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ford mondeo MK4 ('07-14)
Cena

25,00 zł

Dostępność

Dostępny

Model

mieszek na ręczny

Producent

Auto-Design

Opis produktu

Skórzany mieszek na hamulec ręczny do FORD
MONDEO.
Naturalna odporność prawdziwej skóry na uszkodzenia mechaniczne sprawia, że nasze mieszki na hamulec ręczny nie
przecierają się oraz zachowują niezmieniony wygląd przez wiele lat użytkowania. Nie ulegają także odbarwieniom nawet pod
wpływem działania promieni słonecznych. Dodatkowo mocne i równe szwy sprawiają, że po zamontowaniu osłona na ręczny
prezentuje się ładnie i elegancko.
Przygotowany z naturalnej skóry mieszek na hamulec ręczny powstaje w oparciu o oryginalny wzory. Pokrowce na ręczny
dedykowane są do określonego modelu samochodu co sprawia, że po zamontowaniu całość prezentuje się bardzo naturalnie i
estetycznie. Wiemy także jak ważne jest, aby mieszki można było łatwo wymienić. Dlatego opracowaliśmy rozwiązania, które
mają za zadanie ułatwić samodzielny montaż osłony na hamulcu ręcznym. Rozwiązania są specjalne dobrane do danego
modelu auta, dzięki czemu postaraliśmy się zredukować utrudnienia związane z montażem do minimum.
Mieszek na hamulec ręczny wykonywany jest w całości przez polskich pracowników, na terenie Polski, z polskich
materiałów. Dlatego możemy nasze produkty oznaczać godłem "Polski Produkt". Godło to jest, poza określeniem pochodzenia
towaru, także poświadczeniem wysokiej jakości wykonania. Na każdym etapie produkcji dbamy o to, aby zachowane zostały
najwyższe standardy. Efektem naszych starań są mieszki na hamulec ręczny, które charakteryzują się dokładnym
dopasowaniem do określonego modelu oraz najwyższą jakością wykonania. Wierzymy, że nasze mieszki na hamulec ręczny
sprostają oczekiwaniom nawet wymagający klientów.

Co wyróżnia nasze mieszki na hamulec ręczny:
najwyższa jakość wykonania,
dokładne dopasowanie do określonego modelu samochodu,
łatwy montaż mieszka na drążku hamulca, dzięki specjalnym rozwiązaniom,
staranne wykończenie, równe i estetyczne szwy,
osłony na hamulec wykonane są w oparciu o oryginalne wzory,
mieszki na hamulec ręczny wykonane są z prawdziwej skóry odpornej na uszkodzenia,
jest to w całości polski produkt.
W standardowej ofercie mieszki na hamulec ręczny wykonane są z naturalnej skóry. Możliwe jest wykonanie mieszka według
tego samego wzoru z eko-skóry.
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UWAGA: Oferta sprzedaży dotyczy wyłącznie skórzanego mieszka na hamulec ręczny, pozostałe elementy widoczne na
zdjęciu stanowią jedynie element ekspozycji. Kolory i faktura towaru może różnić się od faktycznych cech produktu przykładowe zdjęcie produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor: czarny
wersja: naturalna skóra
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