PRODU CE N T DYWAN I KÓW SAM O C H O D OW YCH
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Nasza
ROK ZAŁOŻENIA

2010

od ponad 8 lat...
zajmujemy się produkcją tekstylnych dywaników samochodowych.
współpracujemy z największymi producentami wykładzin w Europie.
stanowimy liczącą się konkurencję zarówno pod względem ceny
jak i wysokiej jakości produktów.
docieramy do klienta końcowego poprzez starannie dobrane sklepy
motoryzacyjne oraz za pomocą sprzedaży internetowej.
gwarantujemy wysoką jakość obsługi oraz zadowolenie ze współpracy.

biuro@carmat.pl
Porąbka 43-353, ul.Śląska 4

33 482 06 80

antypoślizgowe
łatwe w pielęgnacji
dopasowane do modelu
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8

posiadają wodoodporny spód
nie blakną od promieni słonecznych
zawierają oryginalne klipsy montażowe

KATEGORIE CENOWE

WARIANTÓW DYWANIKÓW
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S E R I A BAS IC
Najtańszy produkt w naszej ofercie wybierany przez klientów,
którzy poszukują wysokiej jakości produktu w przystępnej cenie.
Dywaniki tej serii wykonane są z ﬁlcu igłowanego. Spośród wielu
zalet charakteryzujących ten typ materiału, możemy wymienić takie jak:
odporność na wgniecenia i brak podatności na blaknięcie oraz wysoką
temperaturę. Ponadto każdy dywanik kierowcy jest wyposażony
w dodatkowe wzmocnienie w formie podnóżka, co niewątpliwie ma
istotny wpływ na zwiększenie jego wytrzymałości, a tym samym
wydłużenie okresu eksploatacyjnego.

CECHY
WS PÓLNE
SERI I
BASIC

gruba
wykładzina

wodoodporne

gramatura
650g/m2

waga całkowita
2100g/m2

granulat
gumowy

odporne
chemicznie

łatwe
czyszczenie

system
montażowy

ﬁlc
igłowany

materiał
nie blaknie

spód
antypoślizgowy

wzmocnienie
pod stopami

wzór
dopasowany

wykończenie
przędzą

CZAR NE BASIC

SZAR E BA SIC
skórzane
wykończenie

GR AF ITOWE BASIC
wykończenie
przędzą
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S ERIA CAR B ON
Dywaniki serii CARBON to jeden z najbardziej wyjątkowych produktów w naszej
ofercie. Pod względem wizualnym elementami wyróżniającymi dywaniki tej serii są:
unikalne wykończenie skórą imitującą karbon oraz oryginalne wzmocnienie
z charakterystycznym wzorem przetłoczeń w dywaniku kierowcy.

Lorem ipsum
Lorem ipsum
Spośród wielu zalet wyróżniających ten typ wykładziny możemy wymienić takie jak:
łatwość w utrzymaniu czystości, odporność na przetarcia oraz brak podatności
na powstawanie zapętleń runa.

CECHY
SERI I
CARB ON

gruba
wykładzina

wodoodporne

gramatura
500g/m2

waga całkowita
2000g/m2

granulat
gumowy

odporne
chemicznie

łatwe
czyszczenie

system
montażowy

tuftowana
wykładzina

materiał
nie blaknie

spód
antypoślizgowy

wzmocnienie
pod stopami

wzór
dopasowany

skórzane
wykończenie

WZMO CNIENIE CARB ON

wykończenie
skórą carbon
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SE R I A LO GO
Produkt z trzeciej półki cenowej w naszej ofercie
wybierany przez klientów, którzy poszukują
wysokiej jakości produktu z wgrzewanym
emblematem, w odpowiedniej kolorystyce,
dopasowanej do danej marki samochodu.
Haftowany emblemat znajduje się na przednich
dywanikach. Dywaniki tej serii wykonane
są z wykładziny tuftowanej. Spośród wielu zalet
charakteryzujących ten typ materiału, możemy
wymienić takie jak: odporność na przetarcia,
wysoką temperaturę czy też trwałych
zabrudzeń. Ponadto każdy dywanik kierowcy
wyposażony jest w dodatkowe wzmocnienie
w formie podnóżka, co niewątpliwie ma istotny
wpływ na zwiększenie wytrzymałości, a tym samym
wydłużenie okresu eksploatacyjnego, podobnie
jak w przypadku serii Carbon.

