Estamos na oficina
do fabricante!
É evidente que este carro está em boas mãos.
Visualize a sua vantagem competitiva.
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Coberturas de protecção de DATEX – protecção perfeita, e muito mais!

Qual dos seus utensílios poderia fazer publicidade
mais eficaz para os seus serviços?
Convença o seu cliente à primeira vista.

As nossas coberturas de protecção
ajudam mais do que qualquer outro
utensílio a fazer publicidade para a sua
oficina e os seus serviços.
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DATEX - Imagem

O emprego de protectores profissionais
sinaliza para os seus clientes à primeira
vista que os Senhores estão dedicados a
trabalhos de conserto de alta qualidade,
segundo o padrão do fabricante.

A protecção perfeita dos veículos, os
logótipos e as cores homologadas
revelam a oficina destacada pela sua
qualidade.
Permita ao seu cliente de assegurar-se
que o seu carro está em boas mãos.

Uma óptima qualidade, graças à cooperação
directa com as oficinas e os fabricantes.
Cada uma das nossas coberturas está trabalhada
por medida para oferecer o máximo de protecção para o carro do cliente.

Só os protectores Datex são desenvolvidos, testados, cosidos, actualizados e
continuamente optimizados em termos
do seu ajuste, da sua fixação, do seu
estofamento e do seu aspecto. Para cada
marca, e, se for preciso, também para
modelos individuais.
Os nossos protectores cumprem as
especificações de qualidade e de
imagem da marca da maior parte
dos fabricantes e importadores
líderes.
Com o decorrer dos anos criamos uma
gama eficaz de protectores. Tantos
quanto foram necessários, mas não mais
– acordados exactamente com as

exigências dos concessionários.
É a única maneira de garantir um máximo de protecção perante uma
multidão sempre crescente de modelos.
O emprego dos nossos produtos
serve para poupar-se estragos e
despesas evitáveis.

ferramentas ou partes pesadas mal
manejadas, em chapas finas ou plásticos.
As bordas superiores dos guarda-lamas
estão automaticamente protegidas por
uma aba adicional, e por uma fixação
fiável.

Cada protector tem um sistema rápido e
antideslizante de fixação, sem arranhões
e sem ímãs. Este sistema garante que os
protectores ficam fixos na sua posição e
evita arranhões custosos pelas partículas
de ferro que quase sempre aderem aos
ímãs.
Um acolchoado de dois centímetros de
espuma evita mossas e arranhões por

O alto valor de uso dos nossos
protectores para as oficinas resulta de
quase 40 anos de experiência com o
desenvolvimento cooperativo e com a
produção de coberturas de primeira
qualidade.
Os materiais e a elaboração de alta
qualidade garantem uma durabilidade
de muitos anos.
Made in Datteln, Germany.
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DATEX - Qualidade

Cobertura dianteira específica para CHEVROLET

Coberturas de guarda-lama específicas para CHEVROLET

Para todos os modelos.
(ref. D-W 200-01)
De forte couro artificial cinzento, revestido com espuma.
Com impressão branca do logótipo CHEVROLET para aperfeiçoar a
imagem da oficina. Fixação sem arranhões, sem ímãs.
Tamanho: ± 242 x 66 cm.

Para todos os modelos.
(ref. D-W 200)
De forte couro artificial cinzento, revestido com espuma, com
forte acolchoado adicional. Com impressão branca do logótipo
CHEVROLET para aperfeiçoar a imagem da oficina.
Fixação sem arranhões, sem ímãs.
Tamanho: ± 113 x 73 cm.

Cobertura da capota para CHEVROLET

(ref. D-W 200-05)

Proteção da capota inteira durante trabalhos
de conserto do pára-brisas. De forte couro artificial cinzento,
revestido com espuma. Com impressão branca do logótipo
CHEVROLET para aperfeiçoar a imagem da oficina.
Fixação sem arranhões, sem ímãs.
Tamanho: ± 220 x 135 cm.
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Coberturas de protecção específicas para CHEVROLET

Cobertura do banco traseiro para CHEVROLET

Cobertura de assento para CHEVROLET

De forte couro artificial cinzento.
(ref. D-S 16 DW)
Com impressão branca do logótipo CHEVROLET para aperfeiçoar
a imagem da oficina.
Fixação simples e forte com ventosas numa precinta tecida.
Tamanho: ± 150 cm x 145 cm.

