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Ochranné autopotahy pro dílny Mercedes-Benz
s jistotou chrání – šetří náklady – zlepšují image

Prvotřídní kvalita našich výrobků je výsledkem mnohaleté
spolupráce s dílnami a výrobci.
Každý náš potah je zhotovený na míru a ručí za optimální ochranu auta zákazníka.

Sám Datex vyvíjí, zkouší, šije, aktualizuje a stále optimalizuje soutiskovou
formu, upevňovací techniku, vycpávku a vzhled svých potahů - pro
každou značku auta a v případě nezbytnosti, pro jednotlivé modely.
Tímto splňují naše potahy normy kvality a image značky většiny
hlavních výrobců a dovozců aut.

Dvoucentimetrová vycpávka z pěnové hmoty zamezuje
promáčknutí a poškrábání v případě nesprávné
manipulace nástrojů a těžkých dílů – i na tenkém plechu
nebo na plastových výliscích.
Citlivé horní okraje blatníků jsou dokonale chráněny
zástěrkami a pevným uchycením.

V posledních letech jsme vytvořili efektivní paletu potahů. Tolik, kolik je
potřeba, ale ne více – přesně podle požadavků značkové opravny.
Jenom takto je možné ručit za optimální ochranu stále rostoucího
množství modelů.
Použitím našich potahů zajišujete kvalitu dílny a ušetříte náklady.
Každý potah je vybavený protiskluzovou, rychlou upevňovací technikou,
bez magnetů. Tento systém zajišuje pevné držení potahu na autě a
zamezuje poškrábání železnými pilinami, které skoro vždy trvale přilnou k
magnetům.

Vysoká užitná hodnota našich potahů je výsledkem
téměř 45 let zkušeností v kooperativním vývoji a v
prvotřídní výrobě.
Hodnotné materiály a špičková kvalita zpracování
zajišují dlouhou životnost potahů.
Made in Datteln, Germany.
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Kvalita Datex

Mercedes-Benz

Seznam model - Mercedes-Benz
poslední aktualizace: íjen 2019
aktuální modely

tída

T ída A (od 09/2012)
T ída B (od 06/2005)
T ída C (od 1982)
CLA

postranní potah

pední potah

speciální kompletní
potah pro pední ást
D-M 04-02
D-M 11-01
D-M 14

ochrana vstupu

model

D-M 03
D-M 06
D-M 06-197

D-M 03-01
D-M 06-01

177/176

-

-

D-M 11-01

D-M 12

D-M 12

247/246/245

-

-

D-M 11-01

D-M 12

205/204/203/202/201

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

117

-

-

D-M 11-01

D-M 12

CLS (od 10/2004)

257/219/218

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

T ída E (od 1995)

238/213/212/207/211/210

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

293

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

463/461/460

D-M 03

D-M 03-01

-

D-M 12

156

-

-

D-M 11-01

D-M 12

GLB

247

D-M 06

D-M 06-01

D-M 11-01

D-M 12

GLC

253/204

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

167/292/166/164/163

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

X 166/164

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

EQC
T ída G
GLA

GLE (od 1997)
GLS
Mercedes-AMG GT
AMG GT ty dve ové kupé
SLS AMG

190

D-M 06-197

D-M 06-01

D-M 14

D-M 12

X290

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

197

D-M 06-197

D-M 06-01

-

D-M 12

222/217/221/220/140

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

SL (od 1990)

231/230/129

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

SLC (od 1996)

172/171/170

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

T ída V / Vito

447

-

-

D-M 04-02

-

X-Klasse

470

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

T ída S (od 1991)

Citan (od 2012)
Sprinter (od 2006)

415

-

-

D-M 11-01

D-M 12

910/907/906/905/904/903

-

-

D-M 04-02

-

postranní potah

pední potah

ochrana vstupu

D-M 06

D-M 06-01

speciální kompletní
potah pro pední ást
D-M 02
D-M 04-02
D-M 05-01

p edcházející modely

tída

model

D-M 12

T ída A (do 2012)

169/168

-

-

D-M 05-01

-

T ída E (1975 - 1997)

