TWOJA SKODA
PORADNIK WŁAŚCICIELA SKODY
Skoda Polmozbyt - Z NAMI BEZPIECZNIE DOJEDZIESZ DO CELU

KUPUJESZ ZA ZŁOTYCH TRZYSTA
A NAGRODA BĘDZIE OCZYWISTA

ODBIERZ SWOJĄ NAGRODĘ
Zakupy za 300 zł brutto premiujemy atrakcyjnymi upominkami.
Niektóre z upominków to: kosmetyki do pielęgnacji auta, osłona przeciwsłoneczna, czapeczka, żarówki,
kamizelka odblaskowa, parasol, linka holownicza, gaśnica, kupon na mycie auta,
kupon na odczyt i kasowanie kodów błędów w Skodzie.
*) Dotyczy sprzedaży stacjonarnej
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WYSOKIEJ JAKOŚCI KLOCKI HAMULCOWE

ICER DLA TWOJEJ SKODY
Firma ICER jest hiszpańskim producentem
klocków hamulcowych,
która produkuje klocki
do różnych marek samochodów, ciężarówek
jak również motorów.
Nawet w nowoczesnym
francuskim pociągu TGV
montowane są oryginalnie klocki firmy ICER.
Klocki firmy ICER są
produktem o wysokiej
jakości. Podstawą
świadczącą o jakości klocka
hamulcowego jest
skład materiału
ciernego, który jest
tajemnicą firmy.
Jednym z ważnych
elementów klocków jest
płytka mocująca a dokładniej jej prawidłowe
wycięcie. Elementy metalowe do produkcji klocków
ICER zamawiane są w firmie Metalparts, jednego
z największych w Europie
producentów elementów
metalowych niezbędnych
do produkcji klocków
hamulcowych. Firma ta

sprzedaje swe wyroby dla
większości producentów
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klocków hamulcowych na
świecie. Produkcja jest bardzo
nowoczesna i
zautomatyzowana, począwszy od procesu
technologicznego, poprzez
magazyn surowców, produkcję
mieszanek ciernych aż po etap
pakowania i przygotowywania
wysyłki. Ostatnim bardzo
ważnym etapem produkcji
klocków jest obróbka cieplna,
która polega na pozbawieniu
materiału ciernego gazów, co
powoduje likwidację poślizgu
podczas hamowania. Obróbka ta
gwarantuje jednakową skuteczność hamowania przez cały
okres stosowania klocków.
Pozwala ona uzyskać stały
współczynnik tarcia w szerokim
zakresie temperatur i zlikwidować niepożądane efekty
dźwiękowe. W fabryce znajduje
się jeden z dwóch w Europie

dynamometrów, służących do
badania i testowania klocków
w naturalnych warunkach drogowych.
Największą wagę
Firma przykłada
do kontrolowania
jakości klocków,
gdyż ten element
od lat wyróżnia
produkty ICER.
Firma ICER
produkuje również
klocki do samochodów ciężarowych, maszyn przemysłowych oraz do
francuskiego super szybkiego
pociągu TGV.
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WIELOWARSTWOWA TECHNOLOGIA
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1 - METALOWA PODPORA zgodna z wymogami pierwszej jakości sprzętu
2 - NRS system mechanicznego zatrzymywania NRS, który zapewnia za pomocą kolcy”
“

idealne mocowanie pomiędzy metalową podporą i materiałem ciernym

3 - KLEJ
4 - UNDERLAYER środkowa warstwa materiału ciernego, która redukuje przekazywanie
ciepła oraz amortyzuje

5 - MIESZANINA WSTĘPNA OPIERAJĄCA SIĘ NA TWARDONIE
6 - MATERIAŁ CIERNY z przetestowanego materiału dla każdego zastosowania
7 - TZW. ZDZIERANIE” obróbka cieplna dla ułatwienia szybkiego dostosowania się klocka
“

do tarczy w celu uniknięcia utraty skuteczności hamowania w wysokich temperaturach

8 - WARSTWA SFAZOWANA dla ułatwienia szybkiego dostosowania się klocka do tarczy
oraz w celu uniknięcia drgań w systemie hamowania

9 - POWŁOKA WYGŁUSZAJĄCA- metalowa powłoka wygłuszająca, mechanicznie
zatrzymująca drgania i redukująca hałas

10 - FARBA PROSZKOWA zapobiega przed korozją oraz podnosi walory estetyczne
MATERIAŁ
CIERNY

ICER

NRS

ICER BREKES S.A.
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Ekskluzywny podłokietnik z dedykowanym adapterem
dla każdego samochodu osobowego
Kompletny podłokietnik samochodowy składa się :
1) z podłokietnika właściwego w kolorze czarnym czyli górnej części, na której
opierasz prawą rękę podczas prowadzenia samochodu
2) specjalnego adaptera czyli uchwytu za pomocą którego w łatwy sposób,
mocujesz cały podłokietnik do różnych modeli samochodów np.: VW Golf IV,
Peugeot 308, Opel Astra H, Ford Focus II, Honda Jazz I oraz wielu innych.

Podłokietnik właściwy

www.podlokietnik.pl
Zobacz jak to wygląda w samochodzie Honda

Adapter
Adapter podłokietnika jest wykonany
bardzo precyzyjnie i estetycznie,
dzięki czemu idealnie pasuje do
Twojego samochodu.

Zobacz jak to wygląda w samochodzie Peugeot

Praktyczne i wygodne zastosowanie
podłokietnika samochodowego
w Twoim aucie, znacznie podniesie
komfort Twojej jazdy na długich
odcinkach, jak i uprzyjemni oczekiwanie w miejskich korkach

Spójrz ile wygodnych, praktycznych rozwiązań ma podłokietnik w aucie.

regulacja
wysokości
podłokietnika
(góra, dół) około
50 mm

cała góra
podłokietnika
odchyla się do
pionu do około 105
stopni

Pokrętło regulacyjne

góra podłokietnika
otwiera się i zamyka
za pomocą magnesu
a wewnątrz znajduje
się praktyczny i głęboki schowek wyklejony miękkąi delikatną wykładziną

dodatkowo
górna poduszka
wysuwa się do
przodu o około
50 mm

Agnieszka Meksa

ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY SKLEPU
Łódź ul. Przybyszewskiego 199/205 42 250 73 34

www.podlokietnik.pl

biuro@podlokietnik.pl

