Swissint Refill system for
vindusviskere
Samme kvalitet som originale vindusviskere
Swissint Refill er:
- miljøvennlige
- kostnadsbesparende
- tilpasset alle typer og
modeller
- lett å montere
- tåler nordisk vinterklima
Så enkelt fungerer det
1.
Fjern det
gamle
viskerbladet

2.

3.

Dra
verktøyet
gjennom
klammene
for å få den
rette
åpningen

Før refillen
inn i
klammene

4.

5.

La refillen
gli inn helt
til låsen
klikker

Kutt av
refillen
med en
avbiter (ca.
1,5 cm
etter siste
klamme)

Våre anbefalinger
Art.nr

Lengde mm

Bredde

Målgruppe

63610

610/24“

6.3 mm

AT 750

750/29“

-

63750
Car/ Truck

750/29.5“ Truck 90%

6.3 mm

85750 Truck

750/29.5“ Truck 10%

8.5 mm

1050/41“
Fitting tool
Fitting tool

8.5 mm
6.3 mm
8.5 mm

851050
6300
8500

Ruteverksteder, dekkverksteder,
båtverksteder
Nye generasjonen for: Mercedes, VW,
Audi, BMW, Fiat, Alfa, Porsche, Kia,
Honda, Nissan, Renault, Ford, Seat,
Škoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroën
Verksteder, dekkverksteder, ruteskift,
båtverksteder, truck og anlegg,
landbruksverksteder
Dekkverksteder, ruteskift, båtverksteder,
landbruksverksteder, anleggskjøretøy
Buss

Hva er forskjellen mellom Swissint Refill system og ordinære komplette vindusviskere?
Swissint Refill system
1. Swissint Refill Kun 3 refill typer er nødvendige for å
dekke alle modeller. Minimalt med lagerplass er
nødvendig

2. Tidsbesparelse
Ikke nødvendig å lete etter riktig viskermodell.
De er enkle å montere

3. Swissint kvalitet
Refill viskere er helt like originalviskerne

4. Merverdi

Ordinære vindusviskere
Lagerhold
Dyr og kostnadskrevende
Å lete etter riktig vindusvisker, er både tidså vel som kostnadskrevende

Billige vindusviskere har kortere livssyklus
enn Swissint Refill eller originale
vindusviskere
Originale vindusviskere er dyrere i innkjøp

For bilforretninger og for sluttkunder vil det
være mer å tjene ved bruk av refill enn med
konvensjonelle vindusviskere

5. Bilprodusentens vindusvisker forblir intakt på
bilen og Swissint Refill lar dermed den
aerodynamiske profilen være. Vi skifter kun
viskerblad, de originale viskerne forblir på
bilen.

6. Miljøvennlig
Mindre avfall siden det kun er selve
viskerbladet som blir erstattet

7. Tåler ekstreme temperaturer
Swissint refill beholder egenskapene lenge og
er både temperatur/syrebestandige
-65 C til +123 C

8. For nyere biler tar det ofte opptil to eller tre år
før komplette viskere er tilgjengelige på
markedet. Swissint Refill kan bli brukt
umiddelbart.

9. Perfekt serie Swissint Refill
system er perfekt tilbehør til
enhver vindusviskerserie

Hver enkelt bilmodell er testet i vindtunnel
og behøver originale vindusviskere

Å erstatte hele vindusviskeren er dyr t og
skaper unødvendig mye avfall

Temperaturbestandigheten til orginale
vindusviskere er -65C til +65C

Originale vindusviskere er betraktelig
dyrere

I ethvert verksted er det
viktig å ha Swissint Refill.
Systemet er mer fleksibelt
og kan brukes når alt haster

