NUMERE SOLARE MATTERINC

Modern
Dimensiunile folosite pentru numerele solare au fost alese pentru o vizibilitate optima, insa fara a lasa
impresia de ostentatie, eleganta fiind in aceasta situatie cuvantul cheie.
Pentru evidentierea informatiei pe care o ofera (numerele caselor sau firmelor pe care sunt atasate), s-a
utilizat o baza solida de aluminiu tratat impotriva oxidarii, material care a fost prelucrat prin tehnica
extrudarii.
Numerele sunt produse ale Matterinc, firma ce-si are sediu in San Francisco si care este specializata in
designul de produs, retail design si graphic design. In consecinta, toate articolele ce ii poarta semnatura
se remarca prin atentia acordata designului si calitatii deopotriva. Totodata, numerele Matterinc sunt
cele care, dintre toate produsele de acest tip, beneficiaza de cea mai mare reprezentare in site-urile si
revistele cu specific de design.
Asa ca poti fi sigur ca noile tale achizitii vor trezi invidia celor din jur.Denotand rafinament, grija
pentru cel mai mic detaliu dar, in acelasi timp, simplitate si lipsa de ostentatie, numerele solare vor da
masura stilului tau personal. Chiar din pragul unei intalniri.

Eco
Numerele solare reprezinta o solutie ecologica pentru locuinta ta.
Alegand aceste produse, te poti numara printre cei care incearca sa ia atitudine vizavi de iminentele
amenintari pentru mediu (incalzirea globala, poluarea, diminuarea resurselor de apa potabila).
Folosind energia solara si nu o sursa de curent pentru a-ti face vizibil numarul casei, vei face primul
pas. Si chiar daca nu va fi unul cu efecte notabile, satisfactia de a fi facut ceva pentru a ajuta planeta va fi
suficienta pentru a te determina sa le spui si celor din jur sa-ti urmeze exemplul.
Numerele Matterinc canalizeaza energia solara stocata prin intermediul unei baterii Ni-Mh AAA 700
Mah catre doua leduri foarte puternice ce sunt alimentate pe baza unui senzor de lumina. Astfel, ele
devin capabile sa lumineze intre 8-10 ore, avand nevoie pentru incarcare de o singura ora de lumina
puternica in timpul zilei sau, in zilele innorate, de numai 3-4 ore. Da, e chiar atat de simplu sa ajuti
planeta.

Util

Alegand numerele solare, grija pentru mediu nu va fi singura care te va defini. Ci si cea pentru
persoanele dragi. Pentru ca, in caz ca va fi necesar sa apelezi la ele, serviciile de urgenta nu vor mai
pierde timpul care, in asemenea situatii, poate fi vital, cautand adresa la care au fost solicitate.
De asemenea, vei putea fi cu usurinta gasit si de companiile de taxi, de cele care executa livrari la
domiciliu si, bineinteles, de toti prietenii care vor veni in vizita.
Asadar, nu ezita sa utilizezi numerele solare pentru a-ti scoate locuinta sau sediul afacerii in evidenta
dintr-o mare de case cufundate in intuneric.
Si nu orice numere solare. Ci pe cele Matterinc-produsul cel mai apreciat, cu cele mai bune review-uri
atat la capitolul design cat si in ceea ce priveste calitatea prelucrarii, a materialelor folosite, a
vizibilitatii, autonomiei si duratei de viata. Si nu in ultimul rand,produsul cel mai potrivit pentru a le
arata celor din jur nu doar ca eleganta e cuvantul cheie cand vine vorba de stilul tau personal, dar si ca iti
pasa de mediul inconjurator si, mai ales, ca esti in permanenta preocupat de siguranta familiei tale.

Specificatii
Grosime: 3.49 cm
Inaltime: 16.19 cm
Greutate: 12.47 grame
Latime: 8.89 cm
Material: aluminiu
Culoare: negru, gri
Inaltime cifra: 10.16 cm
Latime cifra: 6.6 cm
Greutate pachet: 283.5 grame
Modalitate de fixare: 2 dibluri incluse in pachet
Suprafata de fixare: orice suprafata verticala
Pachetul contine: un numar solar cu LED-uri, o baterie Ni-MH AAA, 2 dibluri pentru fixare, instructiuni

