Atsarginės gumelės automobilių langų valytuvams
Originali kokybė
Swissint langų gumelės:
Nekenkia aplinkai
Mažina sąnaudas
Lengvai pakeičiamos
Atsparios temperatūrai,
druskoms ir rūgštims

Tai yra taip paprasta ☺
1.

2.

3.

Nuimkite
seną gumą
nuo valytuvų

Prabraukite
matavimo
įrankiu per
laikiklius, kad
sužinotumėte
tikslų dydį.

Tinkamai
įdėkite
atsarginę
gumelę.

4.

5.

Stumkite
gumelę, kol
ji užsifiksuos
laikiklyje.

Nukirpkite
nereikalingą
ilgį. (apie.
1.5 cm už
laikiklio)

Mūsų rekomendacijos Jusų kompanijai:
ILGIS MM IR COLIAIS PROFILIO PLOTIS
PREK. NR.
63610

610/24“

6.3 mm

AT 750

750/29“ „FLAT“

-

750/29.5“ Truck 90%

6.3 mm

750/29.5“ Truck 10%

8.5 mm

1050/41“

8.5 mm

63750
Car/ Truck
85750 Truck

851050

TIKSLINĖ GRUPĖ
Dirbtuvės. Stiklų, padangų ir elektrikų dirbtuvės
,valtys
NAUJOS KARTOS: Mercedes, VW, Audi, BMW,
Fiat, Alfa, Porsche, Kia, Honda, Nissan, Renault,
Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot,
Citroen
Dirbtuvės. Stiklų, padangų ir elektrikų dirbtuvės
,valtys , sunkvežimiai, statybinė technika.
Dirbtuvės. Stiklų, padangų ir elektrikų dirbtuvės,
valtys, statybinė technika. Senos valtys, seni
sunkvežimiai.
Autobusai (prekė pristatoma pagal užsakymą)

Koks skirtumas tarp Swissint atsarginių gumelių ir naujų valytuvų?

Įprasti valytuvai

Swissint atsarginės gumelės
1. TIK 3 ATSARGINIŲ GUMELIŲ DYDŽIAI
TINKA VISOMS AUTOMOBILIŲ RŪŠIMS
TAI REIKALAUJA MINIMALIŲ
SANDĖLIAVIMO SANAUDŲ
2. Taupo laiką
Nereikia ilgai ieškoti tinkamo valytuvų
modelio – tiesiog pakeičiate gumelę.
3. Kokybiškos SWISSINT atsarginės gumelės
visiškai atitinka originalus.
4. Jūs perkate naudą
Automobilių dirbtuvėms ir galutiniam
vartotojui atsarginės gumelės – atneša
daugiau naudos nei įprasti valytuvai.
5. Gamintojo valytuvai lieka ant automobilio taigi –
Swissint atsargines gumelės nepaveikia
automobilio aerodinamikos.Mes tik pakeičiame
gumeles, originalūs valytuvai – lieka.

LAIKYMAS

6. Nekenksminga aplinkai, mažiau atliekų
Pakeičiama tik gumelė
7. Atsparumas temperatūroms ir rūgštims
SWISSINT atsarginė gumelė tarnauja ilgiau
ir yra vienintelė rinkoje atspari
termperatūrai ir rūgštims. -65 C iki +123 C
8. Praeina apie 2 metus kol rinkoje
pasirodo atsariginiai valytuvai ką tik
išleistiems automobiliams. Swissint
atsargines gumeles galima naudoti
iškarto.

Keisti visą valytuvą – brangu ir dėl to atsiranga daug
nereikalingų atliekų.
Originalių valytuvų atsparumas temparatūrai
svyruoja nuo
-65C iki + 65C

9. Puikus papildymas
Swissint atsarginės valytuvų gumelės –
puikus papildomas produktas prie
kiekvienų valytuvų.

SWISSINT atsarginių gumelių ieškokite
KIEKVIENOJE SWISSINT parduotuvėjė.

DAUG DYDŽIŲ – INTENSYVUS SANDĖLIO
SEKIMAS
Ieškoti naujo valytuvo – tai kainuoja laiko ir
pinigų
Swissint atsarginės gumelės tarnauja ilgiau
nei pigūs valytuvai
Originalūs langų valytuvai – brangesni!!!

Kiekvienas automobilis yra testuojamas vėjo
tunelyje ir dėl to jam būtini originalūs
aerodinaminiai valytuvai.

Originalūs atsarginiai valytuvai yra labai
brangūs.

