Motosety – podložky pod motorky
Protiskluzový

Šitý na míru

Ochrání podlahu

Dodá styl

Snadná údržba

Bike Style - modul podlahy je po obvodu ukončen připojitelnými nájezdy, které jsou barevně
odlišeny od vnitřní části setu. Nadčasový design je zároveň umocněn robustní tloušťkou setu 7 mm.
Bike Style Logo- podlahový set je potisknut Vaším oblíbeným motivem, nebo logem tovární značky
Bike Style Select – podložka připravena přesně dle Vašich potřeb, nadefinujte si velikost
loga, obrázky, umístění potisku v rámci podlahového setu.
+ Vnější rozměry setu: 230×80 cm
+ Vnější rozměry dlaždice: 50×50 cm
+ Obsah setu: 4 dlaždice, 10 nájezdů, 4 rohy
+ Hmotnost setu: 15,7 kg
+ Tloušťka: 7 mm
+ Protiskluz: R10
+ Pevnost v tlaku: 520 kg/cm2
+ Nášlapná vrstva: PVC

Potisk na dlaždicích je umocněn hlubokou strukturou povrchu, která je patrná na pohled
i na dotek. Povrch je vytvrzen pomocí bezbarvého 100% laku, který je nanášen v několika
vrstvách. Díky tomu se na povrchu potisku vytvoří ochranný ﬁlm, zajišťující zvýšenou odolnost
proti opotřebení. Podlaha je tím chráněna, přilnutí nečistot omezeno a běžné denní čištění velmi
zjednodušeno.

+ Výběr barev:

Bike Style Select

Parametry jako Bike Style Logo
+ volitelný potisk celé vnitřní plochy
+ volitelný potisk vnějšího okraje podložky
+ kompletního zalakování setu vč. vnějšího okraje

Bike Style Logo

+ originální moto podložka 230 x 80 cm
+ lakovaní vnitřní části podložky
+ logo 50 x 100 cm na středu podložky

Bike Style

+ originální moto podložka 230 x 80 cm
+ lakovaní vnitřní části podložky

Koncový zákazník

Objednávkový list

Jméno
Email

1 Zvolte typ motosetu:

Telefon

Bike Style
2

3

4490 Kč

Bike Style Logo

Ks

Zvolte barvu
vnějšího okraje

2 Zvolte barvu

Zvolte barvu
vnitřní plochy

3 Zvolte barvu

4990 Kč

Ks

vnějšího okraje

vnitřní plochy

3 Popis loga: (například typ motorky, jméno, logo vaší firmy,

Bike Style Select

od 5 990 Kč

oblíbená fotka)

Ks

Ohledně dodání podkladů vašeho loga vás budeme kontaktovat.

2 Zvolte barvu

3

vnějšího okraje:

Zvolte barvu
vnitřní plochy:

4 Označte sektory pro umístění motivů (příplatek za 1 sektor +300 Kč)
R1

N1

N5

D1

N2

N3

N4

R2

D2

N6

N10

R3

V ceně setu je logo (50 x 100 cm)

R4

N7

N8

N9

Ohledně dodání podkladů vašich motivů a konzultace grafického návrhu vás budeme kontaktovat.

Celková cena setu Bike Style Select včetně příplatků, bez dopravy:

Zvolit cenu dopravy (150 Kč/set)
150 Kč (1 set)

600 Kč (4 sety)

300 Kč (2 sety)

Doprava ZDARMA*

450 Kč (3 sety)

5 990 Kč +

300 Kč x ___ ks

=

Kč

Celková cena objednávky
včetně dopravy

Kč

Podpis zákazníka

*Doprava ZDARMA se vztahuje pouze na objednávky 5
a více kusů setů, nebo na set Bike Style Customs již od 1ks.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo respektování ochranné známky. Zákazník se podpisem zavazuje k odběru a řádné úhradě objednaného zboží a souhlasí s obchodními podmínkami SimpleJack.cz

