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Link do produktu: https://www.autodywaniki.pl/opel-astra-iv-j-p10-09-15r-dywaniki-welurowe-op-p-8414.html

Opel Astra J 2009-2019r.
Dywaniki welurowe w
jakości OP - na
Zamówienie kolory do
wyboru.
Cena

139,00 zł

Czas wysyłki

Szacowany czas wysyłki zamówienia to 1
dzień roboczy.

Numer katalogowy

OP260405

Producent

Aldos.pl

Opis produktu
Oferujemy dywaniki welurowe przeznaczone do modelu:
Opel Astra IV J Sedan 2012-2019r.
Opel Astra IV J Hatchback 5 drzwi 11/2009-08/2015r.
Opel Astra IV J GTC 3 drzwi 11/2011-2018r.
Opel Astra IV J Kombi 10/2010-03/2016r.
Opel Astra IV J OPC 2012-2018r.
Marka: ALDOS
Materiał: Welur strzyżony (Tuftowany)
100% Poliamid
Spód: OP - Cienka Warstwa Gumy

UWAGA!!!
Powyższe zdjęcia/wzorniki z monetą są wykonane przy
dywanikach z wykładziny o gramaturze runa 500gr. na
m2
wykładziny.

Jakość / Quality: OP
Pochodzenie wykładziny: Holandia

Kształt i wymiary dywanika - widoczny na
zdjęciach
(pod zdjęciem główny oferty).
Góra dywanika (wierzch) to runo Poliamidowe,
które
jest łatwe do czyszczenia (np. odkurzaczem).
Poliamid jest
delikatniejszy i milszy w dotyku niż polipropylen.
Dodatkowo poliamid jest zdecydowanie trwalszy,
mniej się
ugniata pod piętami, w porównaniu do wykładzin
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niższych
jakości.
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 o strukturze matowej.
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. Tej jakości dywaników nie obszywamy
przędzą, która się
mechaci (co nie wygląda estetycznie), przez co
skróceniu
ulega czas ich użytkowania.
Wszystkie nasze lamówki są podwinięte do
środka
w wierzchniej części dywanika, dzięki
czemu wygląda
to estetycznie.
U góry strony "MINI ŚCIĄGA"
ze szczegółowym opisem wszystkich
dostępnych wykładzin.

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:
Wykładzina OP: Czarna OP +-500gr m2 , Grafitowe OP +-500gr m2
Obszycia Kolor / Rodzaj: Ekoskóra Czarna , Ekoskóra Biała , Ekoskóra Czerwona , Ekoskóra Granatowa , Ekoskóra Szara
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