124/123

D-M 06

-

-

-

T ída CLC (T ída C)

204/203

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

T ída CLK (T ída E)

208/209

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

T ída CL (T ída S)

216/215

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

X 204

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

T ída GLK
T ída R

251

-

-

D-M 09-01

D-M 12

T ída S (1979 - 1991)

126

D-M 06

D-M 06-01

-

-

SL (do 1990)

107

-

-

D-M 02

-

Vaneo (od 2001)

414

-

-

D-M 05-01

-

639/638

-

-

D-M 04-02

-

T ída V / Vito / Viano

DATEX-Werkstattschutzbezüge GmbH
03
Seznam
Bülowstraße
92 - modelů
45711 Datteln - Nmecko

tel. +49-2363-34 579 - fax: +49-2363-34 444
Mercedes-Benz
www.datex.com

Odpovídající objednací ísla Datex a Daimler
poslední aktualizace: íjen 2019

MERCEDES-BENZ - speciální ochranné potahy bez magnet
obj. . Datex

jednotka

obj. . Daimler

postranní potah T ída G

pár

W 000 588 00 98 00

D-M 03-01

p ední potah T ída G

kus

W 000 588 17 98 00

D-M 04-02

kompletní potah na p ední ást
vozu Sprinter, Vito, Viano a T ída V

kus

W 000 588 01 98 00

D-M 05-01

kompletní potah na p ední ást vozu
pro t ídu A (168/169) a Vaneo

kus

W 000 588 02 98 00

znakové postranní potahy MB (krom GT (190), SLS, CLA, GLA, Citan, T íd A a B)

pár

W 000 588 03 98 00

D-M 06-01

znakový p ední potah MB (krom CLA, GLA, Citan, T íd A a B)

kus

W 000 588 04 98 00

D-M 06-197

speciální postranní potahy SLS AMG (197) a AMG GT (190)

pár

W 000 588 05 98 00

D-M 10-02

zadní ochranný potah, vhodný p i plnní nádrže AdBlue

kus

W 000 588 06 98 00

D-M 11-01

kompletní potah na p ední ást vozu pro
T ídy A (177/176), T ídy B (247/246/245), Citan (415), CLA (117), GLA (156) a GLB

kus

W 000 588 07 98 00

D-M 12

potah na prahovou lištu

kus

W 000 588 08 98 00

D-M 14

speciální potah na most chladie AMG GT (190)

kus

W 000 588 13 98 00

D-S 15 MB

znakový potah na samostatné sedadlo, XL

kus

W 124 589 00 98 00

D-E 3000

jednorázový potah na sedadlo, antistatický

kus

W 000 589 50 98 00

D-L 3100

potah na volant pro mnohonásobné použití, antistatický (20 kus v kartónu)

kartón

W 000 589 51 98 00

D-M 03

D-M 06

DATEX-Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße 92 - 45711 Datteln - Nmecko

04

Odpovídající objednací čísla Datex a Daimler

tel. +49-2363-34579 - fax: +49-2363-34444
www.datex.com

Mercedes-Benz

st
přední čá

blatník

Značkový přední ochranný potah pro MB
(obj. č. D-M 06-01)

Značkový postranní ochranný potah pro MB
(obj. č. D-M 06)

Pro všechny osobní automobily Mercedes-Benz
kromě CLA, GLA, Citan a Třídy A, B a G.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže.
S logem podporujícím image dílny.

Pro všechny osobní automobily Mercedes-Benz
kromě AMG GT (190), SLS, CLA, GLA, Citan a Třídy A, B a G.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů. Vyrobeno z odolné černé
koženky s vrstvou pěnové pryže. S dodatečným vyztužením.
S logem podporujícím image dílny.

Velikost: přibl. 253 x 75 cm
Váha:
přibl. 1,1 kg
Balení: 1 kus

Velikost: přibl. 147 x 81 cm
Váha:
přibl. 1,9 kg
Balení: 1 pár

tvor
o
í
n
p
u
t
s
v

Potah na vstupní otvor MB
(obj. č. D-M 12)

Nástěnný držák
(obj. č. D-H 99)

Speciální ochrana dveřního otvoru, obzvláště pro montování a
rozmontování předních sedadel.
Uchycení pomocí tkaných pásů a sklolaminátové tyče.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže.
Se silným dodatečným vyztužením a s potiskem hvězdy MB
(sítotisk) podporujícím image dílny.

