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DATEX - Beschermhoezen voor AutoCrew
veilig beschermen – kosten besparen – imago bevorderen

Spatbordbeschermer AutoCrew

art. nr. D-U 12 AC

uit scheurvast en met schuim gevoerd kunstleer, zwart,
sterke magneetbevestiging, met imago bevorderende opdruk van
het “AutoCrew” logo,
lengte: 110 cm.

Wandhouder

art. nr. D-H 99

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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Beschermingsmateriaal – AutoCrew

Merkgebonden stoelhoes AutoCrew

art. nr. D-S 15 AC

uit scheurvast kunstleer, zwart, uitsluitend dubbelgestikte naden,
naden onder trekbelasting versterkt door kunstleer, met imago
bevorderende opdruk van het “AutoCrew” logo,
op 30°C wasbaar.

Wegwerp-stoelhoezen AutoCrew

art. nr. D-E 35 AC

Stuurhoes voor langdurig gebruik

art. nr. D-L 20

van wit polyethyleen,
met imago bevorderend “AutoCrew” logo,
formaat: 790 x 1330 mm, dikte 13 µm,
400 stuks per rol.

met elastiek, passend voor personenwagens,
extra sterk blauw polyethyleen,
20 stuks per karton.

Wegwerpbescherming voor stuur en versnellingspook

Wegwerp-stuurhoes

voor personenwagens en vrachtwagens,
beschermfolie met heft,
voor ongeveer 300-malig gebruik.

voor stuurwielen van personenwagens en van vrachtwagens,
polyethyleen, uiterst elastisch,
500 stuks per rol.
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Wegwerp-stoelhoezen, stuurhoezen

art. nr. D-L 42

art. nr. D-L 18

Vloermat, crêpepapier

art. nr. D-T 26

Vloermat, crêpepapier

van sterk crêpepapier, onbedrukt,
formaat: 370 x 500 mm,
compactrol à 500 stuks.

van sterk crêpepapier, onbedrukt,
formaat: 390 x 500 mm,
karton à 500 stuks.

Polyethyleen-wielhoes

Wandhouder voor drie compactrollen

uitstekende kwaliteit, wit polyethyleen, dikte: 35 µ,
rol à 100 stuks.
Formaat type 1: ong. 1000 x 1000 mm
art. nr. D-R 155
Formaat type 2: ong. 1200 x 1200 mm
art. nr. D-R 156

voor alle Datex compactrollen,
stevige staalpijpconstructie, voor wandmontage,
montagemateriaal inbegrepen.
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Wielhoezen, vloermatten, wandhouders

art. nr. D-T 27

art. nr. D-R 38

Prijslijst AutoCrew 2018

Beschermers voor AutoCrew

Eenheid

Prijs €

D-U 12 AC

spatbordbeschermer met AutoCrew logo

stuk

34,60 €

D-S 15 AC

stoelhoes voor langdurig gebruik met AutoCrew logo

stuk

30,95 €

D-E 35 AC

merkgebonden wegwerp-stoelhoezen met AutoCrew logo

rol

44,45 €

polyethyleen, dikte 13 μm, rol à 400 stuks

2 rollen

42,40 €

4 rollen

40,55 €

Stuurhoezen

Eenheid

Prijs €

D-L 20

karton

29,40 €

stuurhoezen voor personenwagens, blauw, met elastiek
20 stuks per karton

D-L 42

bescherming voor stuur en versnellingspook, beschermfolie met heft
voor ongeveer 300-malig gebruik

D-L 18

2 kartons

27,25 €

4 kartons

25,40 €

stuk
10 stuks
rol

stuurhoezen voor personen- en vrachtwagens
500 stuks per rol

12,85 €
8,75 €
45,90 €

2 rollen

42,55 €

4 rollen

39,65 €

Vloermatten

Eenheid

Prijs €

D-T 26

rol

44,40 €

vloermat, crêpepapier, 370 x 500 mm
onbedrukt, 500 stuks per rol

D-T 27

Wielhoezen
type 1: formaat ca. 1000 mm x 1000 mm, polyethyleen
rol à 100 stuks, wit, zonder opdruk
D-R 156

41,15 €

4 rollen

38,35 €

karton

vloermat, crêpepapier, 390 x 500 mm
onbedrukt, 500 stuks per karton

D-R 155

2 rollen

type 2: formaat ca. 1200 mm x 1200 mm, polyethyleen
rol à 100 stuks, wit, zonder opdruk

35,60 €

2 kartons

32,95 €

4 kartons

30,75 €

Eenheid

Prijs €

rol

30,80 €

2 rollen

28,70 €

4 rollen

26,85 €

rol

37,50 €

2 rollen

33,60 €

4 rollen

31,55 €

Wandhouders

Eenheid

Prijs €

D-H 99

wandhouder voor spatbordbeschermers, frontafdekkingen en stoelhoezen

stuk

26,85 €

D-R 38

wandhouder voor drie compactrollen

stuk

39,90 €

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße 92 - 45711 Datteln - Duitsland
05

Prijslijst AutoCrew

Tel. +49 (2363) 34 579 - Fax: +49 (2363) 34 444
DATEX Werkstattschutzbezüge
info@datex.com -GmbH
www.datex.com
Bülowstraße 92 · 45711 Datteln · Duitsland
tel.: +49 (2363) 34 579 · fax: +49 (2363) 34 444 · e-mail: info@datex.com

Bestelling AutoCrew 2018
Bedrijfstempel

Bestel a.u.b. bij: Datex
Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße 92
45711 Datteln
Duitsland
tel.: +49 (2363) 34 579
info@datex.com
fax: 49 (2363) 34 444

Omschrijving

stuk

D-U 12 AC

spatbordbeschermer met AutoCrew logo

stuk

D-S 15 AC

stoelhoes voor langdurig gebruik met AutoCrew logo

rol

D-E 35 AC

merkgebonden wegwerp-stoelhoezen met AutoCrew logo

karton

D-L 20

stuurhoezen voor personenwagens, blauw, met elastiek

stuk

D-L 42

stuurhoezen voor personen- en vrachtwagens, beschermfolie met heft

rol

D-L 18

stuurhoezen voor personen- en vrachtwagens

rol

D-T 26

vloermat, crêpepapier, 370 x 500 mm

karton

D-T 27

vloermat, crêpepapier, 390 x 500 mm

rol

D-R 155

wielhoezen type 1: formaat ong. 1000 mm x 1000 mm, polyethyleen

rol

D-R 156

wielhoezen type 2: formaat ong. 1200 mm x 1200 mm, polyethyleen

stuk

D-H 99

wandhouder voor spatbordbeschermers, frontafdekkingen en stoelhoezen

stuk

D-R 38

wandhouder voor drie compactrollen

Vrachtkosten per bestelling: € 11,90
Datex blijft eigenaar van de goederen totdat de prijs volledig is betaald.

Klant:
Naam van de klant
Firma
BTW-nummer
Adres
E-mail
Telefoon
Datum en handtekening

Prijs

2018
www.datex.com

Aantal Eenheid Artikelnr.

