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DATEX - Ochranné autopotahy pro dílny BOSCH Service
s jistotou chrání – šetří náklady – zlepšují image

Postranní ochranné potahy pro BOSCH Service

Potah pro sedadlo pro BOSCH Service

Vyrobeno z odolné modré koženky
(obj. č. D-U 12 BO)
s vrstvou pěnové pryže. Silné magnetické přichycení.
Logo „BOSCH Service“ podporuje image dílny.
Délka: 110 cm.

Vyrobeno z odolné modré koženky.
(obj. č. D-S 15 BO)
Výhradně dvojité švy, švy pod namáháním v tahu zesílené
koženkou. Sítotisk loga „BOSCH Service“ podporuje image dílny.
Prát při 30 ˚C.

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 cca. 100 cm.
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Ochranné autopotahy pro BOSCH Service

Jednorázový potah na sedadlo pro BOSCH Service

Ochranný potah na volant pro mnohonásobné použití

bílý polyetylen,
(obj. č. D-E 35 BO)
sítotisk loga „BOSCH Service“ podporuje image dílny,
velikost: 790 x 1330 mm,
400 ks v jedné roli.

s elastickou gumou,
(obj. č. D-L 20)
pro osobní automobily, z extra silného polyetylenu, barva: modrá,
20 ks v krabici.

Ochrana volantu a řadicí páky pro jednorázové použití

Ochranný potah na volant pro jednorázové použití

pro volanty osobních a nákladních automobilů,
adhesivní fólie s držadlem, polyetylén,
pro cca. 250 použití.

pro volanty osobních a nákladních automobilů,
polyetylén, 500 ks v roli.
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Potahy na sedadlo a volant

(obj. č. D-L 42)

(obj. č. D-L 18)

Ochrana podlážky

(obj. č. D-T 26)

Ochrana podlážky

(obj. č. D-T 27)

ze silného krepového papíru,
velikost: 370 x 500 mm,
500 ks v jedné kompaktní roli.

ze silného krepového papíru,
velikost: 390 x 500 mm,
500 ks v krabici.

Polyetylenové pneu pytle

Nástěnný držák pro tři kompaktní role

výborná kvalita, bílý polyetylén, tloušťka: 35 µ,
100 ks v jedné kompaktní roli.
velikost XXL: 700 x 500 x 1190/1200 mm
velikost XL: 700 x 260 x 955/1000 mm

zvyšuje přehlednost a dostupnost,
pro všechny kompaktní role firmy Datex,
stabilní konstrukce z ocelové trubky, pro montáž na stěnu,
včetně materiálu pro připevnění.

(obj. č. D-R 156)
(obj. č. D-R 155)

(obj. č. D-R 38)

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
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Ochrana podlážky, pneu pytle, nástěnný držák
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