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/></div> </td> </tr> </table> <p>Nadchodzi wrzesie�a wraz z nim jesienna pogoda deszcz, plucha i b�oto. Aby uchroni�nasze mieszkanie przed brudem przynoszonym z
zewn�trz, firma Sklepy Komfort SA przygotowa�a now� kolekcj�wycieraczek.</p> <p>�</p>
<p><br />Dzi�i nim pod�ogi wewn�trz pomieszcze�zachowaj� estetyczny wygl�d nawet
przy jesiennej s�ocie. Wycieraczki po�o�one przy wej�ciu pe�ni� niezwykle wa�n� rol�
poch�aniaj� zanieczyszczenia, b�oto i wod� Przechwytuj� cz� zabrudze� kt�e ka�dego
dnia przynosimy na butach do domu. Ich stosowanie powoduje, �e pod�ogi w domu s� czyste
i�d�u�ej zachowuj� �adny wygl�d. Wycieraczki chroni� bowiem pod�og�przed
przenoszeniem wody, kt�a w nadmiarze mo�e spowodowa�uszkodzenie paneli lub drewna.
Dbaj� tak�e o�estetyczny wygl�d dywan� i wyk�adzin dywanowych, a dodatkowo
zmniejszaj� wydatki na preparaty i �rodki czyszcz�ce pokrycia pod�ogowe.<br /><br /><img
src="http://newss.pl/images1/komfort180809.jpg" border="0" alt=" " width="480" height="350"
/><br /><br />Chc�c uchroni�pod�og�przed zabrudzeniami, warto zastosowa�dwa rodzaje
wycieraczek: zewn�rzn�, s�u��c� do usuwania b�ota lub �niegu oraz wewn�rzn�,
przeznaczon� do�osuszania i wycierania but�.<br /><br />Estetyczne i funkcjonalne ?
wycieraczki z w��ien kokosowych. Najnowsze wycieraczki dost�ne w sklepach sieci Komfort
nie tylko zapraszaj� do wn�rza domu, ale tak�e podkre�laj� jego indywidualny charakter.
Kolekcja mat wej�ciowych z w��na kokosowego kolorystycznie i wzorniczo nawi�zuje do
jesiennego pejza�u. Produkty utrzymane s� w�ciep�ych barwach pomara�zy, ��i, z�ota
oraz br�zu. Wyst�uj� w modnych motywach ro�linnych - ozdobione delikatnymi listkami lub
kwiatami oraz geometrycznych, takich jak ko�a czy paski. Wycieraczki kokosowe dost�ne s�
r�nie� w wersji z nadrukowanymi na nie rysunkami zwierz�t ? psa czy owieczki. <br /><br
/>Wzornictwo najnowszych wycieraczek, dost�nych w sklepach Komfort, inspirowane jest
aktualnymi trendami w bran�y dywan� i wyk�adziny pod�ogowych, dzi�i czemu tworz�
harmonijne zestawienia z pozosta�ymi pokryciami pod�ogowymi w domu. <br /><br
/>Efektowne i higieniczne ? wycieraczki bawe�niane MIX. Walory estetyczne nowych mat
wej�ciowych id� w parze z ich w�a�ciwo�ciami praktycznymi. Najnowszym produktem s�
maty wej�ciowe, kt�e przy du�ym zabrudzeniu mo�na upra�w pralce. Linia MIX
charakteryzuje si�naprzemiennie roz�o�onymi pasami w��ien bawe�nianych
i�polipropylenowych, kt�e zatrzymuj� wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz wilgo� Sztywna
tkanina doskonale oczyszcza podeszwy z brudu, a specjalne pod�o�e wykonane z mieszanki
PCW i gumy zatrzymuje wod� Wycieraczki dost�ne s� w trzech kolorach: br�zowym,
granatowym i szarym. Standardowe rozmiary to 40x60 cm i 60x90 cm, jednak istnieje
mo�liwo��dopasowania wymiar� wycieraczki do potrzeb Klienta. <br /><br /><img
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/><br /><br />Wycieraczki poliamidowe wewn�rzne wykonane s� na bazie gumy i PCW.
Materia�, z kt�ego zosta�y wyprodukowane sprawia, �e s� odporne na dzia�anie
temperatury i promieni UV. Ponadto dzi�i w�a�ciwo�ci� antypo�lizgowym w��ien
poliamidowych brud zatrzymywany jest a� w 90% na wycieraczce. <br /><br />Wycieraczki ?z
odzysku? -<strong> NOTRE DAME i RIVER ROCKS CANYON</strong>.� Zwolennikom
recyklingu polecamy wycieraczki wykonane z surowc� wt�nych. Opr�z walor� ekologicznych
produkty te cenione s� r�nie� za sw� wygl�d. Wz� naniesiony na wycieraczk�do z�udzenia
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przypomina misternie u�o�on� kamienn� �cie�k� Wycieraczki dost�ne s� w rozmiarze 45
cm x 75 cm. Przeznaczone s� g��nie do u�ytku zewn�rznego. Ich powierzchnia dzi�i
wg��ionym kanalikom jest odporna na zabrudzenia i wod� <br /><br />Wycieraczki
zewn�rzne ? Propper mog� by�stosowane na zewn�trz oraz we wewn�trz budynk�, nie
tylko przy drzwiach wej�ciowych, ale r�nie� na wi�szej powierzchni ? w holu czy na
korytarzu. Wykonane z polipropylenu, znakomicie poch�aniaj� wod�i zanieczyszczenia.
Szorstkie w dotyku - potocznie nazywane syntetycznym kokosem. Wycieraczki Propper
dost�ne s� w rolkach w czterech kolorach, kt�e pozwalaj� na roz�o�enie ich na dowolnej
przestrzeni.� �<br /><br />Do zada�specjalnych. W miejscach o du�ej wilgotno�ci
szczeg�nie polecane s��wycieraczki a�urowe, kt�e ze wzgl�u na charakterystyczn�
budow�zwane s� ?plastrami miodu?. Wykonane z wymiennych trudno�cieralnych gumowych
szczotek, skutecznie chroni� przed wnoszeniem brudu z zewn�trz. Charakteryzuj�
si�wyj�tkow� trwa�o�ci� i odporno�ci� na �cieranie. Dodatkowo posiadaj� specjalnie
uformowany sp�, kt�y u�atwia odprowadzanie wody. Doskonale sprawdz� si�zar�no
wewn�trz jak i na zewn�trz pomieszczenia.<br /><br /></p> <p>�</p> <p><strong>Sklepy
KOMFORT</strong><strong><br /></strong><a
href="http://newss.pl/content/view/5634/68/">WI�EJ INFORMACJI z firmy Sklepy KOMFORT
(PRESS BOX) </a> <strong></strong></p> <p><strong>{jcomments on}<br
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