Čistá a uspořádaná úschova postranních, předních a sedadlových
potahů a dek ze skelných vláken. Šedá ocelová trubka.
Včetně materiálu pro připevnění.
Celková šířka: přibl. 100 cm
Váha:
přibl. 1,6 kg
Balení:
1 kus

Velikost: přibl. 147 x 53 cm
Váha:
přibl. 1,5 kg
Balení: 1 kus
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Značkové ochranné autopotahy, nástěnný držák

Mercedes-Benz

90) / SLS
1
(
T
G
G
AM

(190)
AMG GT

Speciální postranní potahy
(obj. č. D-M 06-197)

Speciální potah na most chladiče AMG GT (190)
(obj. č. D-M 14)

Pro AMG GT (190) a SLS.
Uchycení bez magnetů a bez poškrábání, s dodatečným silným
vyztužením, ze silné černé koženky s pěnovým podkladem.
S logem podporujícím image dílny.

Speciální ochrana mostu chladiče ze slitiny hořčíku v horní přední
části motorového prostoru AMG GT (190).
Přichycení pomocí pásů se suchými zipy. Z černého třívrstvého
sendvičového materiálu. Se sítotiskem „AMG GT“, podporujícím
image dílny.

Velikost: přibl. 182 x 93 cm
Váha:
přibl. 2,5 kg
Balení: 1 pár

Třída G

Velikost: přibl. 157 x 66 cm
Váha:
přibl. 0,8 kg
Balení: 1 kus

Třída G

Speciální postranní potahy
(obj. č. D-M 03)

Speciální zadní potah
(obj. č. D-M 03-01)

Pro všechny modely Třídy G.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže.
S logem podporujícím image dílny.

Pro všechny modely Třídy G.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže.
S logem podporujícím image dílny.

Velikost: přibl. 130 x 87 cm
Váha:
přibl. 1,5 kg
Balení: 1 pár

Velikost: přibl. 230 x 100 cm
Váha:
přibl. 1,3 kg
Balení: 1 pár
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Ochranné autopotahy pro určité modely, speciální ochranné autopotahy

Mercedes-Benz
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Vito / Spr

Speciální kompletní potah pro přední část
(obj. č. D-M 11-01)

Speciální kompletní potah pro přední část
(obj. č. D-M 04-02)

Pro Třídu A 166/177, Třídu B 247/246/245, CLA, GLA, GLB a
Citan. Uchycení bez poškrábání, bez magnetů, pásy se suchými
zipy a přísavkami. Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou
pěnové pryže. S logem podporujícím image dílny.

Pro Sprinter, Vito, Viano a Třídu V.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže.
S logem podporujícím image dílny.

Velikost: přibl. 330 x 74 cm
Váha:
přibl. 1,6 kg
Balení: 1 kus

Velikost: přibl. 295 x 75 cm
Váha:
přibl. 1,5 kg
Balení: 1 kus

Třída A
168 / 169

Speciální kompletní potah pro přední část
(obj. č. D-M 05-01)
Pro Třídu A 168 /169 a Vaneo.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže.
S logem podporujícím image dílny.
Velikost: přibl. 283 x 67 cm
Váha:
přibl. 1,4 kg
Balení: 1 kus
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Ochranné autopotahy pro určité modely

Mercedes-Benz

AdBlue

Zadní ochranný potah, vhodný při plnění nádrže AdBlue
(obj. č. D-M 10-02)

Ochranný potah pro kapotu
(obj. č. D-M 06-05)

Chrání nárazník a koberec, s dodatečným silným vyztužením.
Speciálně vyvinuto pro vozidla s nádrží AdBlue.
Přichycení pomocí suchých zipů.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže.
S logem podporujícím image dílny.

