
Para NOVAS
oportunidades..

Quer realizar misturas perfeitas sem perder tempo? Então 
compre os copos de misturas Colad já! Contate 
ventas@emm.com ou o seu distribuidor local.

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.

COLAD É UMA MARCA DA EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  www.colad.pt

SóColad!

Os copos de mistura para preparação da tinta são fabricados de polipropileno. Devido à transparência dos 
copos, o conteúdo de tinta e as proporções de mistura são muito visíveis a partir do interior dos copos. É 
concebida para uma utilização única, exceto o tempo de limpeza com a taça de mistura descartável da 
Colad.

Copos de Mistura
A mistura perfeita!

Vantagens

Empilháveis
Mais práticos para guardar.

Impressão de precisão
Proporcoes de mistura:
  350 ml - 8 uds
  900 ml - 9 uds
  700 / 1400 / 2300 ml  - 11 uds
  6000 ml - 12 uds
  
2 Escalas de medida

Fundo plano
Mais estáveis.

Produtos relacionados:

Colad Turbomix Paintsaver®

Art.n. 9500 

Colad Turbomix Professional
Art.n. 9520200 

Colad Tampas Copos
Art.n. 9xx0 

Colad Snap Lid System®

Art.n. 9350xxxSL / 9370xxxSL

Resistentes a disolventes

Antiestáticos

Disponíveis em 6 tamanhos
Sempre disponíveis no tamanho 
adequado!

Tipo Caixa reduzida Caixa tradicional

350 ml Art.n. 9350150 - 150 uds Art.n. 9350300 - 300 uds

700 ml Art.n. 9370150 - 150 uds Art.n. 9370300 - 300 uds

900 ml Art.n. 9390150 - 150 uds não disponível

1400 ml Art.n. 9400120 - 120 uds Art.n. 9400300 - 300 uds

2300 ml Art.n. 9410120 - 120 uds Art.n. 9410300 - 300 uds

6000 ml Art.n. 9426 - 40 uds não disponível

350 ml     700 ml      900 ml         1400 ml          2300 ml              6000 ml


