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Coberturas de proteção para oficinas de Chrysler, Jeep e Dodge
Workshop Protection Covers for Chrysler, Jeep and Dodge
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Coberturas de proteção | protection covers Chrysler, Jeep e Dodge

DATEX – Cobertura dianteira
(ref. D-Y 85-01)
Para todos os modelos exceto Caliber, PT Cruiser, Viper e Wrangler.
Fixação sem arranhões, sem ímãs.
De forte couro artificial preto, revestido com espuma,
com logotipos a cores para aperfeiçoar a imagem da oficina.

DATEX – Cobertura de guarda-lama
(ref. D-Y 85)
Para todos os modelos exceto Caliber, PT Cruiser, Viper e Wrangler.
Fixação sem arranhões, sem ímãs. De forte couro artificial preto, revestido
com espuma, com forte acolchoado adicional e com logotipos a cores
para aperfeiçoar a imagem da oficina.

DATEX - Front cover
(O/N D-Y 85-01)
For all models except Caliber, PT Cruiser, Viper and Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.

DATEX - Fender cover
(O/N D-Y 85)
For all models except Caliber, PT Cruiser, Viper and Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets. Made of black foam-coated
artificial leather, with extra strong additional padding and coloured
imprint of the logos to support the workshop’s image.

NOVO

DATEX – Cobertura da capota
(ref. D-Y 85-05)
Proteção da capota inteira durante trabalhos de conserto do pára-brisas.
Fixação sem arranhões, sem ímãs.
De forte couro artificial preto, revestido com espuma,
com logotipos a cores para aperfeiçoar a imagem da oficina.
DATEX - Bonnet cover
(O/N D-Y 85-05)
Protects the entire bonnet during windscreen repairs.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH · Bülowstraße 92 · D-45711 Datteln · Alemanha · Tel.: +49 2363 34 579 · Fax: +49 2363 34 444 · www.datex.com
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Cobertura especial lateral e dianteira
(ref. D-DG 220-02)
Proteção especial para Dodge Viper.
Fixação sem arranhões, sem ímãs.
De forte couro artificial preto, revestido com espuma, com impressão
“VIPER” e logotipos a cores para aperfeiçoar a imagem da oficina.

Cobertura especial lateral e dianteira
(ref. D-DG 220-01)
Proteção especial para Dodge Caliber.
Fixação sem arranhões, sem ímãs.
De forte couro artificial preto, revestido com espuma, com impressão
“CALIBER” e logotipos a cores para aperfeiçoar a imagem da oficina.

Special front and fender cover
(O/N D-DG 220-02)
Tailored for Dodge Viper.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint
of the logos and “VIPER” to support the workshop’s image.

Special front and fender cover
(O/N D-DG 220-01)
Tailored for Dodge Caliber.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint
of the logos and “Caliber” to support the workshop’s image.

ISER
PT CRU ER
GL
WRAN

Cobertura especial lateral e dianteira
(ref. D-Y 85-02)
Proteção especial para Chrysler PT Cruiser e Jeep Wrangler.
Fixação sem arranhões, sem ímãs.
De forte couro artificial preto, revestido com espuma, com impressão
“PT CRUISER / WRANGLER” e logotipos a cores para aperfeiçoar a
imagem da oficina.
Special front and fender cover
(O/N D-Y 85-02)
Tailored for Chrysler PT Cruiser and Jeep Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint
of the logos and “PT CRUISER / WRANGLER” to support
the workshop’s image.

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH · Bülowstraße 92 · D-45711 Datteln · Alemanha · Tel.: +49 2363 34 579 · Fax: +49 2363 34 444 · www.datex.com
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NOVO

DATEX – Cobertura para o banco traseiro
(ref. D-S 16 Y)
De forte couro artificial preto, revestido com espuma,
com logotipos a cores para aperfeiçoar a imagem da oficina.
Fixação forte e universal com ventosas numa precinta tecida.
Tamanho: 365 cm x 180 cm
DATEX - Seat cover for the back seat bench
(O/N D-S 16 Y)
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.
Strong universal attachment by suction cups on a woven strap.
Size: 365 cm x 180 cm

DATEX – Cobertura de assento
(ref. D-S 15 Y)
De forte couro artificial preto, revestido com espuma,
com logotipos a cores para aperfeiçoar a imagem da oficina.
DATEX - Seat cover
(O/N D-S 15 Y)
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.

DATEX – 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.
DATEX - Wall bracket
For clean and tidy storage of all
DATEX fender, front, seat and fibreglass covers.
Made of grey steel tube.

(O/N D-H 99)

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH · Bülowstraße 92 · D-45711 Datteln · Alemanha · Tel.: +49 2363 34 579 · Fax: +49 2363 34 444 · www.datex.com

DATEX - Coberturas de fibra de vidro para trabalhos de carroceria
proteger fiávelmente - poupar gastos - aperfeiçoar a imagem
As vantagens:

Qualidade do produto:

Danos causados por faíscas ou gotas
metálicas durante trabalhos de
carroceria podem ser muito caros.

• A proteção interior (D-A 20) não
deixa faíscas e gotas metálicas
entrar no interior.

Poupe isto a seus clientes.

Nossas coberturas foram testadas por
uso prático e garantem uma proteção
rápida e fiável.

