
Krycí ochranná plachta na auto od Marek Mikel s.r.o., IČ:26941741.

Speciální ochranné plachty určené pro osobní a dodávková vozidla. Autoplachty ochrání vozidlo 
před nepříznivými vlivy počasí v létě i v zimě. 

Autoplachtu si vyberete podle rozměrů Vašeho vozidla. Volte prosím nejbližší větší rozměr 
plachty podle typu, délky, šířky a výšky Vašeho vozidla. 

 Autoplachtu si vyberete podle následujícího postupu
1) změříte délku, šířku a výšku karoserie v linii viz obrázek
2) podle typu vozidla (sedan, kombi, offroad, MPV, hatchback...) volíme typ plachty z naší 
nabídky
3) podíváte se do objednávkové tabulky a vyhledáte typ a velikost, který rozměrově nejvíce 
vyhovuje vašim datům a typu vozidla.
4) upozorňujeme, že naše plachty jsou konfekčních velikostí  ,   velikost a typ je na vaší volbě   a 
žádná plachta není určena přesně na daný model automobilu!

Jednoduché použití autoplachet
Rychlost a časová nenáročnost. 
-Návlek přetáhnete přes karoserii vozidla během několika sekund. 
-V přední a zadní části nárazníků se plachta upevní automaticky. 
Kvalitní guma zašitá v lemu návlek dobře uchytí k vozidlu. 
-Před navlečením autoplachty doporučujeme sklopit zrcátka a odšroubovat anténu. 

Obsah balení
 
Plachta je zabalena v přepravním PVC obalu uzavíratelném na druky.
Každá plachta je vybavena originál papírovým štítkem s údaji o typu a velikosti.
Pozor, vzhledem k hlavnímu odbytišti výrobce, trhu U.S.A., velikosti jsou uvedeny v britských 
měrných jednotkách (palcích) jeden palec = 2,54cm.

Samotná plachta je vložena ve stahovacím vaku ze stejného materiálu jako plachta, který slouží 
na pozdější uchovávání a transport výrobky ve vašem vozidle.
Přepravní velikost vaku s poskládanou plachtou, je podle velikosti plachty 2-4 litry.

  Údržba
Tuto plachtovinu je možno ručně vyprat ve vodě do 40st.C běžným pracím práškem a nechat na 
venkovním větraném místě vysušit.
! Pozor, plachtovinu v žádném případě neždímejte v pračce ani nesušte v sušičce. Nežehlete!

Děkujeme za pozornost a přejeme hodně šťastných chvil při používání našich autoplachet s vašim 
automobilem.
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