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hyundai i10
Cena

55,00 zł

Czas wysyłki

około 5 dni

Model

dywaniki samochodowe

Producent

Auto-Design

Rocznik

05.2008 - dziś

Opis produktu

Welurowe dywaniki samochodowe do HYUNDAI
i10.
Komplet dywaników samochodowych wykonany z weluru składa się z czterech elementów. Do produkcji dywaników
wykorzystano wysokiej jakości welurową tkaninę przeznaczoną specjalnie do wykorzystania jako wykończenie wnętrza
samochodu. Charakteryzuje się ona podwyższoną odpornością na ścieranie, a specjalna konstrukcja włosia pozwala na łatwe
czyszczenie. W celu zapewnienia dodatkowego wzmocnienia, dywanik przeznaczony pod nogi kierowcy został wzmocniony
podwójną warstwą materiału. Każdy z dywaników został starannie wykończony materiałową lamówką, która zapewnia
estetyczny wygląd oraz zabezpiecza dywaniki.
Spodnia warstwa dywaników samochodowych za pomocą natryskiwanej gumy została zabezpieczona przed przenikaniem
wilgoci przenoszonej na butach do wykładzin samochodowych. Poza odpowiednim zabezpieczeniem izolacyjnym, warstwa ta
spełnia jednocześnie dodatkową rolę. Dzięki swojej chropowatej powierzchni zwiększa ona przyczepność dywaników
samochodowych do wykładzin. Zastosowanie takiego rozwiązania wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i wygody
użytkowania, ponieważ dywaniki nie przesuwają się i nie zaginają podczas jazdy. W zależności od rozwiązań stosowanych
oryginalnie przez producentów samochodów, w dywanikach zostały wykonane otwory montażowe, które pozwalają
przymocować dywaniki i zabezpieczyć przed przesuwaniem.
Dywaniki samochodowe dedykowane są do określonych modeli aut. Każdy element został odpowiednio dopasowany tak,
aby dokładnie pasował na swoje miejsce. W komplecie znajdują się w sumie cztery elementy przeznaczone na przód oraz tył
samochodu.

Co wyróżnia nasze welurowe dywaniki samochodowe:
wysokiej jakości welur odporny na ścieranie,
konstrukcja włosia umożliwiająca łatwe utrzymanie czystości,
materiałowa lamówka zabezpieczająca boki dywaników,
spodnia warstwa izolacyjna zapobiegająca przenikaniu wilgoci,
dopasowanie do określonego modelu samochodu,
bezpieczeństwo użytkowania, dzięki chropowatej spodniej warstwie,
polska produkcja i wysoka jakość wykończenia.

Wersje welurowych dywaników:
Komplet welurowych dywaników samochodowych dostępny jest w dwóch wersjach, które różnią się jedynie grubością weluru
użytego do ich produkcji:
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STANDARD - o grubości 5 mm,
PREMIUM - o grubości 8 mm.

UWAGA: Oferta sprzedaży dotyczy wyłącznie kompletu czterech dywaników samochodowych, pozostałe elementy widoczne
na zdjęciu stanowią jedynie element ekspozycji. Kolory i faktura towaru mogą różnić się od faktycznych cech produktu przykładowe zdjęcie produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor: czarny
wersja: STANDARD , PREMIUM
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