CECHY
SERI I
LOGO
gruba
wykładzina

wodoodporne

wzór
dopasowany

granulat
gumowy

odporne
chemicznie

łatwe
czyszczenie

tuftowana
wykładzina

materiał
nie blaknie

spód
antypoślizgowy

system
montażowy

waga całkowita
2000g/m2

wykończenie
skórą nubuk

wzmocnienie
pod stopami

gramatura
500g/m2

SKODA

OPEL
RENAULT
MAZDA
SUBARU
PEUGEOT

WZMOCNIEN I E
LO GO

VW
BMW
FORD
VO LVO

KI A
AUDI
HONDA
TOYOTA

W YKO Ń C ZEN I E
LO G O

RENAULT

MINI
JAGUA R
LA ND ROVER

FIAT 500

UMI EJSCOWIENIE
HAFTOWANYCH
PL AKIETEK
LOGO

FI AT
LANCIA
ALFA ROMEO

05
W dywanikach serii Premium stosujemy wysokiej jakości wykładzinę tuftowaną - materiał,
który można spotkać w dwu-, trzykrotnie droższych dywanikach oryginalnych.
Charakteryzuje się ona bardzo miłym w dotyku, gęstym, krótkim włosem osadzonym
na tkaninie poliamidowej, powleczonej od spodu żelem lateksowym. Dzięki temu
materiał bardzo długo zachowuje zarówno trwałość jak i połysk oraz świeżość. Dywaniki
serii Premium oprócz wysokiej trwałości samego materiału, cechuje estetycznywygląd,
odporność na przetarcia, wgniecenia, zagrzybienia, jak również trwałe zabrudzenia.

S ER I A PREM IUM

CECHY
SERI I
PREMIUM
gramatura
600g/m2

SKÓRA NUBUK

gruba
wykładzina

wodoodporne

wzór
dopasowany

lateksowy
spód

odporne
chemicznie

łatwe
czyszczenie

tuftowana
wykładzina

materiał
nie blaknie

spód
antypoślizgowy

system
montażowy

waga całkowita
2100g/m2

wykończenie
skórą nubuk

TYŁ LATEKS
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S ERIA E XC E LLENCE
Produkty tej serii wykonane są z najwyższej jakości wykładziny tuftowanej,
spotykanej w oryginalnych dywanikach. Charakteryzuje się ona bardzo
miłym w dotyku, gęstym włosem osadzonym na tkaninie poliamidowej
powleczonej od spodu żelem lateksowym. Dzięki temu materiał bardzo
długo zachowuje połysk oraz świeżość. Dywaniki serii Excellence oprócz
wyjątkowej trwałości samej wykładziny, cechuje nienaganny wygląd,
odporność na przetarcia, wgniecenia, zagrzybienia, jak również trwałe
zabrudzenia (w tym zanieczyszczenia silnymi substancjami chemicznymi).
Stylowy metalowy emblemat wykonany ze stali nierdzewnej dodatkowo
podkreśla prestiżowy charakter produktu.

lateksowy
spód

odporne
chemicznie

tuftowana
wykładzina

materiał
nie blaknie

wodoodporne
spód
antypoślizgowy

wzór
dopasowany

gruba
wykładzina

gramatura
800g/m2

łatwe
czyszczenie

system
montażowy

waga całkowita
2490g/m2

wykończenie
skórą nubuk

WYKOŃCZENIE
SKÓRĄ NUBUK
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S ERIA SP ORT
Podobnie jak w serii Excellence także dywaniki serii Sport wykonane są z najwyższej
jakości wykładziny tuftowanej poliamidowej, spotykanej głównie w oryginalnych
dywanikach. Materiał bardzo długo zachowuje połysk oraz świeżość.
Dywaniki serii Sport oprócz wysokiej trwałości samego materiału, cechuje odporność
na przetarcia, wgniecenia, zagrzybienia, jak również trwałe zabrudzenia.
Sportowy wygląd podkreśla metalowe czarne zdobienie z wytłoczonym napisem
w kolorze czerwonym. Dodatkowo elementem wyróżniającym tę serię jest czerwona
nić w wykończeniu. Ze względu na wysoką trwałość materiału, nie stosuje się
wzmocnień na dywaniku kierowcy.