De forte couro artificial cinzento.
(ref. D-S 15 DW)
Todas as costuras são duplas, as costuras sob carga de tração são
reforçadas com couro artificial. Com impressão branca do logótipo
CHEVROLET para aperfeiçoar a imagem da oficina.
Lavável a 30 °C.

Suporte mural

(ref. D-H 99)

Conservação limpa e ordenada das coberturas de guarda-lamas,
dianteiras, de assento e de fibra de vidro de DATEX.
Tubo de aço, cinzento. Material de fixação incluído.
Largura total: ± 100 cm.
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Coberturas para assentos, suporte mural

Produtos de primeira classe para
a proteção do interior
Os nossos produtos asseguram uma proteção fiável contra
danos e manchas – até em habitáculos muito delicados.

Materiais de alta qualidade com propriedades orientadas às
oficinas garantem uma proteção eficaz durante aplicações
especiais. Por exemplo, o polietileno antiestático, ou dorsos
antideslizantes para as nossas coberturas de assento.

Cores diferentes sinalizam propriedades especiais e ajudam
a identificar as coberturas as mais apropriadas.

A maior parte dos nossos produtos para a proteção do
interior é fornecida em rolos compactos e fáceis de manejar.
O nosso suporte mural permite a conservação limpa,
ordenada e central duma grande diversidade de produtos.

DATEX - Sacos para pneus

Suporte mural para três rolos compactos

qualidade excelente, polietileno branco, grossura: 35 µ,
rolo compacto de 100 peças.

cria clareza e acessibilidade, para todos os rolos compactos de
Datex, construção robusta de tubo de aço para montagem na
parede, material de fixação incluído.
Suporte mural para um rolo compacto
(ref. D-R 37)
(sem fotografia)

Tamanho XXL: 700 x 500 x 1190/1200 mm
Tamanho XL: 700 x 260 x 955/1000 mm
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Sacos para pneus, suporte mural

(ref. D-R 156)
(ref. D-R 155)

(ref. D-R 38)
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Cobertura de assento “antiestática”

(ref. D-E 3000)

para proteger dispositivos eletrônicos contra descarga electrostática, para todos os assentos individuais, de polietileno extra forte,
com componentes de material antiestático, cor distintiva amarela,
tamanho: 840 x 1400 mm,
rolo compacto de 250 peças.

orte
extra f

Cobertura de assento “Optifit deluxe”
extra forte, parte inferior antideslizante,
de polietileno extra forte, cor: branco/prateado,
tamanho: 790 x 1330 mm,
rolo compacto de 300 peças.
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Coberturas descartáveis de assento

Cobertura de assento “Optifit”

(ref. D-E 2000)

parte inferior antideslizante,
de polietileno, cor: branco/azul,
tamanho: 790 x 1330 mm,
rolo compacto de 500 peças.

o
clássic

(ref. D-E 2300)

Cobertura de assento “Classic”
de polietileno, cor: branco,
tamanho: 790 x 1300 mm,
rolo compacto de 500 peças.

(ref. D-E 35)

ático
antest

Coberturas reutilizáveis de volante “antiestáticas”

Coberturas reutilizáveis de volante

para proteger dispositivos eletrônicos
(ref. D-L 3100)
contra descarga electrostática, com elástico, para automóveis de
passageiro e caminhões, de polietileno extra forte,
com componentes de material antiestático, cor distintiva amarela,
caixa de 20 peças.

com elástico, para automóveis de passageiro
de polietileno extra forte,
cor: azul,
caixa de 20 peças.

Coberturas descartáveis de volante

Proteção descartável para volante e
alavanca das velocidades

para volantes de carros de passageiro e de caminhões,
polietileno muito extensível,
rolo compacto de 500 peças.
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Coberturas de volante

(ref. D-L 18)

para volantes de carros de passageiro e de caminhões,
folha aderente de polietileno com pega,
para aproximadamente 250 aplicações.