Ochranný potah celé kapoty pro opravu předního skla. Uchycení
bez poškrábání, bez magnetů. Vyrobeno z odolné černé koženky s
vrstvou pěnové pryže, S logem podporujícím image dílny.

Velikost: přibl. 110 x 72 cm
Váha:
přibl. 0,6 kg
Balení: 1 kus

Velikost: přibl. 220 x 135 cm
Váha:
přibl. 1,0 kg
Balení: 1 kus

Klacický

Potah pro středovou konzolu
(obj. č. D-M 07)
Chrání středovou konzolu během oprav v kabině. Silné a
univerzální přichycení pomocí suchých zipů a přísavných držáků.
Vyrobeno z odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže.

Různé speciální potahy
Pro historické modely Mercedes-Benz. Podrobnější informace na
vyžádání. Uchycení bez poškrábání, bez magnetů. Vyrobeno z
odolné černé koženky s vrstvou pěnové pryže.
Se sítotiskem typů a s logem, podporujícím image dílny.

Velikost: přibl. 110 x 150 cm
Váha:
přibl. 0,6 kg
Balení: 1 kus
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Speciální ochranné autopotahy

Mercedes-Benz

Potah na sedadla MB
(obj. č. D-S 15 MB)

Potah na sedadla nákladních automobilů MB
(obj. č. D-S 15 MB LKW)

Potah na sedadla spolehlivě chrání přední sedadla proti
znečištění. Vyrobeno z odolné černé koženky. Výhradně dvojité
švy, švy namáháné tahem zesílené koženkou. Prát při 30 ˚C.
S potiskem hvězdy MB (sítotisk) podporujícím image dílny.

Na sedadla řidiče modelů MB Actros, Axor, Atego a MB EVO Bus.
Otvor vlevo, uzavření suchým zipem, pro integrovaný bezpečnostní pás. S potiskem hvězdy MB (sítotisk) podporujícím image
dílny. Vyrobeno z odolné koženky. Výhradně dvojité švy, švy
namáhané tahem zesílené koženkou. Prát při 30 ˚C.

Velikost: velké univerzální provedení
Váha:
přibl. 0,8 kg
Balení: 1 kus

Velikost: přibl. 85 x 160 cm
Váha:
přibl. 1 kg
Balení: 1 kus

Potah pro zadní sedačkovou lavici MB
(obj. č. D-S 16 MB)
Potah zadní sedačkové lavice spolehlivě chrání zadní sedadla
proti znečištění.
Vyrobeno z odolné černé koženky. S logem podporujícím image
dílny. Silné a snadné uchycení tkaným pásem s přísavnými držáky.
Velikost: přibl. 150 x 145 cm
Váha:
přibl. 1,1 kg
Balení: 1 kus
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Potahy na sedadla pro mnohonásobné použití

Mercedes-Benz

Prvotřídní ochrana interiéru
Naše produkty zajišťují spolehlivou ochranu proti
poškození a znečištění – dokonce i ve velice citlivých
kabinách.
Kvalitní materiály, speciálně zaměřené na dílny,
garantují účinnou ochranu v různých použitích.
Například antistatický polyetylen nebo protiskluzový
spodek pro naše potahy na sedadlo.
Různé barvy signalizují speciální vlastnosti a pomáhají
identifikovat nejvhodnější potah.
Většina našich produktů pro ochranu interiéru se
dodává na kompaktních a snadno ovladatelných
rolích. Nástěnný držák umožňuje čistou, uspořádanou
a centrální úschovu širokého spektra rozmanitých
produktů.