wykończenie
skórą nubuk
lateksowy
spód

odporne
chemicznie

tuftowana
wykładzina

materiał
nie blaknie

wodoodporne
spód
antypoślizgowy

wzór
dopasowany

gruba
wykładzina

gramatura
800g/m2

łatwe
czyszczenie

system
montażowy

waga całkowita
2490g/m2

08

CENY
DOTYCZĄ
KOMPLETU
DYWANIKÓW
Porąbka 43-353, ul.Śląska 4 33 482 06 80
biuro@carmat.pl

CENY HURTOWE
S E R I A BAS I C
materiał dywaników: ﬁlc igłowany
kolor dywaników: czarny, szary, graﬁtowy
2
gramatura: 650g/m
waga całkowita: 2100g/m2
materiał od spodu: granulat gumowy obszycie: -przędza polipropylenowa BCF
-skóra ekologiczna

3 7 z ł /n etto

S E R I A CAR B ON
materiał dywaników: polipropylen tuftowany kolor dywaników: czarny i carbon
gramatura: 500g/m2
waga całkowita: 2000g/m2
materiał od spodu: granulat gumowy
obszycie: skóra carbon

4 8 z ł /n etto

S E R I A LOGO
materiał dywaników: polipropylen tuftowany kolor dywaników: czarny
waga całkowita: 2000g/m2
gramatura: 500g/m2
materiał od spodu: żel lateksowy
obszycie: skóra nubuk
dodatek: haft

6 0 z ł /n etto

S E R I A PR E MI U M
materiał dywaników: polipropylen tuftowany kolor dywaników: czarny
gramatura: 600g/m2
waga całkowita: 2100g/m2
materiał od spodu: żel lateksowy
obszycie: skóra nubuk

6 0 z ł /n etto

TYLKO DETAL
SE R I A E XCE LLE N CE

1 3 9 z ł / b r u tto

materiał dywaników: poliamid tuftowany
gramatura: 800g/m2
materiał od spodu: żel lateksowy
dodatek: 2x metalowa ozdoba „excellence”

kolor dywaników: czarny
waga całkowita: 2490g/m2
obszycie: skóra nubuk

SE R I A SPORT

1 3 9 z ł / b r u tto

materiał dywaników: poliamid tuftowany
kolor dywaników: czarny
2
gramatura: 800g/m
waga całkowita: 2490g/m2
materiał od spodu: żel lateksowy
obszycie: skóra nubuk
dodatek: 2x metalowa malowana proszkowo ozdoba „sport”

CARMAT

PREMIUM
BASIC
LOGO

Szeroki wybór

Wybierz pośród ośmiu różnych serii dywaników
z czterech półek cenowych. Serie różnią się
miedzy sobą użytymi materiałami, a co za tym
idzie - wyglądem i jakością. W naszej ofercie
każdy znajdzie zestaw dywaników odpowiedni
dla jego potrzeb i oczekiwań

EXC EL L EN C E

ZESTAWY

Komplet

Dywaniki oferujemy w zestawach jako komplet do danego
samochodu. W skład zestawu wchodzą przednie i tylne
dywaniki lub ewentualnie trzeci rząd, jeśli występował
w modelu. Dodatkowo posiadamy w ofercie także
wykładziny bagażnikowe

STOPERY

Mocowanie

Zastosowaliśmy system mocowania taki sam
jak producenci danej marki. Dzięki stoperom
-dywaniki nie przesuwają się podczas wsiadania,
wysiadania oraz użytkowania samochodu.

UŻYTKOWANIE

Wygoda

Zastosowany granulat gumowy lub powłoka lateksowa
pozwalają użytkować dywaniki welurowe przez cały rok.
Takie rozwiązanie zapewnia gwarancję, że żadna
substacja nie przedostanie się z dywanika do wykładziny.
Ponadto welurowe dywaniki są łatwe w czyszczeniu.

PROD UCENT DY WA NIKÓW SA M OC HODOWYC H
WŁAŚCI EC I E L M ARKI T E XE R

