U bent de garage van
de autofabrikant!
Natuurlijk is deze auto hier in goede handen.
Maak het verschil met uw concurrenten zichtbaar voor uw klant!
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DATEX beschermhoezen – meer dan alleen een perfecte bescherming!

Geen gereedschap promoot uw service beter dan
het beschermmateriaal van Datex
Overtuig uw klant in één oogopslag.
Welk gereedschap biedt een betere
promotie van uw automerk en de
kwaliteit van uw garage dan ons
beschermmateriaal?
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DATEX - Imago

U toont uw klant met professioneel
beschermmateriaal, dat u kwaliteit levert
op het niveau van de autofabrikant.
Door de perfecte bescherming van de
auto’s, de opdruk van de logo’s van het

automerk en de afgestemde kleuren,
wordt het voordeel ten opzichte van uw
concurrenten onmiddellijk zichtbaar.
Laat uw klant zien, dat zijn auto bij u in
goede handen is.

Optimale productkwaliteit is door jarenlange
samenwerking met garages en
autoproducenten ontstaan.
Iedere beschermer biedt optimale, op maat gesneden bescherming voor de auto van de klant.
Alleen Datex ontwikkelt, test, naait,
actualiseert en optimaliseert continu de
pasvorm, de bevestiging, de stoffering
en het verschijningsbeeld van zijn
beschermers – voor ieder automerk,
en, desnoods, ook voor afzonderlijke
modellen.
Daardoor voldoen onze
beschermers aan de kwaliteitsnormen en de richtlijnen voor
corporate image van het grootste
deel van de toonaangevende
autoproducenten en importeurs.
In de loop der jaren is een efficiënt
assortiment van beschermers ontstaan,
die precies is afgestemd op de behoefte
van de merkgebonden garage.
Alleen op deze manier is het mogelijk

om optimale bescherming te bieden aan
een voortdurend groeiend aantal
modellen.

door incorrecte hantering met zware
onderdelen of gereedschap – zelfs op
dunne staalplaat of kunststofdelen.

Het gebruik van onze producten
bespaart vermijdbare schaden en
kosten.
Iedere beschermer is uitgerust met een
slipvast, krasvrij en snel
bevestigingssysteem – zonder
magneten. Dit garandeert dat de
beschermers afdoende op de auto zijn
aangebracht, waardoor krassen door
ijzerslijpsel worden vermeden, dat bijna
altijd op de magneten vastzit.
Een twee centimeter dikke
schuimstoflaag biedt optimale
bescherming tegen deuken en krassen

De bovenzijden van de spatborden zijn
optimaal beschermd, doordat de hoezen
overlappen naar de motorruimte.

De hoge gebruikswaarde van onze
beschermers is het resultaat van 40
jaren ervaring in de productie en de
coöperatieve ontwikkeling van
kwaliteitsproducten.
Hoogwaardig materiaal en topkwaliteit
bij de vervaardiging garanderen een
lange levensduur
Made in Datteln, Germany.
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DATEX - Kwaliteit

Merkgebonden frontafdekking voor CHEVROLET

Merkgebonden spatbordbeschermers voor CHEVROLET

Voor alle modellen.
(Art.-Nr. D-W 200-01)
Uit schuurvaste en met schuim gevoerde kunstleer, grijs.
Met imago bevorderende opdruk van het CHEVROLET logo.
Krasvrije bevestiging zonder magneten.
Afmetingen: ca. 242 x 66 cm.

Voor alle modellen.
(Art.-Nr. D-W 200)
Uit schuurvaste en met schuim gevoerde kunstleer, grijs, met extra
sterke stoffering. Met imago bevorderende opdruk van het
CHEVROLET logo. Krasvrije bevestiging zonder magneten.
Afmetingen: ca. 113 x 73 cm.

Merkgebonden motorkapafdekking voor CHEVROLET
Bescherming voor de hele motorkap
(Art.-Nr. D-W 200-05)
tijdens herstellingen aan de voorruit.
Uit schuurvaste en met schuim gevoerde kunstleer, grijs.
Met imago bevorderende opdruk van het CHEVROLET logo.
Krasvrije bevestiging zonder magneten.
Afmetingen: ca. 220 x 135 cm.
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Merkgebonden beschermhoezen voor CHEVROLET

Achterbankbescherming voor CHEVROLET

Stoelhoes voor CHEVROLET

Uit schuurvaste kunstleer, grijs.
(Art.-Nr. D-S 16 DW)
Met imago bevorderende opdruk van het CHEVROLET logo.
Gemakkelijk en stevig te bevestigen door singelbanden
met zuignappen.
Afmetingen: ca. 150 cm x 145 cm.

Uit schuurvaste kunstleer, grijs.
(Art.-Nr. D-S 15 DW)
Uitsluitend dubbelgestikte naden; naden onder trekbelasting
versterkt door kunstleer.
Met imago bevorderende opdruk van het CHEVROLET logo.
Op 30 °C wasbaar.

