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Functionality İşlevsellik
Our products, first and foremost,
perfectly fits the vehicle and provides the
comprehensive protection it promises. To
ensure a comfort drive for both the driver
and passengers, all other details regarding
angles, surfaces and floor are carefully
designed.
Ürünlerimiz her şeyden önce araca kusursuz
uyumu ve taahhüt ettiği kapsamlı korumayı
sağlar. Hem sürücü, hem de yolcular için rahat
bir sürüşü temin edecek tüm diğer detaylar
açılarda, yüzeylerde ve zeminde özenle tasarlanır.

Perfect-fit Kusursuz uyum

3D Protection 3 Boyutlu Koruma

Laser-measured and Computer-Assisted
Design (CAD) perfectly fits to each vehicle
model’s floor topography
Lazer ölçümlerin üzerine bilgisayar destekli
yapılan tasarımlar her bir araç modelinin
zeminine kusursuz uyumludur.

High edge-barriers ranging from 3 to 4 cm
provides 3D protection to the floor and keep
it free from dust and spill
3 ile 4 cm arasında değişen yüksek kenar
bariyerler, 3 boyutlu koruma sağlayarak zemini
toz ve sıvılardan korur.
Shaft extensions available for long
rear-right pieces
Uzun sağ arka parçalarda şaft uzantıları
mevcuttur.

Aesthetics Estetik
Original and registered surface designs
thoughtfully created by our team for the feeling of
freshness, spaciousness and continuity - which
makes your vehicle interior look even better
Ekibimiz tarafından ince düşünülerek yaratılmış özgün
yüzey tasarımların sağlayacağı tazelik, ferahlık
ve devamlılık hissiyatları sayesinde aracın içi çok daha
iyi görünecek.

Craftsmanship Zanaatkarlık
The moulds manufactured at an in-house
modern CNC line following the product design
with the utmost care, mastery and
craftsmanship
Ürün tasarımlarının ardından
kalıplarımız bünyemizdeki modern CNC hattında
azami özen, ustalık ve zanaatkarlık ile üretilmekte.
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Comfort Drive Rahat Sürüş

Fixation Sabitleme Aparatları

Adjacent footrest part - preventing
from hanging backwards
Bitişik ayak dinlendirme kısmı geriye
düşmesini engeller.

Custom-fit fixations manufactured in-house from
OEM-quality material for all four interior pieces:
preventing the mat from sliding during usage
Bünyemizde OEM kalitesindeki malzemelerden
üretilen araca özel sabitleme aparatları araç
içindeki tüm 4 paspasın da zeminde kaymasını
veya oynamasını engeller.

Non-slip surface under feet plus linear
canals for liquid dispersion
Ayak altında tırtıklı kaydırmaz yüzey ve
doğrusal kanallı tasarımlar sayesinde
ayakkabının kaymasına ve sıvının öbeklenmesine engel olur.
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