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Ochranné autopotahy pro dílny Chrysler, Jeep a Dodge
Workshop Protection Covers for Chrysler, Jeep and Dodge
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Ochranné autopotahy | protection covers Chrysler, Jeep a Dodge

DATEX – Přední ochranný potah
(obj. č. D-Y 85-01)
Pro všechny modely kromě Caliber, PT Cruiser, Viper a Wrangler.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže,
s barevnými logy, podporujícími image dílny.

DATEX – Postranní ochranný potah
(obj. č. D-Y 85)
Pro všechny modely kromě Caliber, PT Cruiser, Viper a Wrangler.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů. Vyrobeno z odolné černé
koženky s vrstvou pěnové pryže, s dodatečným vyztužením a s
barevnými logy, podporujícími image dílny.

DATEX - Front cover
(O/N D-Y 85-01)
For all models except Caliber, PT Cruiser, Viper and Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint
of the logos to support the workshop’s image.

DATEX - Fender cover
(O/N D-Y 85)
For all models except Caliber, PT Cruiser, Viper and Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets. Made of black
foam-coated artificial leather, with extra strong additional padding
and coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.

a
Novink

DATEX – Ochranný potah pro kapotu
(obj. č. D-Y 85-05)
Ochranný potah celé kapoty pro opravu předního skla.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže,
s barevnými logy, podporujícími image dílny.
DATEX - Bonnet cover
(O/N D-Y 85-05)
Protects the entire bonnet during windscreen repairs.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint
of the logos to support the workshop’s image.
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Speciální kompletní potah pro přední část (obj. č. D-DG 220-02)
Speciální ochrana pro Dodge Viper.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže, se
sítotiskem „VIPER“ a s barevnými logy, podporujícími image dílny.

Speciální kompletní potah pro přední část (obj. č. D-DG 220-01)
Speciální ochrana pro Dodge Caliber.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů. Vyrobeno z odolné černé
koženky s vrstvou pěnové pryže, se sítotiskem „CALIBER“ a s
barevnými logy, podporujícími image dílny.

Special front and fender cover
(O/N D-DG 220-02)
Tailored for Dodge Viper.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint
of the logos and “VIPER” to support the workshop’s image.

Special front and fender cover
(O/N D-DG 220-01)
Tailored for Dodge Caliber.
Non-scratch attachment without magnets. Made of black foamcoated artificial leather, with coloured imprint of the logos and
“Caliber” to support the workshop’s image.
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Speciální kompletní potah pro přední část
(obj. č. D-Y 85-02)
Speciální ochrana pro Chrysler PT Cruiser a Jeep Wrangler.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže, se
sítotiskem „PT CRUISER / WRANGLER“ a s barevnými logy,
podporujícími image dílny.
Special front and fender cover
(O/N D-Y 85-02)
Tailored for Chrysler PT Cruiser and Jeep Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint
of the logos and “PT CRUISER / WRANGLER” to support
the workshop’s image.
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DATEX – Potah pro zadní sedačkovou lavici
(obj. č. D-S 16 Y)
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže,
s barevnými logy, podporujícími image dílny.
Silné a universální uchycení tkaným pásem s přísavnými držáky.
Velikost: 365 cm x 180 cm
DATEX - Seat cover for the back seat bench
(O/N D-S 16 Y)
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.
Strong universal attachment by suction cups on a woven strap.
Size: 365 cm x 180 cm

DATEX – Potah na sedadla
(obj. č. D-S 15 Y)
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže,
s barevnými logy, podporujícími image dílny.
DATEX - Seat cover
(O/N D-S 15 Y)
Made of black foam-coated artificial leather, with
coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.

DATEX – Nástěnný držák
(obj. č. D-H 99)
Čistá a uspořádaná úschova postranních,
předních a sedadlových potahů a dek ze skelných vláken.
Šedá ocelová trubka.
DATEX - Wall bracket
For clean and tidy storage of all
DATEX fender, front, seat and fibreglass covers.
Made of grey steel tube.

(O/N D-H 99)
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DATEX - ochranné deky ze skelných vláken pro svařovaní a broušení
s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image
Výhody:

Kvalita našich produktů:

Škody způsobené létajícími
jiskrami a kovovými kapkami,
vznikající při pracích na karoserii,
jsou velmi nákladné.

• Ochrana interiéru (D-A 20)
brání vniknutí jisker a
kovových kapek do interiéru.

Ušetřete Vaše zákazníky téchto
problémů.
Naše praxí prověřené potahy
zaručují rychlou a spolehlivou
ochranu.
I při velmi složitých opravách je
díky různým kombinacím potahů
zaručena rychlá a flexibilní
ochrana.

• Speciální ochrana zadní části
vozu (D-A 25-02) bezpečné
chrání interiér vozů Kombi
během několika vteřin.

