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Pokrowce Samochodowe - Produkcja - Geon Radom
http://geon.pl

Geon Radom - Produkcja pokrowców samochodowych. Na miarę, uniwersalne, koszulki. Zaopatrujemy
sklepy i indywidualnie w całej Polsce, nie tylko mazowieckie. Oferujemy pokrowce samochodowe, szyte na
miare, dostosowane do poszczególnych modeli samochodów większości marek dostępnych na polskim rynku:
mercedes opel fiat volkswagen vw seat skoda kia nissan toyota volvo peugeot citroen renault. Każdy komplet
pokrowców posiada otwory na zagłówki, oraz plastikowe kółka zabezpieczające je i stanowiące ich
wykończenie. Wykonane są otwory na pokrętła regulacyjne. Wykonujemy pokrowce na koła zapasowe. Nasze
pokrowce są szyte z oryginalnych tkanin samochodowych, z których wytwarzane są tapicerki do znanych
marek samochodowych, tak więc spełniają one wysokie wymagania pod względem wytrzymałości na darcie i
ścieranie. Nasze pokrowce są szyte z oryginalnych tkanin samochodowych, z których wytwarzane są tapicerki
do znanych marek samochodowych, tak więc spełniają one wysokie wymagania pod względem wytrzymałości
na darcie i ścieranie Tapicerka samochodowa Ważną część naszej działalności stanowią usługi związane z
tapicerkę samochodową. Mamy duże doświadczenie w tej dziedzinie. Zdobyliśmy je współpracując z polskimi
i zagranicznymi klientami. Wykonujemy nowe tapicerki z tkanin samochodowych. Posiadamy duży wybór
materiałów tapicerskich. Producent pokrowców samochodowych - na miarę, uniwersalne, koszulki - dobre
wysokiej jakości, lepsze niż chińszczyzna z allegro. geon@geon. pl Zapraszamy!
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