Combinações de várias coberturas
oferecem uma proteção rápida e
flexível, mesmo no caso de reparações
complexas.

• A cobertura traseira especial
(D-A 25-02) protege o interior de
veículos com portão traseiro
fiávelmente em poucos segundos.

Proteção do interior

Cobertura integral

(com ventosas) tamanho: 2,40 x 1,50 m
ref.: D-A 20

protege teto e janelas (4,40 x 2,60 m)
ref.: D-A 25-01

• Nosso tecido robusto recoberto de
fibra de vidro resiste temperaturas
até 700º C.

Cobertura traseira especial

Proteção de pára-brisas

para carros com portão traseiro
ref.: D-A 25-02

(com ventosas) tamanho: 1,00 x 2,00 m
ref.: D-A 22

Fixação sem arranhões

Proteção de porta

Proteção standard

Ventosas - fáceis para remover
e trocar.

tamanho: 1,40 x 1,30 m
ref.: D-A 23

tamanho: 2,00 x 2,00 m
ref.: D-A 21

• A proteção de porta (D-A 23) serve
para cobrir portas abertas de
qualquer tamanho.
• Utilizamos ventosas em vez de
ímãs que poderiam causar
arranhões e mossas.

Na maioria dos casos se pode evitar a
desmontagem preventiva do interior.

Um investimento vantajoso:
•na qualidade de sua oficina
•na imagem de sua companhia

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH · Bülowstraße 92 · D-45711 Datteln · Germany · tel.: +49 (02363) 34 579 · fax: +49 (02363) 34 444 · www.datex.com

O sistema compacto

protege o volante,
os tapetes e os assentos.

DATEX - Coberturas de proteção para oficinas
proteger fiávelmente - poupar gastos - aperfeiçoar a imagem
Assentos sujos prejudicam a imagem
de sua companhia!
• Clientes insatisfeitos se queixam e não voltam
• Trabalho adicional evitável de limpeza custa tempo e dinheiro
cobertura de assento „Optiﬁt“

cobertura de assento„Classic“

antideslizante, branca e azul
ref. D-E 2000

tipo standard, branca
ref. D-E 35

protetor do tapete

saco para pneus

papel: ref. D-T 26, ref. D-T 27
folha de polietileno: ref. D-T 95

XXL: ref. D-R 156
XL: ref. D-R 155

cobertura de volante para automóveis

cobertura de volante

de passageiros, com elástico, azul
ref. D-L 20

em forma de anel, elástico, azul
Art.-Nr. D-L 18

cobertura de volante e proteção
da alavanca das velocidades

• Às vezes é impossível limpar perfeitamente as nódoas de sujidade

Assegure sua qualidade, seu lucro
e sua imagem!
• Mostre para seu cliente que seu carro é protegido
„Ganhe confiança e aperfeiçoe sua imagem“
• Proteção garantida contra sujeira e danos
„Poupe tempo e desgostos“
• Evite trabalho caro de retoque
„Poupe tempo e dinheiro“

folha adesiva com pega Art.-Nr. D-L 42

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH · Bülowstraße 92 · D-45711 Datteln · Germany · tel.: +49 (02363) 34 579 · fax: +49 (02363) 34 444 · www.datex.com

Lista de modelos - CHRYSLER / JEEP / DODGE
Última atualização: Dezembro 2010
modelos atuais

cobertura de guardalama

cobertura
dianteira

cobertura especial
lateral e dianteira

modelos

D-Y 85

D-Y 85-01

D-Y 85-02
D-DG 220-01
D-DG 220-02

Chrysler 300 C desde 06/2004
Chrysler Crossfire desde 09/2003
Chrysler Grand Voyager desde 04/2008
Chrysler PT Cruiser desde 01/2006
Chrysler Sebring desde 03/2007
Chrysler Voyager desde 2004
Jeep Cherokee desde 09/2008
Jeep Commander desde 06/2006
Jeep Compass desde 11/2006
Jeep Grand Cherokee desde 01/2008
Jeep Patriot desde 01/2008
Jeep Wrangler desde 04/2007
Dodge Avenger desde 08/2007
Dodge Caliber desde 06/2006
Dodge Journey desde 06/2008
Dodge Nitro
Dodge Viper

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01

-

-

-

D-Y 85-02

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
-

D-Y 85-01
D-Y 85-01*)
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
-

D-Y 85-02

D-DG 220-01

D-DG 220-02

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

modelos precedentes

cobertura de guardalama

cobertura
dianteira

cobertura especial
lateral e dianteira

modelos

D-Y 85

D-Y 85-01

D-Y 85-02

Chrysler 300 M
Chrysler Daytona
Chrysler Grand Voyager hasta 03/2008
Chrysler Le Baron
Chrysler New Yorker
Chrysler Neon
Chrysler PT Cruiser
Chrysler Saratoga
Chrysler Sebring
Chrysler Stratus
Chrysler Vision
Chrysler Voyager até 2004
Jeep Grand Cherokee hasta 12/2007
Jeep Cherokee hasta 08/2008
Jeep Wrangler até 03/2007

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01*)
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01

-

-

-

D-Y 85-02

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
-

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
-

D-Y 85-02

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