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Meguiar&HASH39;s Soft Foam Applicator Pad - specjalistyczna gąbka do aplikacji produktu. Wyjątkowo miękkia i dzięki

zastosowaniu zwartej struktury komórek oferuje bezpieczne i równomierne nakładanie produktu na różnych
powierzchniach. Nadaje się do prania w pralce.

 
• Profesjonalna jakość
• Nadaje się do prania

Opis producenta

Meguiar&HASH39;s założony w 1901 roku jest światowym liderem w produkcji środków i akcesoriów do pielęgnacji samochodów. Specjali
sci Meguiar&HASH39;s spędzają wiele weekendów z pasjonatami samochodów na całym świecie wysłuchując ich potrzeb. Dzięki temu
mogą wprowadzać nowe produkty i akcesoria, które zaspokoją nawet najbardziej wymagających właścicieli samochodów. W ofercie firmy
Meguiar&HASH39;s znajduje się pełna gama środków i akcesoriów do pielęgnacji samochodów, zaczynając od szczoteczek do
wymodelowanych trudno dostępnych miejsc, poprzez ściereczki i ręczniki z mikrofibry, szampony, które nie usuwają wosku z karoserii a
kończąc na ultra nowoczesnych syntetycznych woskach polimerowych.
Technicy z firmy Meguiar&HASH39;s blisko współpracują z producentami lakierów samochodowych, producentami i dealerami
samochodów, blacharniami i myjniami, by utrzymać swoje produkty na najwyższym poziomie i żeby były proste w użyciu. To wszystko
stwarza, że produkty firmy Meguiar&HASH39;s są najbardziej konkurencyjne na rynku.
Główna siedziba korporacji Meguiar&HASH39;s jest w Irvine,California, a produkcja odbywa się w super nowoczesnej fabryce o powierzchni
200000 stóp kwadratowych w mieście Nashville, Tenessi. Cała produkcja odbywa się pod czujnym okiem przewodniczącego firmy,
Mike&HASH39;a Meguiar&HASH39;a i jego brata Franka, są to synowie Kenneth&HASH39;a Meguiar&HASH39;a z drugiego pokolenia.
Rodzinny biznes produkuje w tej chwili ponad 300 różnych środków czyszczących, polerek, wosków, odżywek i środków do zabezpieczenia
powierzchni w domu, samochodzie, łodzi, pociągów, samolotów i prawie każdej innej powierzchni. Kontynułując tradycję Frank&HASH39;a
Meguiar&HASH39;a Jr., firma Meguiar&HASH39;s obiecuje, że każdy jej produkt jest najlepszy w swoim rodzaju.
Historia firmy jest typowo amerykańska, wczesne zdjęcia są jak obrazy Norman&HASH39;a Rockwell&HASH39;a, a produkty firmy
Meguiar&HASH39;s można znaleźć prawie na każdym zlocie samochodowym, w muzeum motoryzacji, sklepie motoryzacyjnym i na
myjniach w Ameryce.


