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Algemeen 
 
Artikelnummer: 6102 
 
Omschrijving: Colad Interieur Hygiëne Kit - 7 delig 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificaties 
 
7-delige set voor het beschermen van voertuiginterieur, houdt het interieur schoon en hygiënisch.  
De Colad Interieur Hygiëne Kit voor voertuiginterieur kan worden gebruikt om de onderdelen van de auto af te 
dekken en te beschermen welke het meeste kans hebben om verontreinigd te raken. De set houdt het interieur 
schoon en beschermt de essentiële interieuronderdelen tegen vetvlekken en stof. Zorg voor een hygiënische 
werkomgeving voor het personeel en houdt de auto schoon voor de eigenaar. 
 
Kenmerken en voordelen 

• Complete set om de meest verontreinigingsgevoelige onderdelen van een voertuig mee te beschermen:  
o Bestuurdersstoel 
o Versnellingspook 
o Handrem 
o Mat 
o Stuur 
o Deurhendel 
o Richtingaanwijzer 

 
• Maakt veilig en hygiënisch werken mogelijk 

Houdt het interieur vrij van stof en vetvlekken en voorkom dat verontreiniging overgebracht wordt van 
persoon tot persoon.  
 

• Een perfecte oplossing voor autoverhuur, voertuigaflevering en valet-services.  
 

• Elke set wordt geseald in een plastic zak geleverd voor optimale hygiëne.  
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Technische specificaties 
 
Elke set bevat:  

• 1 x bestuurdersstoel hoes 
• 1 x versnellingspook hoes  
• 1 x handrem hoes 
• 1 x mat hoes 
• 1 x stuur hoes 
• 1 x deurhendel hoes 
• 1 x richtingaanwijzer hoes 

 
Kleur:   Wit 
Materiaal:  HDPE 
 
Verpakking:  Per set in een plastic zak – 100 sets per doos. 
Per pallet;            91 dozen per pallet – 9100 sets per pallet. 
 
 
 
Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                  www.colad.nl 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden 
gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. 
Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke 
gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/

	Algemeen
	Specificaties
	7-delige set voor het beschermen van voertuiginterieur, houdt het interieur schoon en hygiënisch. De Colad Interieur Hygiëne Kit voor voertuiginterieur kan worden gebruikt om de onderdelen van de auto af te dekken en te beschermen welke het meeste kans hebben om verontreinigd te raken. De set houdt het interieur schoon en beschermt de essentiële interieuronderdelen tegen vetvlekken en stof. Zorg voor een hygiënische werkomgeving voor het personeel en houdt de auto schoon voor de eigenaar.
	Kenmerken en voordelen
	Technische specificaties
	Elke set bevat: 
	 1 x bestuurdersstoel hoes
	 1 x versnellingspook hoes 
	 1 x handrem hoes
	 1 x mat hoes
	 1 x stuur hoes
	 1 x deurhendel hoes
	 1 x richtingaanwijzer hoes

