Krycí plachta na auto skla od Marek Mikel s.r.o., IČ:26941741.
Speciální ochranné plachty určené pro zakrytí horní části karosérie vozidla tj. střechy a skel.
Autoplachty ochrání skla automobilu před nepříznivými vlivy počasí a životního prostředí v létě i
zimě.

v

Plachty na skla auta jsou vyrobeny z prodyšné třívrstvé tkaniny o plošné hmotnosti 60g/1m2.
Rub tkaniny tvoří jemná nylonová příze.
Líc je tvořen nylonovou tkaninou se stříbrným reflexním nátěrem, který plachtu impregnuje k dosažení
její maximální funkčnosti a odolnosti.
Tato speciální funkční univerzální textilie impregnovaná stříbrným zátěrem zajišťuje,
aby nedošlo ke skleníkovému efektu, čili přehřátí interieru vozidla vystavenému přímému slunečnímu
svitu.
Všechny ostatní ochranné funkce plachty zůstanou zachovány.
Dodává se ve dvou typech a to:
1) typu klasik vhodná na auta typu sedan, kombi, hatchback, kupé
2) typu MPV a Off-Road, vhodná na auta s vyšší karoserií a tím i větší plochou střech a oken
Jednoduché použití autoplachet.
Rychlost a časová nenáročnost je další z výhod používání plachet na auto.
Plachtu na zakrytí skel automobilů přehodíte přes střechu karoserie vozidla během několika sekund.
Ve všech čtyřech rozích plachty jsou našity gumové popruhy s plastovými všestranně zaoblenými
háčky,
pomocí kterých plachtu upevníte za disky kol, případně záhyb blatníků či nárazníků nebo podvozku.
Protože jsou popruhy pružné, plachta se automaticky vypne.
Použité plastové háčky jsou zcela hladké a oblé a není na nich žádná ostrá plocha.
Je zde maximálně dbáno, aby nebyla žádná možnost poškodit háčkem karoserii nebo jinou část
vozidla.
Před navlečením autoplachty doporučujeme sklopit zrcátka a odšroubovat anténu.
Autoplachtu si vyberete podle následujícího postupu
1) změříte míru boku karoserie v linii těsně pod prosklením od dolní části předního po dolní část
zadního skla.
2) změříte šířku předního skla.
3) změříme výšku prosklení na středovém sloupku od střechy po hranu pod sklem
4) podle typu vozidla volíme typ klasik, nebo typ MPV/OffRoad
5) podíváte se do objednávkové tabulky a vyhledáte typ a velikost, který rozměrově nejvíce
vyhovuje vašim datům.
Volte prosím nejbližší rozměr plachty podle typu, a uvedených dat z Vašeho vozidla.

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 1,5-2l.
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.

