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A Colad concebe oportunidades 
únicas para os utilizadores fi nais, 
centradas em obter resultados den-
tro dos procedimentos de trabalho
e das empresas. Estamos a falar de 
mais alegria no trabalho, efi ciência, 
sustentabilidade, profi ssionalismo
e lucro. Colad, inventing more.

Vantagens

● Fácil de mover
● Limite a contaminação com poeira em objetos pintados com as caixas dispensadoras fechadas da Colad
● Pode ser armazenado na vertical para poupar espaço
● Pode ser utilizado por um único operador para um processo de trabalho inteligente

Agora, pode dosear a sua fi ta adesiva em qualquer lugar, em qualquer altura e em qualquer ponto 
com o dispensador inteligente de fi ta adesiva, de elevada qualidade, extremamente fl exível e móvel. 
Como resultado, a sua ofi cina permanece limpa, com menos hipóteses de contaminação por poeira e 
melhoria dos processos de trabalho.

Dispensador de fi lme de plástico Colad
Para um processo de isolamento melhorado e trabalhos de pintura mais limpos!

Dispensador de fi lme de plástico

vertical
posição de armazenamentoFácil de mover. Confi gurar para o 

tamanho correto.
Suportes de largura 

ajustáveis para 
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fi rmemente no lugar.

Colocar a caixa 
distribuidora.

horizontal
posição operativa 

comprimento ajustável 
máx. 110 cm 

Art. n.º 2061 Especifi cações

Tamanho do producto 
(c x l x a )

120 x 54 x 44 cm

Tamanho da caixa dispensadora 
(l x w x h ) (max)

110 x 24 x 24 cm

Peso 8.5 kg

Procura um dispensador de fi ta que seja extremamente 
móvel? Então, encomende o seu dispensador de fi lme de 
plástico da Colad agora!  Disponível no seu 
representante local da Colad ou através do contacto 
ventas@emm.com.

Art. n.º Productos relacionados

6365xx Filme translúcido pintável

2070 Lâminas magnéticas
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