Pokrowce na fotele samochodowe - jakie wybrać?
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Poplamioną lub uszkodzoną tapicerkę w naszym samochodzie możemy poddać regeneracji,
jednak jest to dość spory wydatek pieniędzy. Funkcjonalnym rozwiązaniem chętnie
wybieranym przez właścicieli aut jest montaż materiałowych pokrowców. Dzięki nim
możemy odnowić wnętrze samochodu, zwiększyć komfort podróżowania, a także przedłużyć
żywotność tapicerki. W ofercie sklepów z akcesoriami do wnętrz samochodowych
znajdziemy szeroki wybór modeli, które różnią się między sobą materiałem wykonania,
dopasowaniem, funkcjami i designem. Jakie pokrowce samochodowe wybrać? Na jakie
parametry warto zwrócić uwagę przy ich zakupie?

Pokrowce samochodowe spełniają następujące funkcje:
Ochronne
Dobrze dopasowane pokrowce samochodowe pozwalają w skuteczny sposób zabezpieczyć tapicerkę
samochodową przed zabrudzeniami i uszkodzeniami np. na skutek przypalenia papierosem czy
użycia ostrych narzędzi. Utrzymanie tapicerki w dobrym stanie jest również bardzo ważne w
momencie sprzedaży auta.
Ozdobne
Na rynku pokrowców samochodowych znajdziemy szeroki wybór zróżnicowanych modeli pod kątem
koloru i materiału, z którego zostały wykonane. Ich zastosowanie okaże się pomocne, gdy oryginalne

tapicerka samochodowa nie przypadła nam do gustu i chcielibyśmy stworzyć nową aranżację w
naszym aucie.
Estetyczne
Pokrowce na fotele samochodowe pozwalają zakryć wszelkie plamy, odbarwienia i dziury powstałe
na tapicerce. Z ich pomocą możemy ukryć te uszkodzenia, co korzystnie wpłynie na poprawę
wyglądu wnętrza samochodu.

Pokrowce na fotele samochodowe - rodzaje
Pokrowce uniwersalne - są produkowane w taki sposób, aby znalazły zastosowanie w największej
grupie foteli samochodowych. Aby było to możliwe producenci wyposażają je w specjalne ściągacze i
zamki, dzięki którym możliwe jest ich lepsze dopasowanie. Główną zaletą uniwersalnych pokrowców
jest ich niska cena. Do wad tego typu pokrowców można zaliczyć średnią wytrzymałość oraz to, że
nie dopasowują się idealnie do niektórych foteli samochodowych.
Pokrowce szyte na miarę - to modele dedykowane do konkretnych modeli aut - AUDI czy BMW.
Dzięki nim możemy mieć pewność, że będą pasować pod konkretny fotel samochodowy. Właściciele
aut sami mogą dobrać materiał, z którego zostaną wykonane, a także fakturę, kolor czy elementy
dodatkowe.
Maty na fotele - to rodzaj ochrony tapicerki samochodowej, która przeznaczona jest wyłącznie na
siedzenia. W sprzedaży znajdziemy maty na fotele z wbudowanymi podgrzewaczami, które okażą się
nieocenione w czasie zimy.
Koszulki - produkowane są z cienkiego, elastycznego materiału, które zakłada się na oparcia foteli,
przez co nie zapewniają skutecznej ochrony na całej powierzchni fotela.
Pokrowce na fotele do przewozu psów w samochodzie - pozwalają na komfortowy transport
czworonogów oraz chronią wnętrze auta przed zabrudzeniami.

Materiał na pokrowiec - który wybrać?
Alcantara - bardzo mocny materiał, który wyglądem przypomina skórę zamszową, jego faktura
jest przyjemna w dotyku i dobrze się prezentuje.
Welur - dzięki połączeniu bawełny, elastanu i poliestru, pokrowiec z tych materiałów staje się
elastyczny i łatwy w utrzymaniu czystości.
Skóra - pokrowce z tego tworzywa wyróżnia przede wszystkim elegancki wygląd, duża
odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV. Materiał ten nie nagrzewa
się, dlatego pokrowce okazują się nieocenione w sezonie letnim. W produkcji pokrowców dla
foteli samochodowych wykorzystywana jest zarówno eko-skóra, jak i skóra naturalna.
Skóra owcza - pokrowce na fotele samochodowe wykonane z owczej skóry są bardzo miękkie i
utrzymują stałą temperaturę.
Host - materiał, z którego produkowane są pokrowce uniwersalne. Jest to wytrzymałe
tworzywo, które tworzy się z połączenia bawełny i poliestru.
Żakard - gładki, łatwy w utrzymaniu czystości materiał, który sprawdza się w produkcji
pokrowców samochodowych dedykowanych do przewozu zwierząt.
Decydując się na zakup pokrowców na fotele samochodowe warto zwrócić uwagę nie tylko na
materiał, który został wykorzystany do ich produkcji, ale i na jakość wykonania produktu. Przy
wyborze odpowiedniego pokrowca ważne są również certyfikaty bezpieczeństwa, które posiadają te

dedykowane dla foteli z poduszkami powietrznymi.
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