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Kardiff Kardibag Protect Plus
Mata do bagażnika z nakładką
na zderzak S czarna
Cena brutto

219,36 zł

Cena netto

178,34 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

MO-6733

Kod producenta

6733

Opis produktu
Mata Kardibag Protect Plus w kolorze czarnym

Maty Kardiff zabezpieczają wnętrze bagażnika samochowego przed zabrudzeniami - Kardibag PROTECT (wersja podstawowa) i Kardibag
PROTECT PLUS (z nakładką ochronną na zderzak).
Jest to nowoczesny ochronny pokrowiec samochodowy do bagażników aut typu kombi. Umożliwia przewożenie psów oraz wszelkiego rodzaju
przedmiotów bez niszczenia i brudzenia wnętrza.

Zalety:
Uniemożliwiają przenikanie nieczystości i wilgoci, co skutecznie zabezpiecza fabryczną tapicerkę oraz wykładzinę w samochodzie
Posiadają porowatą powierzchnię i wkłady antypoślizgowe zapobiegające przesuwaniu się przewożonego ładunku podczas transportu
Ułatwiają utrzymanie czystości w przestrzeni bagażowej
Prosty sposób montażu i łatwe użytkowanie - dzięki możliwości regulacji mocowań pasuje do wielu wnętrz.
Są wykonane z Poliestru 600/600 dzięki czemu są odporne na uszkodzenia mechaniczne a jednocześnie są lekkie i elastyczne
Łatwe w utrzymaniu czystości (pranie w temperaturze do 30 stopni C)
Dodatkowo odporne są na działanie zarówno wysokich jak i niskich temperatur
Mocowanie
Boczne ściany wyposażone są w rzepy oraz usztywniające rurki PCV
Podłoga wyposażona jest w rzepy ( w przypadku plastikowych boków – taśma rzepowa z klejem)
Tylna ściana ( na której są zagłówki bądź krata) posiada 3 taśmy nośne z regulowanymi klamrami
PLASTIKOWE BOKI? To nie problem - do każdej maty jest dołączony komplet rzepów z taśmą dwustronną (dzięki czemu matę można
przytwierdzić nawet w samochodach które nie są wyściełane tapicerką )
Wielkości mat (cm):
Rozmiar S: 105 x 80 x 30
Rozmiar M: 100 x 100 x 30
Rozmiar L: 110 x 105 x 30
Podane wymiary dotyczą szerokości między nadkolami x głębokości od tylnych siedzeń do końca bagażnika x wysokości boków.

KARDIBAG PROTECT PLUS (mata z nakładką na zderzak) - nadaje się do bagażników aut typu kombi.
Umożliwia przewożenie psów oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów bez niszczenia i brudzenia wnętrza. Zabezpiecza przed wszelkimi
zabrudzeniami: sierścią , piaskiem, błotem i wodą.
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