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DATEX - ochranné potahy pro RENAULT/DACIA
s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

Seznam model - RENAULT
poslední aktualizace: leden 2020
aktuální modely

modely
Alaskan od 09/2017
Captur 2 od 01/2020
Clio 4 od 11/2012
Espace 5 od 2015
Kadjar 1 od 06/2015
Kangoo 2 (Z.E.) od 09/2013
Koleos 2 od 06/2017
Master 3 od 04/2010
Mégane 4 od 2016
Scénic 4 od 10/2016
Talisman od 2016
Trafic 3 od 09/2014
Twingo 3 od 09/2014
Twizy od 01/2012
Zoe od 03/2013

kompletní potah pro pední

postranní potah

potah na prahovou lištu
pední a zadní dvee

D-R 105-01

D-R 105

D-R 12

D-R 105-01
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01
D-R 105-01 *)
D-R 105-01
D-R 105-01 *)
D-R 105-01
D-R 105-01 *)
D-R 105-01
D-R 105-01 *)
D-R 105-01
D-R 105-01 *)

D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105

D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12

kompletní potah pro pední

postranní potah

potah na prahovou lištu
pední a zadní dvee

D-R 105-01

D-R 105

D-R 12

D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01
[D-R 105-01 *)]
D-R 105-01
D-R 105-01
D-R 105-01
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01
D-R 105-01 *)

D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105

netestováno
D-R 12
netestováno
D-R 12
D-R 12
D-R 12
netestováno
D-R 12
netestováno
netestováno
netestováno
D-R 12
netestováno
netestováno
netestováno
netestováno
netestováno
D-R 12

*) optimální ochrana p edním potahem (bez postranního)

p edcházející modely

modely
Avantime
Captur 1
Clio do 10/2012
Espace (4) do 09/2002
Fluence (Z.E.) do 2012
Kangoo 1/[2] do 08/2013
Koleos
Laguna do 2015
Latitude do 10/2012
Master 2 (Phase II) od 11/2003
Mégane 1 - 3
Modus
Scénic do 05/2009
Safran
Trafic 2
Twingo 1/2
Vel Satis
Wind od 09/2010

*) optimální ochrana p edním potahem (bez postranního)

DATEX-Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße 92 - D-45711 Datteln - N mecko
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Seznam modelů RENAULT

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

Seznam model - DACIA

poslední aktualizace: leden 2020
aktuální modely

modely
Dokker od 06/2012
Duster2 od 01/2018
Lodgy od 06/2012
Logan MCV2 od 09/2013
Sandero2 od 01/2013

kompletní potah pro pední

postranní potah

potah na prahovou lištu
pední a zadní dvee

D-R 105-01

D-R 105

D-R 12

D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)

D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105

D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12

kompletní potah pro pední

postranní potah

potah na prahovou lištu
pední a zadní dvee

D-R 105-01

D-R 105

D-R 12

D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)
D-R 105-01 *)

D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105
D-R 105

D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12
D-R 12

*) optimální ochrana p edním potahem (bez postranního)

p edcházející modely

modely
Duster1
Logan do 06/2010
Logan MCV do 08/2013
Logan Express od 01/2009
Logan Pick Up od 01/2009
Sandero1 do 12/2012

*) optimální ochrana p edním potahem (bez postranního)

DATEX-Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße 92 - D-45711 Datteln - N mecko
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Seznam modelů DACIA

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

Přední ochranný potah pro RENAULT/DACIA
obj. č. D-R 105-01
Přední ochranný potah chrání přední část všech modelů
RENAULT/DACIA proti poškození a znečištění během opravy a
údržby. S potaženou síovou tkaninou nad reflektory.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů.
Vyrobeno z odolné šedé koženky s vrstvou pěnové pryže,
s dodatečným vyztužením nad zámkem kapoty.
Sítotisk loga RENAULT podporuje image dílny.
Síová tkanina v předním potahu pro RENAULT/DACIA pokrývá
reflektory a spolehlivě zabrání poškození akumulací tepla.

