MATA na przednią
szybę 150 x 70 cm (z
uszami 200 x 70 cm)
Indeks produktu: AZ204
Kod kreskowy: 5906534740687

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 10

Zdjęcia
Pobierz zdjęcia

Opis

Mata na szybę CARDOS
NA ZIMĘ
Dzięki zastosowaniu maty na szybę CARDOS nie tylko unikniesz problemu obladzania szyby, ale jeszcze
uchronisz ją przed mikro-rysami, które tworzą się przy każdym skrobaniu. Dodatkowo podłożona pod
wycieraczki nie pozwoli im przymarznąć, co mogłoby się odbić na ich żywotności. Mata na
szybę CARDOS jest łatwa w montażu i demontażu dzięki zakładkom na bokach, które są po prostu
zatrzaskiwane drzwiami.
Odpowiedni rozmiar pozwala zakryć przednią szybę nawet w aucie typu SUV. Jest to gadżet niezbędny dla
osób często podróżujących i parkujących samochód na zewnątrz, dzięki któremu skrócą czas potrzebny na
przygotowanie pojazdu do drogi.

Cechy produktu:
izolacja przed zamarzaniem szyby,
uniwersalny kształt i rozmiar pasujący do większości aut osobowych i dostawczych,
możliwość stosowania latem w celu ochrony przed słońcem i nagrzewaniem,
ochrona wycieraczek przed przymarzaniem,
łatwy montaż i przechowywanie,
wymiary: 150 cm x 70 cm,
wodoodporna.

NA LATO

Praktyczna mata na szybę CARDOS to idealne rozwiązanie, aby uniknąć „piekarnika” wewnątrz
samochodu w upalne dni. Doskonale sprawdzi się jako ekran ochronny podczas przebywania w pracy, gdy
auto stoi 8 godzin w słońcu lub na wakacjach, kiedy zaparkowany samochód całymi dniami nagrzewa się.
Stosowanie maty przeciwsłonecznej latem nie tylko zmniejszy temperaturę w pojeździe, ale także będzie
osłaniać wnętrze, głównie deskę rozdzielczą i fotele przed ostrymi promieniami UV, które powodują ich
blaknięcie i pękanie. Stosowanie maty na szybę CARDOS bardzo istotnie wpłynie na komfort wsiadania i
podróżowania w upalne dni, ponieważ sprawi, że kierownica i fotele nie będą gorące.
Mata na szybę CARDOS jest łatwa w montażu i demontażu dzięki zakładkom na bokach, które zatrzaskuje
się drzwiami, a także w przechowywaniu dzięki praktycznym gumkom. Odpowiedni rozmiar pozwala zakryć
przednią szybę nawet w aucie typu SUV. Jest to gadżet niezbędny dla osób często podróżujących i
parkujących samochód na zewnątrz.

Cechy produktu:
izolacja przed nagrzewaniem na słońcu,
uniwersalny kształt i rozmiar,
możliwość całorocznego stosowania,
łatwy montaż i przechowywanie,
wodoodporna,
wymiary 150 cm x 70 cm.
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