Wandhouder
Voor het schoon en veilig opbergen van alle
DATEX beschermers van kunstleer en glasvezel.
Van gelakt staal. Montagemateriaal inbegrepen.
Totale breedte: ca. 100 cm.
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Stoelhoezen, wandhouder

(Art.-Nr. D-H 99)

Lasbeschermdekens van glasvezel voor
slijp- en laswerk

°C
tot 700

Onze beproefde lasbeschermdekens van
beschermen veilig tegen vonken en lasdruppels.

glasvezel

Ze bieden individuele bescherming voor ieder voertuig, naar
gelang van aard en omvang van het slijp- of laswerk. Dat
wordt gegarandeerd door zes verschillende vormen en
formaten. Op aanvraag naaien wij graag individuele
lasbeschermdekens voor uw behoefte.

Wij gebruiken robuuste fiberglasstof van hoge kwaliteit met
een speciaal coating. Dit materiaal is bestand tegen een
temperatuur tot 700 °C.

Passende vormen en robuuste zuignappen of singelbanden
zorgen voor een veilige bevestiging aan of in het voertuig.

Interieurbescherming

(art. nr. D-A 20 )

De interieurbescherming voorkomt vonken en lasdruppels
in het interieur.
Deze lasbeschermdeken wordt door zuignappen bevestigd.
Afmetingen: ong. 2,40 x 1,50 m
Gewicht:
ong. 3,6 kg
Verpakking: 1 stuk
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Lasbeschermdekens van glasvezel voor slijp- en laswerk

Gehele afdekking voor dak en ruiten
Deze lasbeschermdeken beschermt
(art. nr. D-A 25-01)
het dak en de ruiten. Evenzo kunnen nevenstaande voertuigen
worden beschermd. Extra groot, geschikt ook voor combi- en
hatchback-voertuigen.
Afmetingen: ong. 4,40 x 2,60 m
Gewicht:
ong. 6,4 kg
Verpakking: 1 stuk

Speciale afdekking voor de achterkant

Speciale ruitenbescherming

Deze lasbeschermdeken beschermt
(art. nr. D-A 25-02)
de achterkant van combi- en hatchback-voertuigen. De deken
wordt als een zak over de achterklep gestulpt en de breedte
daarna door singelbanden ingesteld.

Deze lasbeschermdeken beschermt voornamelijk de voor- en
achterruit. Ze wordt door zuignappen bevestigd.

Afmetingen: ong. 3,65 x 1,80 m
Gewicht:
ong. 4,0 kg
Verpakking: 1 stuk

Speciaal deurbescherming

(art. nr. D-A 23)

De grootscheepse pasvorm van deze lasbeschermdeken maakt
de bescherming van bijna ieder type personenautodeuren
mogelijk.
Afmetingen: ong. 1,40 x 1,30 m
Gewicht:
ong. 2,3 kg
Verpakking: 1 stuk

(art. nr. D-A 22)

Afmetingen: ong. 1,00 x 2,00 m
Gewicht:
ong. 1,8 kg
Verpakking: 1 stuk

Standaardbeschermingen
De standaardbeschermingen zijn geschikt voor een grote
verscheidenheid van applicaties voor slijp- en laswerk.
Afmetingen:
Gewicht:
Verpakking:
Afmetingen:
Gewicht:
Verpakking:

ong. 2,00 x 2,00 m
ong. 3,6 kg
1 stuk
ong. 3,00 x 2,00 m
ong. 5,3 kg
1 stuk

(art. nr. D-A 21)

(art. nr. D-A 21 XL)

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH

· Bülowstraße 92

· 45711 Datteln

· Duitsland

· tel.: +49 - 2363 34 579

· fax: +49 - 2363 34 444

· info@datex.com

EXPLORA B.V.

· Maxwellstraat 4

· 6716 BX Ede

· Nederland

· tel.: 0318 - 64 82 20

· fax: 0318- 64 82 45

· www.explora.nl
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Lasbeschermdekens van glasvezel voor slijp- en laswerk

Modellijst - CHEVROLET
Actualisering: Juni 2013

actuele modellen

spatbordbeschermer

frontafdekking

modellen

D-W 200

D-W 200-01

Aveo sinds 01/2006
Camaro sinds 03/2009
Captiva sinds 09/2006
Cruze sinds 08/2012
Malibu sinds 07/2012
Orlando sinds 02/2011
Spark sinds 01/2013
Trax sinds 04/2013
Volt sinds 01/2012

D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200

D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01*)
D-W 200-01
D-W 200-01

*) Optimale bescherming middels frontafdekking (zonder spatbordbeschermer)

oudere modellen

spatbordbeschermer

frontafdekking

modellen

D-W 200

D-W 200-01

Cruze tot 07/2012
Epica sinds 07/2006
Espero
Evanda sinds 03/2003
HHR sinds 12/2007
Kalos
Lacetti sinds 03/2004
Lanos
Leganza
Matiz
Nexia
Nubira
Rezzo / Tacuma sinds 06/2001
Spark tot 12/2012

D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200

D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01*)
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01*)

*) Optimale bescherming middels frontafdekking (zonder spatbordbeschermer)

DATEX-Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße 92 - D-45711 Datteln - Duitsland

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