škození
Zabrání po pla!
í te
akumulac

Velikost: přibl. 254 x 77 cm
Váha:
přibl. 1,3 kg
Balení: 1 kus

Postranní ochranné potahy pro RENAULT/DACIA
obj. č. D-R 105
Postranní ochranné potahy chrání přední blatníky všech modelů
RENAULT/DACIA proti poškození a znečištění během opravy
a údržby.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů.
Vyrobeno z odolné šedé koženky s vrstvou pěnové pryže,
s dodatečným vyztužením na horní pracovní ploše.
Sítotisk loga RENAULT podporuje image dílny.
Velikost: přibl. 113 x 69 cm
Váha:
přibl. 1,1 kg
Balení: 1 pár

04

Značkové ochranné potahy pro RENAULT/DACIA

Vstup

Potah na prahovou lištu a na zadní část
RENAULT/DACIA
obj. č. D-R 12
Potah chrání prahovou lištu a zadní část během opravy a údržby.
Se silným vyztužením ze sendvičového materiálu, chrání
spolehlivě při montování a rozmontování těžkých předních
sedadel.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů, pomocí sklolaminátové
tyče a několik pásy se suchými zipy. Výška nastavitelná suchými
zipy. Ze silné šedé koženky s pěnovým podkladem.
S bílým sítotiskem „RENAULT“.
Velikost: přibl. 152 x 78 cm
Váha:
přibl. 2,0 kg
Balení: 1 kus

t
Zadní čás

Značkový potah na kapotu pro RENAULT/DACIA
obj. č. D-R 105-05
Ochranný potah celé kapoty pro opravu předního skla.
Uchycení bez poškrábání, bez magnetů, pásy se suchými zipy.
Vyrobeno z odolné šedé koženky s vrstvou pěnové pryže.
Sítotisk loga RENAULT podporuje image dílny.
Velikost: přibl. 220 x 135 cm
Váha:
přibl. 1,0 kg
Balení: 1 kus
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Potah na prahovou lištu a na zadní část, potah na kapotu

Potah na sedadla pro RENAULT/DACIA
obj. č. D-S 15 RE
Potah na sedadla spolehlivě chrání přední sedadla proti
znečištění.
Vyrobeno z odolné šedé koženky. Zesílené dvojité švy.
Výhradně dvojité švy; švy namáháné tahem zesílené koženkou.
Sítotisk loga RENAULT podporuje image dílny.
Prát při 30 ˚C.
Velikost: velké univerzální provedení
Váha:
přibl. 0,8 kg
Balení: 1 kus

Potah zadní sedačkové lavice pro RENAULT/DACIA
obj. č. D-S 16 RE
Potah zadní sedačkové lavice spolehlivě chrání zadní sedadla
proti znečištění.
Vyrobeno z odolné šedé koženky. Silné a univerzální uchycení tkanými pásy se suchými zipy a přísavnými držáky.
Sítotisk loga RENAULT podporuje image dílny.
Velikost: přibl. 150 x 145 cm
Váha:
přibl. 1,1 kg
Balení: 1 kus

Nástěnný držák
obj. č. D-H 99
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
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Potahy na sedadla, nástěnný držák

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.

Nástěnný držák pro tři kompaktní role

Polyetylenové pneu pytle
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

(obj. č. D-T 95 F)

Jednorázový potah na řadicí páku a ruční brzdu
z průhledného polyetylénu.
(obj. č. D-SH 2020)

Ochrana podlážky se stopou nohy

Velikost: přibl. 145 x 160 mm
Balení: 500 ks v roli
Váha: přibl. 2,5 kg

Velikost: přibl. 550 x 610 mm
Balení: 500 ks na kompaktní roli, Váha: přibl. 6,3 kg

z bílého polyetylénu s potiskem.

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

Ochrana podlážky

(obj. č. D-T 26)

Ochrana podlážky

ze silného krepového papíru.

ze silného krepového papíru.

Velikost: přibl. 370 x 500 mm
Balení: 500 ks v jedné kompaktní roli
Váha: přibl. 7,1 kg

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)

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

Bülowstraße 92 · 45711 Datteln · Německo
tel.: +49 2363 34 579 · fax: +49 2363 34 444 · e-mail: info@datex.com

