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DATEX - Coberturas de protecção para oficinas de AutoCrew
proteger fiávelmente – poupar gastos – aperfeiçoar a imagem

Coberturas de guarda-lama para AutoCrew

Cobertura de assento para AutoCrew

De forte couro artificial preto,
(ref. D-U 12 AC)
revestido com espuma. Forte fixação magnética. Com logótipo de
“AutoCrew” para aperfeiçoar a imagem da oficina.
Comprimento: 110 cm.

De forte couro artificial preto. Todas as costuras são duplas, as
costuras sob carga de tracção são reforçadas com couro artificial.
Com impressão do logótipo “AutoCrew” 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 de protecção para AutoCrew

(ref. D-S 15 AC)

Coberturas de assento descartáveis para AutoCrew

Coberturas reutilizáveis de volante

de polietileno branco,
(ref. D-E 35 AC)
com impressão do logótipo “AutoCrew” para aperfeiçoar a
imagem da oficina, tamanho: 790 x 1330 mm,
rolo compacto de 400 peças.

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

Protecção descartável para volante
e alavanca das velocidades

Coberturas descartáveis de volante

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

(ref. D-L 42)

para volantes de carros de passageiro e de caminhões,
polietileno, rolo compacto de 500 peças.

(ref. D-L 20)

(ref. D-L 18)

Protector do tapete

(ref. D-T 26)

Protector do tapete

(ref. D-T 27)

de forte papel crepom,
tamanho: 370 x 500 mm,
rolo compacto de 500 peças.

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

DATEX - Sacos para pneus de polietileno

Suporte mural para três rolos compactos

qualidade excelente, polietileno branco, grossura: 35 µ,
rolo compacto de 100 peças.
tamanho XXL: 700 x 500 x 1190/1200 mm
(ref. D-R 156)
tamanho XL: 700 x 260 x 955/1000 mm
(ref. D-R 155)

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.

(ref. D-R 38)

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
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Protectores do tapete, sacos para pneus, suporte mural
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