Ochrana interiéru

Celkové zakrytí

(přísavné držáky) 2,40 m x 1,50 m
Obj.č.: D-A 20

chrání střechu a okna 4,40 m x 2,60 m
Obj.č.: D-A 25-01

Speciální zakrytí

Ochrana oken

pro vozy Kombi a minivany
Obj.č.: D-A 25-02

(přísavné držáky) 1,00 m x 2,00 m
Obj.č.: D-A 22

Přichycení bez poškrábání

Ochrana dveří

Standardní ochrana

Jednoduše sejmete a vyměníte.

Velikost: 1,40 m x 1,30 m
Obj.č. D-A 23

Velikost: 2,00 m x 2,00 m
Obj.č.: D-A 21

• Ochrana dveří (D-A 23)
zakrývá velké dveře vozu při
plném otevření.
• Přísavné držáky nahrazují
magnety, které by mohly
poškrábat nebo jinak
poškodit lak.
• Používáme robustní potaho
vanou tkaninu ze skelných
vláken, která je tepelně
odolná až do 700 °C.

V převážné většině případů
odpadá nákladná demontáž
interiéru vozu.

Zisková investice do:
• kvality autoservisu
• image společnosti
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Kompaktní systém

chrání volant,
podlážku a sedadla

Ochranné autopotahy Datex
s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image
Zašpiněná sedadla
poškodí dobré jméno vaší firmy !
„Nespokojení zákazníci si stěžuji a nevrátí se“
„Mimořádné čištění zbytečně stojí čas a peníze“
„Některé druhy znečištění nelze odstranit“

Ochranný potah na sedadlo
„Optifit” protiskluzová spodní strana,
bílý a modrý
Obj.č.: D-E 2000

Ochranný potah na sedadlo
„Classic” standardní typ, bílý
Obj.č.: D-E 35

Ochrana podlážky
papír:
Obj.č.: D-T 26, D-T 27
polyethylen: Obj.č.: D-T 95

pneu pytle
XXL: Obj.č.: D-R 156
XL: Obj.č.: D-R 155

Ochranný potah na volant
elastický, kruhový, modrý
Obj.č.: D-L 18

Ochrana volantu a řadicí páky
adhesivní fólie s držadlem
Obj.č.: D-L 42

Zabezpečte kvalitu, zisk a image !
Ukažte svému zákazníkovi, že jeho vůz je chráněný
„Získáte důvěru a zlepšíte image dílny“
Zaručená ochrana proti znečištění a poškození
„Ušetříte čas a starosti“
Žádná drahá a zbytečná práce navíc
„Ušetříte čas a peníze“

Ochranný potah na volant
pro osobní automobily, modrý, s
elastickou gumou Obj.č.: D-L 20
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Seznam modelů - CHRYSLER / JEEP / DODGE
poslední aktualizace: prosinec 2010
aktuální modely

postranní potah

přední potah

kompletní potah pro
přední část

modely

D-Y 85

D-Y 85-01

D-Y 85-02
D-DG 220-01
D-DG 220-02

Chrysler 300 C od 06/2004
Chrysler Crossfire od 09/2003
Chrysler Grand Voyager od 04/2008
Chrysler PT Cruiser od 01/2006
Chrysler Sebring od 03/2007
Chrysler Voyager od 2004
Jeep Cherokee od 09/2008
Jeep Commander od 06/2006
Jeep Compass od 11/2006
Jeep Grand Cherokee od 01/2008
Jeep Patriot od 01/2008
Jeep Wrangler od 04/2007
Dodge Avenger od 08/2007
Dodge Caliber od 06/2006
Dodge Journey od 06/2008
Dodge Nitro
Dodge Viper

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01

-

-

-

D-Y 85-02

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
-

D-Y 85-01
D-Y 85-01*)
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
-

D-Y 85-02

D-DG 220-01

D-DG 220-02

*) optimální ochrana předním potahem (bez postranního)

předcházející modely

postranní potah

přední potah

kompletní potah pro
přední část

modely

D-Y 85

D-Y 85-01

D-Y 85-02

Chrysler 300 M
Chrysler Daytona
Chrysler Grand Voyager do 03/2008
Chrysler Le Baron
Chrysler New Yorker
Chrysler Neon
Chrysler PT Cruiser
Chrysler Saratoga
Chrysler Sebring
Chrysler Stratus
Chrysler Vision
Chrysler Voyager do 2004
Jeep Grand Cherokee do 12/2007
Jeep Cherokee do 08/2008
Jeep Wrangler do 03/2007

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01*)
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01

-

-

-

D-Y 85-02

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
-

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
-

D-Y 85-02

*) optimální ochrana předním potahem (bez postranního)
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