K2 AURON STRONG
Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji mocno
zabrudzonych skór
Indeks produktu: G421
Kod kreskowy: 5906534016331

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
Skóra to jeden z najbardziej szlachetnych materiałów stosowanych w samochodach. Podnosi prestiż i
komfort użytkowania auta. Niezależnie od tego czy Twoje auto dopiero co opuściło salon, czy ma już swoje
lata, jeśli posiada skórzaną tapicerkę - warto regularnie dbać.
Zestaw K2 Auron Strong to specjalista od trudnych zadań. Przeznaczony do czyszczenia mocno
zabrudzonych i zaniedbanych powierzchni skórzanych, takich jak fotele, kierownica, inne obszyte skórą
elementy wnętrza auta. Doskonale nadaje się do przywrócenia atrakcyjnego wyglądu tapicerce, która nigdy
nie była czyszczona.

Zestaw do pielęgnacji skór K2 AURON STRONG to pakiet czterech wyjątkowych produktów,
zaprojektowanych tak, aby tchnąć nowe życie w bardzo mocną zabrudzoną tapicerkę, wyczyścić ją i
zabezpieczyć przed przecieraniem. Receptura i forma produktów, została tak dobrana aby zapewnić
maksymalną skuteczność oraz wydajność przy zachowaniu wyjątkowej łatwości użycia. Z zestawem K2
Auron Strong usunięcie ciężkich zabrudzeń jest łatwe i szybkie. Poradzi sobie z nim nawet najmniej
doświadczony użytkownik.

Zawartość zestawu K2 Auron Strong:

Pianka do czyszczenia skóry K2 AURON CLEANER STRONG - pianka czyszcząca o
zwiększonej sile działania. Przeznaczona do zwalczania starych i silnych zabrudzeń. Charakteryzuje
się dużą mocą i krótki czasem działania. Idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych gdzie
kluczowy jest czas całego procesu czyszczenia. Z uwagi na swoją wysoką siłę działania powinna
być używana jednorazowo do usunięcia zabrudzeń, a do regularnej pielęgnacji zastąpiona
standardowym produktem K2 Auron Cleaner.

Środek zabezpieczający skórę przed ścieraniem K2 AURON PROTECTANT - zabezpiecza
skórę przed przecieraniem, pękaniem, a także przed wchłanianiem potu z dłoni (w przypadku skóry

na kierownicy). Pozostawia skórę matową oraz naturalnie lekko szorstką w dotyku. Zapewnia
miękkość i elastyczność, dzięki czemu jest bardziej odporna na uszkodzenie.

Szczoteczka do czyszczenia K2 AURON BRUSH - szczotka o miękkim włosiu zaprojektowana z
myslą o czyszczeniu delikatnej powierzchni tapicerki skórzanej lub materiałowej. Wykonana z
najwyższej jakości materiałów, o solidnej i trwałej konstrukcji. Doskonale czyści, docierając do
wszystkich zakamarków i zagłębień skóry. Nie niszczy powierzchni skóry, nie pozostawia smug.
Doskonale leży w dłoni.

Mikrofibra - uniwersalna, puszysta mikrofibra do czyszczenia i osuszania delikatnych powierzchni
m.in. skór, tworzyw sztucznych, lakieru. Cięta laserowo, dzięki czemu nie posiada obszyć oraz
krawędzi. Prosty splot włókien powoduje, że doskonale wchłania wodę i świetnie nadaje się do
osuszania np. powierzchni skóry po czyszczeniu.

Wskazówka: Aby utrzymać skórzaną tapicerkę w optymalnej kondycji zaleca się jej regularnie czyszczenie i
zabezpieczenie (raz na 3 miesiące) przy pomocy standardowego zestawu K2 Auron.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=VQGnmJg9n5A

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/235899996?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. Magiczna gąbka – jak działa i co nią czyścić
Czytaj więcej
W naszym życiu codziennym raz na jakiś czas zdarzy się taka
sytuacja, że mamy do czynienia z plamą, plamą, która za nic w
świecie nie chce dać się usunąć. Stosujemy różne środki chemiczne i
nic, zabrudzenie jak było tak jest. Czasami jest to niewielki ślad np.

https://k2.com.pl/blog/magiczna-gabka/
2. Czyszczenie skórzanej tapicerki w samochodzie - krok po kroku
Czytaj więcej
Czyszczenie skórzanej tapicerki nie jest czynnością trudną i poradzi
sobie z nią przeciętny Kowalski. Niegdyś posiadacz skór w aucie był
zmuszony oddać swoje auto do profesjonalnego czyszczenia. Dziś ma
wybór czy powierzyć czyszczenie tapicerki skórzanej w swoim
samochodzie profesjonaliście, czy skorzystać z dostępnych środków i
samodzielnie podjąć wyzwanie.

https://k2.com.pl/blog/czyszczenie-skor/
3. Zestaw strong do czyszczenia skórzanej tapicerki
Czytaj więcej
Skórzana tapicerka. Element wyposażenia kiedyś uważany za
luksusowy i widywany tylko w najdroższych samochodach, dziś jest
jednym z najpopularniejszych dodatków dobieranych nawet do
niewielkich, miejskich hatchbacków. Niestety, powszechność tego
elementu wnętrza sprawia, że wielu właścicieli nie przeznacza na
jego pielęgnację odpowiedniej uwagi.

https://k2.com.pl/blog/zestaw-strong-do-skorzanej-tapicerki/
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