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

Wycieraczka aluminiowa Alfa h 19 mm
ryps
Kolor: Czerwony,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-aluminiowe/wycieraczka-aluminiowa-alumata-alfa-standard19mm-569_6871.html#/kolor-czerwony
Cena:

722,93 zł brutto

Nr referencyjny: alumata standard
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

cena brutto

Szary

722,93 zł

Czarny

722,93 zł

Brązowy

722,93 zł

Antracyt

722,93 zł

Czerwony

722,93 zł

Ciemny brąz

722,93 zł

Informacje
Wycieraczka aluminiowa Alumata Alfa Standard 19 mm jest produktem polecanym jako pierwszy
system czyszczący dla miejsc cechujących się dużym natężeniem ruchu pieszych. Wersja ryps wkład
tekstylny. Dostępna w dowolnym wymiarze.

Cechy produktu
Szerokość

30 mm

Wysokość

19 mm

Opis produktu
Wycieraczka aluminiowa Alumata Alfa Standard 19 mm to produkt służący do czyszczenia wszelkich materiałów i obiektów, szczególnie polecany dla większych firm, biur
czy urzędów o dużym natężeniu ruchu. Omawiany wyrób charakteryzuje się doskonałą skutecznością w eliminacji brudu z obuwia każdego gatunku. Owa skuteczność oraz
wydajność w usuwaniu zabrudzeń jest zawdzięczana specjalnej strukturze produktu. Struktura ta opiera się na aluminiowych obramowaniach z wkładem czyszczącym
wewnątrz. Ów wkład czyszczący składa się z winylowych listew, wyjątkowo skutecznie zbierających wszelkie zabrudzenia. W rezultacie wycieraczka usuwa nawet
najdrobniejsze pyłki, ponadto też cechuje się doskonałą absorpcją wody i zabrudzeń wilgotnych. Pozostawia obuwie czystym i suchym, jednocześnie nie dopuszczając do
rozniesienia się brudu po pomieszczeniu, co z kolei jest zasługą bardzo dobrej chłonności i przesuwania brudu do dolnych partii wycieraczki. Wszystko to sprawia, że omawiana
wycieraczka nadaje się do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dodatkowym argumentem przemawiającym za stosowaniem wyrobu w każdych warunkach, w
tym wszelkich warunkach pogodowych, jest fakt, że wykonana z aluminium konstrukcja jest niezwykle mocna i wytrzymała. Nie ulega uszkodzeniom mechanicznym ani
wywołanym przez złą pogodę. Jest odporna na mróz, deszcz czy śnieg. Aby podnieść atrakcyjność produktu, oferowane są różne opcje kolorystyczne. Dzięki temu istnieje
możliwość dopasowania modelu wycieraczki do każdego wnętrza i pomieszczenia.
Cena za 1 m2