(ref. D-L 20)

(ref. D-L 42)

Novo

Cobertura descartável para alavanca
das velocidades e freio de mão

Novo

(ref. D-SH 2020)

Protetor do tapete com pegada

(ref. D-T 95 F)

de polietileno branco com impressão, num rolo compacto,
dimensões: 550 x 610 mm, rolo compacto de 500 peças.

de polietileno branco, dimensões: 145 x 160 mm,
caixa de 500 peças.

Protetor do tapete sem impressão

(ref. D-T 95)

(sem fotografia) de polietileno branco, num rolo compacto,
dimensões: 550 x 610 mm, rolo compacto de 500 peças.

Protetor do tapete

(ref. D-T 26)

de forte papel crepom,
tamanho: 370 x 500 mm,
rolo compacto de 500 peças.
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Proteção do interior, protectores do tapete

Protetor do tapete
de forte papel crepom,
tamanho: 390 x 500 mm,
caixa de 500 peças.

(ref. D-T 27)

Coberturas de fibra de vidro para trabalhos
de carroceria

0 °C
até 70

As nossas comprovadas coberturas de fibra de vidro protegem fiávelmente contra danos por faíscas ou gotas
metálicas.
Oferecem uma proteção individual para cada veículo,
segundo o tipo e a envergadura dos trabalhos de soldadura
ou de amoladura. Isto fica garantido por seis tamanhos e
talhes diferentes. A pedido ficaremos contentes de costurar
coberturas individuais conforme com as suas necessidades.
Todas estas coberturas são feitas dum tecido robusto de
fibra de vidro com um revestimento protetor especial. Este
material resiste a temperaturas até 700 °C.
As formas adaptadas e as ventoas robustas ou precintas tecidas permitem a sua fixação fiável no interior e no exterior
do veículo.

Proteção do interior

(ref. D-A 20)

A proteção do interior não deixa faíscas e gotas metálicas
entrar no interior. Esta cobertura é fixada por ventosas.
Tamanho: 2,40 x 1,50 m.
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Coberturas de fibra de vidro para trabalhos de carroceria

Proteção especial para teto e janelas

(ref. D-A 25-01)

Esta cobertura integral protege o teto e as janelas. Da mesma
maneira é possível proteger veículos adjacentes.
Versão grande, adaptada para carros com portão traseiro.
Tamanho: 4,40 x 2,60 m.

Proteção especial para a parte traseira

(ref. D-A 25-02)

Proteção especial de pára-brisas

(ref. D-A 22)

Esta cobertura protege a parte traseira de carros com portão
traseiro. É fixada como uma bolsa em torno do portão traseiro,
e ajustando a sua largura por precintas tecidas.
Tamanho: 3,65 x 1,80 m.

Esta cobertura serve sobre tudo para proteger o pára-brisas e o
vidro traseiro. É fixada por ventosas.
Tamanho: 1,00 x 2,00 m.

Proteção especial da porta

Proteção standard

(ref. D-A 23)

O talhe generoso desta cobertura permite a proteção de quase
todo tipo de porta de automóvel de passageiro.
Tamanho: 1,40 x 1,30 m.

As proteções standard servem flexivelmente para todo tipo de
trabalho de soldadura ou de amoladura.
Tamanho: 2,00 x 2,00 m.
(ref. D-A 21)
Tamanho: 3,00 x 2,00 m.
(ref. D-A 21 XL)

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
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Coberturas de fibra de vidro para trabalhos de carroceria

Bülowstraße 92 · D-45711 Datteln · Alemanha
Tel.: +49 2363 34 579 · Fax: +49 2363 34 444 · e-mail: info@datex.com

Lista de modelos - CHEVROLET
Última atualização: Junho 2013

modelos atuais

cobertura
de guarda-lama

cobertura
dianteira

modelos

D-W 200

D-W 200-01

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

*) proteção ótima pela cobertura dianteira (sem cobertura de guarda-lama)

modelos precedentes

cobertura
de guarda-lama

cobertura
dianteira

modelos

D-W 200

D-W 200-01

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

*) proteção ótima pela cobertura dianteira (sem cobertura de guarda-lama)

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

Tel. +49-2363-34579 - Fax: +49-2363-34443
www.datex.com

