
Aluminium jest materiałem budulcowym całości konstrukcji wycieraczki, dlatego też jest to produkt wysoce odporny. Wspomniany powyżej intensywny ruch nie jest w stanie
wyrządzić produktowi żadnej krzywdy, nie wpływa też negatywnie na jego właściwości.
Odporność dotyczy też warunków atmosferycznych, w tym tych najgorszych jak duży mróz, silne opady śniegu czy deszczu, a nawet grad. Jak zatem widać, omawiana
wycieraczka aluminiowa szczotka to produkt bardzo wszechstronny, polecany nawet najbardziej wymagającym klientom.
Z tego względu właśnie cena produktu musi być określona jako atrakcyjna – optymalnie oddaje ona jakość produktu, jednocześnie umożliwiając nabycie
wycieraczki aluminiowe szczotki osobom dążącym do ograniczenia kosztów utrzymania czystości.

