K2 KING PRO
Mikrofibra do osuszania 40x60 cm
Indeks produktu: M434
Kod kreskowy: 5906534007131

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
Ręcznik z mikrofibry K2 King Pro– niezbędny do prawidłowego osuszenia karoserii po umyciu.
Myjesz auta na myjni bezdotykowej? Znasz problem białych, wapienny śladów po zaschniętej wodzie? Mamy
na to rozwiązanie.
Gruby, puszysty i ekstremalnie chłonny ręcznik z mikrofibry do osuszania samochodu, ścierania nadmiaru
wosku i nabłyszczaczy.
Ręcznik do osuszania lakieru K2 King Pro eliminuje problem białych, nieestetycznych śladów po wodzie, jakie
widoczne są zwłaszcza na ciemnych lakierach, po myciu auta bez osuszania. Poręczny rozmiar 40x60 cm i
wysoka chłonność pozwalają w kilka chwil, osuszyć całe auto przy pomocy tylko jednego ręcznika. Możesz z
powodzeniem używać go na myjni bezdotykowej.
Specjalnie dobrany splot włóknie mikrofibry oraz dedykowane obszycie, powodują, że ręcznik K2 King Pro nie
rysuje powierzchni lakieru, nie zostawia smug i doskonale zbiera wodę.
Ręcznik posiada gramaturę 500g/m2. Wykonany jest z włókien syntetycznych: w 80% z poliestru i 20%
z poliamidu. Produkt sprawdzony i uznany przez profesjonalne salony zajmujące się kosmetyką
samochodową w kraju i za granica.
Posada wysoką trwałość, nawet po wielokrotnym praniu wygląda jak nowy.
Rozmiar: 40x60 cm
Gramatura: 500gsm
Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Film
https://www.youtube.com/watch?v=2iAWPRivd4A
https://www.youtube.com/watch?v=D8818d6A4MU

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/245326240?rel=0&startSlide=1

Porady
Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku
opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Polerowanie samochodu, czyli jak z samochodu zrobić lustro? poradnik korekta lakieru
Czytaj więcej
Żeby lakier błyszczał się jak z fabryki, a nawet jeszcze bardziej,
konieczna jest korekta lakieru. Żadne, nawet najlepsze woski, nie
dadzą cienia rezultatu takiego zabiegu. Cały proces uznawany jest
jednak za trudny, ale to nieprawda.

https://k2.com.pl/blog/jak-polerowac-samochod/
2. Powłoka ceramiczna – co warto o niej wiedzieć i jak dbać?
Czytaj więcej
Piękny, błyszczący lakier to ozdoba każdego samochodu. Nowe auto
ze zniszczonym, porysowanym, matowym lakierem, wygląda
wyjątkowo nieatrakcyjnie. I odwrotnie, kilkunastoletnie auto z
zadbanym, błyszczącym lakierem, wygląda świetnie.

https://k2.com.pl/blog/powloka-ceramiczna-na-lakier-k2-gravon/
3. Jak osuszyć auto po umyciu?
Czytaj więcej
Czy po powrocie z myjni bezdotykowej na lakierze swojego auta
również
zauważasz
niechciane
zacieki,
które
skutecznie
popsuły efekty Twojej pracy? Zastanawiasz się wtedy jak prawidłowo
osuszyć auto po umyciu? Poznaj dwie skuteczne metody na pozbycie
się śladów wody z lakieru. Po pierwsze - mikrowłókno. Pozostawienie
samochodu do wyschnięcia, nawet po najlepszym myciu, rodzi
ryzyko powstania na lakierze zacieków z twardej wody.

https://k2.com.pl/blog/jak-osuszyc-auto/
4. Jak prać mikrofibrę by czyszczenie nie uszkodziło jej właściwości?
Czytaj więcej
Jednym z takich najbardziej powszechnych elementów są ściereczki i
ręczniki z mikrofibry. To prawdziwe must-have, jeśli chodzi o
sprzątanie i to nie tylko samochodu. W zasadzie każdy z nas słyszał o

tym materiale, ale czy wiemy czym tak naprawdę, jest mikrofibra, jak
o nią zadbać, aby służyła nam przez dłuższy czas, jak prać
mikrowłókna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym
tekście.

https://k2.com.pl/blog/jak-prac-mikrofibre/
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