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Dados gerais 
 
Código artigo:    9319SLEEVE 
 
Descrição:   Envelopes para Placas de provas de Cor Colad 
 
 

 
Productos relacionados: 

Colad placas para de cor com arquivo 
com 250 uds. 
Art.no. 9318 

Informação técnica 
 
Material:            Papel, 250grs. 
Medida:                      150mm x 110mm. 
                                  Inclui furo redondo de 15 mm Ø / furo   
                                  quadrado 20 mm    
Cor:                            Impressão Offset (2 cores) com verniz de   
                                  dispersão. 
 
Embalagem:                 250 unidades.  
                                  Embalado e selado (2 x 125 uds.) 
                                  Caixa com 6 pacotes de 250 uds. 
Observaçoes 
 
A solução para organizar as placas para provas de cor e protegê-las de arranhões! 
 
Guarde cada placa Colad terminada no seu envelope. Organizadas, incluindo juntamente a informação 
básica: data, modelo veículo, código da cor e comentários. Dispõe de um furo quadrado na parte frontal 
do envelope, para que uma vez armazenado, se possa ver a cor de cada placa rapidamente. Os envelopes 
(150 x 110 mm) estão fabricados em cartão e são recicláveis. 
 
Toda a informação estará bem organizada e as placas ficarão protegidas de arranhões. A través do furo 
redondo do envelope, poderá ser colgar pendurado na parede o num armário para placas. 
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