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Opel Astra H Kombi
2004-2009r. / Opel Astra
GTC 3d 2004-2009r.
Dywaniki welurowe w
jakości Gold - na
Zamówienie kolory do
wyboru.
Cena

119,00 zł

Czas wysyłki

Szacowany czas wysyłki zamówienia to 1
dzień roboczy.

Numer katalogowy

G260404

Producent

Aldos.pl

Opis produktu
Oferujemy dywaniki welurowe przeznaczone do modelu:
Opel Astra III H GTC 3 drzwi 2004-10/2009r.
Opel Astra III H Kombi 09/2004-10/2010r.

Marka: ALDOS
Materiał: Welur strzyżony (Tuftowany)
100% POLIPROPYLEN
Spód: Gel Gumowy
Jakość / Quality: GOLD
Pochodzenie wykładziny: Holandia
Zakup dywaników w jakości GOLD
sugerujemy klientom,
którzy chcą zakupić dywaniki w dobrej jakości.
Dywaniki z runem Polipropylenowym
Tuftowanym są łatwe
do czyszczenia. Prosty włos na dywanikach
ułatwia ich
czyszczenie, drobinki piasku nie wplątują się we
włókna,
tak jak ma to miejsce w dywanikach z
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wykładziny pętelkowej
(jakość: silver, economy).
Gramatura dywanika - zawsze jest
zaznaczona na
wzornikach (patrz powyżej - zdjęcia z kolorami
dostępnych
wykładzin). Zdarza się, że w partiach dostaw
wykładziny
różnią się nieznacznie gramaturą.
Kształt i wymiary dywanika - wraz ze
zdjęciami
powyżej.
Wykończenia :
1. Lamówka welurowa - jest wytrzymała,
struktura matowa.
2. Ekoskóra (plastyczny materiał, który
wyglądem
przypomina ekoskórę), jest tak trwała jak
lamówka
welurowa, jednakże dużo łatwiejsza w
utrzymaniu
czystości, zabrudzenia przecieramy wilgotną
szmatką.
3 Przędza w krótkim czasie, w wyniku pocierania
zaczyna się mechacić.
Wszystkie nasze lamówki są podwinięte do
środka w
wierzchniej części dywanika, dzięki czemu
wygląda to
estetycznie.

"Łatka" na dywaniku Kierowcy: na życzenie
klienta
możemy ją naszyć, niemniej przy tej jakości
wykładziny
może przeszkadzać.
Więcej informacji na temat naszych
dywaników zawarta
jest w "MINI ŚCIĄDZE", u góry strony.

Dywaniki nie są oryginalnymi produktami OEM marki samochodu, a jedynie zamiennikami, które produkowane są pod marką ALDOS przez
Autodywaniki.pl.
Kopiowanie zdjęć do wykorzystania w sprzedaży bez zgody Właściciela czyli Firmy Aldos jest zabronione.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Komplet / Zestaw: Przód i tył 4 szt. , Przód 2 szt. (- 30.00% ), Przód 2 szt. + dodatkowy kierowca , Przód i tył 4 szt. +
dodatkowy kierowca (+ 20.00% )
Łatka Poliamidowa: Bez łatki , Z ŁATKĄ - przy tej jakości dywaników może Przeszkadzać
Kolor Dywanika: Czarny , Grafit , Szary , Beżowy
Obszycia / Lamówki: Ekoskóra Czarna , Ekoskóra Czarna ze srebrną nitką , Ekoskóra Czarna z Białą nitką (+ 5,00 zł ),
Ekoskóra Czarna z Niebieską nitką (+ 5,00 zł ), Ekoskóra Czarna z Piaskową nitką (+ 5,00 zł ), Ekoskóra Czarna z Czerwoną
nitką (+ 5,00 zł ), Nubuk Czarny , Nubuk Czarny z Białą nitką (+ 5,00 zł ), Nubuk Czarny z Srebrną nitką , Nubuk Czarny z
Czerwoną nitką (+ 5,00 zł ), Nubuk Czarny z Niebieską nitką (+ 5,00 zł ), Lamówka Czarna , Lamówka Grafitowa , Ekoskóra
Szara , Lamówka Szara , Ekoskóra Biała , Ekoskóra Biała z Czarną nitką (+ 5,00 zł ), Ekoskóra Biała z Czerwoną nitką (+ 5,00 zł
), Ekoskóra Czerwona , Lamówka Czerwona , Nubuk Czerwony , Nubuk Czerwony z Białą nitką (+ 5,00 zł ), Ekoskóra Bordowa ,
Ekoskóra Niebieska , Lamówka Niebieska , Lamówka Zielona , Ekoskóra Granatowa , Ekoskóra Beżowa , Nubuk Beżowy
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