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

Wycieraczka do butów Klif półkole 38x75
cm 8 kolorów
Kolor: Szary,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-do-butow/wycieraczka-klif-polkole-45_336.html#/kolor-szary
Cena:

51,00 zł brutto

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

cena brutto

Szary

51,00 zł

Czarny

51,00 zł

Brązowy

25,60 zł

Zielony

25,60 zł

Beżowy

51,00 zł

Bordo

51,00 zł

Ciemnozielony

51,00 zł

Ciemny brąz

51,00 zł

Informacje
Wycieraczka Klif Półkole to produkt praktyczny, łączący w sobie efektywne czyszczenie, długotrwałe
funkcjonowanie oraz efektowne wzornictwo, dzięki któremu podnosi walory wizualne każdego
pomieszczenia.

Cechy produktu
Kod producenta

PM

Szerokość

38cm

Wysokość

11mm

Głębokość

75cm

Waga

0,70kg

Opis produktu
Wycieraczka Klif Półkole jest systemem czyszczącym, w którym zastosowano zarówno typowe, jak i innowacyjne rozwiązania w zakresie czyszczenia, odporności na
uszkodzenia, a także prezencji ogólnej. Czyszczenie obuwia oraz innych przedmiotów jest skuteczne ze względu na zastosowanie standardowego włosia, rozmieszczonego
bardzo gęsto, zbierającego brud wilgotny oraz suchy wydajnie. Absorpcja wody jest bardzo dobra, jednocześnie też wszelakie zabrudzenia są natychmiast przenoszone do
dolnych partii produktu, nie przedostając się do pomieszczenia. Skuteczność w usuwaniu zabrudzeń jest gwarantowana także przez sprężystość włosia, które wnika do trudno
dostępnych partii obuwia, jak choćby wcięcia w podeszwie. Sprężystość, o której mowa, jest także jedną z przyczyn, dla których omawiana wycieraczka jest odporna na
uszkodzenia, nie ulega deformacjom, wgnieceniom czy odkształceniom. Wszystko to powoduje, że prezentowana cena zakupu musi być uznana za atrakcyjną, jako że produkt
może służyć użytkownikowi długi czas. Elastyczne włosie jest też odporne na mróz, śnieg czy deszcz. Żadne warunki atmosferyczne nie wpływają negatywnie na jakość produktu
oraz na jego właściwości. Jednocześnie też produkt wykonano w nietypowym, wyjątkowo atrakcyjnym kształcie oraz ozdobiono ciekawym wzornictwem, dzięki którym wydatnie
podnosi on atrakcyjność wizualną pomieszczenia, któremu służy. Ze względu na to wycieraczkę Klif Półkole poleca się firmom, dla których prezencja jest wyjątkowo ważna
(odwiedzanych przez dużą liczbę klientów), jak również właścicielom mieszkań i domów prywatnych.