Polyetylenové pneu pytle

Nástěnný držák pro tři kompaktní role

výborná kvalita, bílý polyetylen, tloušťka: 35 μ.
Velikost typ 1: přibl. 1000 x 1000 mm
Balení:
100 ks v jedné kompaktní roli
Váha:
přibl. 6,1 kg

(obj. č. D-R 155)

Velikost typ 2: přibl. 1200 x 1200 mm
Balení:
100 ks v jedné kompaktní roli
Váha:
přibl. 9,0 kg

(obj. č. D-R 156)

zvyšuje přehlednost a dostupnost, pro všechny kompaktní role
firmy Datex, stabilní konstrukce z ocelové trubky, pro montáž na
stěnu, včetně materiálu pro připevnění.
Velikost: přibl. 810 x 690 mm
Balení: 1 kus, Váha: přibl. 3,9 kg
Nástěnný držák pro jednu kompaktní roli
(bez zobrazení)
Velikost: přibl. 810 x 210 mm
Balení: 1 kus, Váha: přibl. 1,8 kg
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Pneu pytle, nástěnné držáky

(obj. č. D-R 38)

(obj. č. D-R 37)

luzový
protisk

tický
antista

Potah na sedadlo „antistatický“

(obj. č. D-E 3000)

chrání elektronické přístroje od elektrostatického výboje, vhodný
na všechna samostatná sedadla, z extra silného polyetylenu, s
antistatickým podílem materiálu, žlutá rozlišovací barva.
Velikost: přibl. 840 x 1400 mm
Balení: 250 ks v jedné roli
Váha: přibl. 9,0 kg

ilný
extra s

Optifit deluxe

(obj. č. D-E 2000)

protiskluzová spodní vrstva,
z polyetylenu, barva: bílá/modrá.
Velikost: přibl. 790 x 1330 mm,
Balení: 500 ks v jedné roli
Váha: přibl. 11,0 kg

ý
klasick

(obj. č. D-E 2300)

extra silný, protiskluzová spodní vrstva,
z extra silného polyetylenu, barva: bílá/stříbrná.
Velikost: přibl. 790 x 1330 mm
Balení: 300 ks v jedné roli
Váha: přibl. 10,0 kg
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Potah na sedadlo „Optifit“

Potahy na sedadla pro jednorázové použití

Potah na sedadlo „Classic“
z polyetylenu, barva: bílá.
Velikost: přibl. 790 x 1300 mm
Balení: 500 ks v jedné roli
Váha: přibl. 11,0 kg

(obj. č. D-E 35)

tický
antista

Ochranný potah na volant pro
mnohonásobné použití „antistatický“

(obj. č. D-L 3100)

chrání elektronické přístroje od elektrostatického výboje,
s elastickou gumou, pro osobní a nákladní automobily,
z extra silného polyetylenu, s antistatickým podílem materiálu,
žlutá rozlišovací barva.

Ochranný potah na volant pro
mnohonásobné použití

(obj. č. D-L 20)

s elastickou gumou, pro osobní automobily,
z extra silného polyetylenu, barva: modrá.
Balení: 20 ks v krabici
Váha: přibl. 0,6 kg

Balení: 20 ks v krabici
Váha: přibl. 0,7 kg

Ochranný potah na volant pro
jednorázové použití

(obj. č. D-L 18)

Ochrana volantu a řadicí páky pro
jednorázové použití

(obj. č. D-L 42)

pro volanty osobních a nákladních automobilů,
polyetylen, velmi roztažitelný.

Pro volanty osobních a nákladních automobilů,
adhesivní fólie s držadlem, polyetylen, pro ca 250 použití.

Balení: 500 ks v roli
Váha: přibl. 2,9 kg

Balení: 1 kus
Váha: přibl. 0,6 kg
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Ochranné potahy na volant

Jednorázový potah na řadicí páku a ruční brzdu
z průhledného polyetylénu.
(obj. č. D-SH 2020)
Velikost: přibl. 145 x 160 mm
Balení: 500 ks v roli
Váha: přibl. 2,5 kg

Ochrana podlážky s logem MB

(obj. č. D-T 26 MB)

ze silného krepového papíru.
Velikost: přibl. 370 x 500 mm
Balení: 500 ks v jedné kompaktní roli, Váha: přibl. 7,1 kg
Ochrana podlážky bez tisku

(obj. č. D-T 26)

(bez zobrazení) ze silného krepového papíru.
Velikost: přibl. 370 x 500 mm
Balení: 500 ks v jedné kompaktní roli, Váha: přibl. 7,1 kg

