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

Wycieraczka aluminiowa ALFA 12 mm
alumata tekstylna
Kolor: Czerwony,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-aluminiowe/wycieraczka-aluminiowa-alfa-12-mm-alumata-te
kstylna-570_6877.html#/kolor-czerwony
Cena:

635,18 zł brutto

Nr referencyjny: alfa
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

cena brutto

Szary

635,18 zł

Czarny

635,18 zł

Brązowy

635,18 zł

Antracyt

635,18 zł

Czerwony

635,18 zł

Ciemny brąz

635,18 zł

Informacje
Wycieraczka aluminiowa Alumata alfa Standard 12 mm wkłąd ryps jest doskonale radzącym sobie ze
wszystkimi zabrudzeniami systemem czyszczącym, dostępnym w optymalnej cenie.

Cechy produktu
Szerokość

30 mm

Wysokość

19 mm

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Amortyzacja

Nie

Antyzmęczeniowa

Nie

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Tak

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Nie

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Nie

Mrozoodporne

Tak

Modułowa

Tak

Rolka

Tak

Mata pralnicza

nie

Wkład

ryps

Opis produktu
Wycieraczka aluminiowa Alumata Alfa Standard 12 mm jest systemem czyszczącym o fantastycznej odporności i wytrzymałości na wszelakie uszkodzenia i działanie
rozmaitych negatywnych bodźców. Omawiany wyrób został wyprodukowany z bardzo wytrzymałego aluminium, które jest materiałem często stosowanym w tego rodzaju
systemach czyszczących.
Aluminium charakteryzuje się nie tylko odpornością i wytrzymałością na uszkodzenia, ale także długowiecznością.
Dzięki temu wycieraczka aluminiowa może być wykorzystywana bez przeszkód przez wiele lat, nawet w sytuacji większego nacisku na jej powierzchnię, a także regularnego
oddziaływania innych czynników, jak choćby mróz czy deszcz.
Oznacza to, że można z powodzeniem używać wycieraczki aluminiowe na zewnątrz.
Jest ona przeznaczona w związku z tym do miejsc, w których potrzeby posiadania trwałego i skutecznego zarazem systemu czyszczącego są wyjątkowo pilne. Chodzi tutaj
przede wszystkim o firmy, sklepy i innego rodzaju lokale usługowe, a także o lokale przemysłowe.
Jednocześnie też trzeba zaznaczyć, że omawiany produkt odznacza się fantastyczną skutecznością w usuwaniu zabrudzeń.
Cecha ta jest spowodowana faktem zastosowania, jako materiału czyszczącego, specjalnego wkładu z listew winylowych.

Ich struktura, ale także odpowiednie rozmieszczenie w konstrukcji wycieraczki aluminiowe sprawia, że wyrób odznacza się doskonałą absorpcją brudu, w tym także
wilgotnego, a także samej wody. Każdy materiał czy przedmiot, który zetknie się z wycieraczką, jest szybko i wydajnie oczyszczany.
Twarde ale elastyczne włosie dociera wszędzie, do każdego zakamarka podeszwy obuwia, a zatem czyści wyjątkowo efektywnie.

