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

Wycieraczka do butów Klif wzór kratka
50x75 cm
Kolor: Szary,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-do-butow/wycieraczka-klif-kratka-48_368.html#/kolor-szary
Cena:

46,10 zł

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

cena brutto

Szary

46,10 zł

Czarny

46,10 zł

Brązowy

23,10 zł

Zielony

23,10 zł

Beżowy

46,10 zł

Bordo

46,10 zł

Ciemnozielony

46,10 zł

Ciemny brąz

46,10 zł

Informacje
Wycieraczka Klif kratka to system czyszczący cieszący się znakomitą popularnością, którego
właściwości pozwalają na uzyskiwanie bardzo dobrych rezultatów usuwania i odprowadzania brudu z
obuwia.

Cechy produktu
Kod producenta

PM

Szerokość

50cm

Wysokość

11mm

Głębokość

75cm

Waga

0,78kg

Opis produktu
Wycieraczka Klif kratka należy do kategorii wycieraczek cieszących się największą popularnością.
Jej szczególne cechy sprawiają, że nadaje się ona idealnie do mieszkań i domów prywatnych, a także wszędzie tam, gdzie ruch jest ograniczony, eksploatacja zaś
nie przewiduje przemieszczania po powierzchni wycieraczki większych ciężarów. Jednocześnie też wyrób charakteryzuje się bardzo atrakcyjną ceną, która
sprawia, że jest to produkt wart zakupu.
W warunkach, o których mowa wyżej, można cieszyć się wycieraczką bardzo długi czas. Warto dodać, że omawiana wycieraczka wykazuje bardzo dobrą wydajność usuwania
brudu. Przyczyną owej wydajności jest zastosowanie, jako materiału czyszczącego, bardzo gęstego, drobnego włosia, które przenika nawet do największych zakamarków
obuwia.
Dzięki temu każdy brud, w tym nawet najdrobniejszy pył, jest usuwany z podeszwy szybko i skutecznie.
Absorpcja wody jest na tyle wydajna, że wilgoć nie jest przepuszczana do dalszych partii pomieszczenia, będąc gromadzoną w głębi wkładu czyszczącego. Od spodu
zamontowano obramowanie z gumy, dzięki czemu wycieraczka jest sztywna i przyczepia się do podłoża.
Oznacza to rzecz jasna bezpieczne i komfortowe korzystanie z wyrobu, który nie przesuwa się po podłożu. Jest to wyjątkowo ważne w dni deszczowe lub przy śnieżnej aurze.
Warto dodać także, że omawiana wycieraczka charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym wykończeniem oraz eleganckim wzorem, który pozwala na stosowanie wyrobu w wielu
miejscach,
w tym także w elegancko urządzonych pomieszczeniach, gdzie może stanowić prawdziwą ozdobę.