Ochrana podlážky s logem MB

(obj. č. D-T 27 MB)

ze silného krepového papíru,
Velikost: přibl. 390 x 500 mm
Balení: 500 ks v krabici, Váha: přibl. 16,0 kg
Ochrana podlážky bez tisku
(bez zobrazení) ze silného krepového papíru,
Velikost: přibl. 390 x 500 mm
Balení: 500 ks v krabici, Váha: přibl. 16,0 kg
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Ochrana interiéru, ochrana podlážky

(obj. č. D-T 27)

Ochrana podlážky s logem MB
(obj. č. D-T 95 MB)
z bílého polyetylénu.
Velikost: přibl. 550 x 610 mm
Balení: 500 ks na kompaktní roli, Váha: přibl. 6,3 kg
Ochrana podlážky se stopou nohy

(obj. č. D-T 95 F)

(bez zobrazení) z bílého polyetylénu.
Velikost: přibl. 550 x 610 mm
Balení: 500 ks na kompaktní roli, Váha: přibl. 6,3 kg
Ochrana podlážky bez potisku
(obj. č. D-T 95)
(bez zobrazení) z bílého polyetylénu.
Velikost: přibl.550 x 610 mm
Balení: 500 ks na kompaktní roli, Váha: přibl. 6,3 kg

Deky ze skelných vláken pro svařování
a broušení

00 ˚C
až do 7

Naše osvědčené deky ze skelných vláken chrání s
jistotou od létajících jisker a kovových kapek.
Poskytují individuální ochranu pro každé auto, podle
typu a objemu svařování nebo broušení. Toto je
zajištěno šesti různými tvary a velikostmi. Na poptávku
také nabízíme individuální deky šité podle vašich
potřeb.
Používáme robustní tkaninu ze skelných vláken se
speciálním ochranným povlakem. Materiál je tepelně
odolný až do 700 ˚C.
Přiměřené tvary a robustní přísavné držáky nebo tkané
pásy umožňují pevné uchycení ke karoserii a v
interiéru.

Ochrana interiéru

(obj. č. D-A 20)

Ochrana interiéru brání vniknutí jisker a kovových kapek do
interiéru. Deka je připevněna přísavnými držáky.
Velikost: přibl. 2,40 x 1,50 m
Váha: přibl. 3,6 kg
Balení: 1 kus
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Deky ze skelných vláken pro svařování a broušení

Speciální ochrana střechy a oken

(obj. č. D-A 25-01)

Speciální deka kompletně chrání střechu a okna. Vedle stojící auta
lze chránit stejně. Zvětšený model, adaptovaný pro vozy kombi a
minivany.
Velikost: přibl. 4,40 x 2,60 m
Váha: přibl. 6,4 kg
Balení: 1 kus

Speciální ochrana zadní části

(obj. č. D-A 25-02)

Speciální ochrana předního skla

Deka chrání zadní část vozů kombi a minivanů. Nasadí se jako
taška na zadní dveře; šířka se nastaví tkanými pásy.

Deka chrání zejména přední a zadní sklo.
Je připevněna přísavnými držáky.

Velikost: přibl. 3,65 x 1,80 m
Váha: přibl. 4,0 kg
Balení: 1 kus

Velikost: přibl. 1,00 x 2,00 m
Váha: přibl. 1,8 kg
Balení: 1 kus

Speciální ochrana dveří

(obj. č. D-A 23)

(obj. č. D-A 22)

Standardní ochrana

Velkorysý střih deky umožňuje ochranu skoro každého typu dveří
osobního automobilu.

Standardní ochranné deky jsou vhodné pro velké množství
aplikací ve svařování a broušení.

Velikost: přibl. 1,40 x 1,30 m
Váha: přibl. 2,3 kg
Balení: 1 kus

Velikost: přibl. 2,00 x 2,00 m
Váha:
přibl. 3,6 kg
Balení: 1 kus

(obj. č. D-A 21)

Velikost: přibl. 3,00 x 2,00 m
Váha:
přibl. 5,3 kg
Balení: 1 kus

(obj. č. D-A 21 XL)

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
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Deky ze skelných vláken pro svařování a broušení
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