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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 6102 
 
Nazwa: Higieniczne Pokrowce Serwisowe – Zestaw 7 
szt. Colad 
 
 
 
 
 

 

 

Specyfikacja 
 
7-częściowy zestaw ochronny do tapicerki samochodowej, utrzymuje czystość wnętrza samochodu i chroni je.  
Higieniczne Pokrowce Serwisowe Colad można stosować do przykrywania i ochrony najbardziej narażonych na 
uszkodzenia części wnętrza samochodu. Zestaw ten utrzymuje wnętrze samochodu w czystości i chroni 
najważniejsze części wnętrza przed kurzem i smarem. Zapewnia higieniczne środowisko zarówno dla pracowników, 
jak i dla właściciela samochodu, ponieważ najczęściej używane części wnętrza samochodu są już zabezpieczone 
przed dotykaniem. 
 
Cechy i korzyści 

• Kompletny zestaw pokrywający najczęściej używane i dotykane części wnętrza samochodu: 
o Fotel kierowcy  
o Drążek zmiany biegów 
o Hamulec ręczny 
o Mata podłogowa  
o Kierownica 
o Klamkę 
o Kierunkowskaz 

 
• Umożliwia bezpieczną i higieniczną pracę. 

Utrzymuje wnętrze samochodu wolne od brudu i smaru oraz zapobiega ich przenoszeniu z jednej osoby na 
drugą. 
 

• Idealne rozwiązanie dla samochodów wynajmowanych, pojazdów dostawczych/odbiorczych oraz usług 
parkingowych. 
 

• Każdy zestaw jest zamknięty w plastikowej torbie dla zapewnienia optymalnej higieny. 

  
Specyfikacja techniczna 
 
Każdy zestaw zawiera:  

• 1 x Pokrowiec na fotel kierowcy 
• 1 x Osłona drążka zmiany biegów  
• 1 x Osłona hamulca ręcznego 
• 1 x Pokrycie maty podłogowej 
• 1 x Osłona kierownicy 
• 1 x Pokrowiec na klamkę 
• 1 x Pokrowiec na kierunkowskaz 
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Kolor:   Białe  
Materiał:  HDPE 
 
Opakowanie:  Jeden zestaw w plastikowej torbie – 100 zestawów w pudle 
Paletyzacja:         91 pudeł na palecie – 9100 zestawów na palecie 
 
 
Opracowane przez: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pl 
 
Zrzeczenie się: 
 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji 
technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie 
jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i 
środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta 
oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, 
sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z 
wymienionych produktów do swoich celów. 
 

 

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