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Editorialul AUTO BILD Slovenia, a decis să acorde un premiu companiei GLEDRING care
produce covorașe auto din cauciuc și tăvițe pentru portbagaj. Aceste produse sunt importate în
România de către BestAutoVest.ro .

Gledring a dovedit căîncrederea în marca și produsele lor este pe deplin justificată. Gama lor
de produse din cauciuc a reușit să devină recunoscută în întreaga lume ca fiind un brand
inovator, de înaltă calitate și durabilă. Compania acordă o mare importanță utilizării și aspectului
său elegant, care este perfect completat de aspectul vehiculului.

Fiecare model de covoraș este proiectat să se potrivească perfect în vehicul. Acest lucru
înseamnă că de asemenea covoarele sunt prevăzute cu cleme de fixare în locurile originale,
astfel încât acestea să poată fi fixate bine pe podea și să nu se deplaseze pe vehicul. Patentul
modelului de covorase auto nu are muchii ascuțite, astfel încât murdăria nu se înfunde la
curățare, iar marginea exterioară este ridicată la 13 milimetri, ceea ce împiedică scurgerea apei
sau a altor murdării în interior. Datorită cauciucului său de înaltă calitate, durabilitatea
covoarelor este peste medie (150.000 km în medie), iar materialul natural are un miros plăcut,
pe care clienții îl apreciază.

Un concept similar a avut și designul și funcționalitatea protecțiilor pentru portbagaj. Tăvițele
au o margine exterioară de doi centimetri înălțime și se încadrează în interiorul vehiculului astfel
încât murdăria să nu iasă din covoraș. Designul interior previne scurgerea lichidului și a
murdăriei și previne alunecarea încărcăturii. Nu există muchii ascuțite la tăviță, astfel curățarea
este la fel de ușoară ca a covorului. Forma tăviței a fost dezvoltată timp de mai mulți ani, înainte
de a fi selectată dintr-o serie de 70 de modele diferite, care au îndeplinit cerințele estetice,
funcționale și practice. Împreună cu laboratorul fabricii și alte trei externe, materialul Rubbasol a
fost dezvoltat și brevetat. Este o sinteză între plastic și cauciuc, care combină proprietățile bune
ale ambelor materiale, flexibilitatea cauciucului și durabilitatea fizică a materialelor plastice.
Avantajul este de asemenea într-o cantitate mică de deșeuri, greutate mai mică și material
prietenos cu mediul. Acest material Rubassol este cel mai rezistent material existent pe piațăși
este considerat ca fiind materialul viitorului, deoarece este un produs cu o calitate de top, are
toate proprietățile cauciucului, nu are miros și nu contine chimicalele prezente în producția de
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cauciuc. Acest material are toate certificările necesare - REACH, PAH, Test de incendiere, test
olfactiv și chiar o certificare în industria alimentară pentru a putea fi folosit în siguranță de către
consumatori dar și de către piața OEM. Ideea inovatoare a acestor protecții este Doggymat.
Este un covor patentat care este instalat pe tavița de portbagaj și acoperă bara de protecție
pentru a o proteja de zgârieturi și lovituri - de ex. când cățelul sare în portbagaj sau de urmele
lăsate de încălțăminte. Doggymat este recomandată pentru posesorii de animale de companie,
muncitori, atleți si celor ce folosesc regulat compartimentul portbagaj. Doggymat poate fi, de
asemenea, plasat pe cealaltă parte a tăviței și se acoperă părțile din spate ale scaunelor din
spate dacă aveți nevoie să le protejați.

Best Auto Vest este distribuitorul oficial a produselor din gama GLEDRING în România și
aceste covorașe de o calitate deosebită pot fi comandate online de pe site-ul companiei sau de
pe portalul Emag.
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