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Dados gerais 
 
Código artigo: 6102 
 
Descrição: Conjunto Proteção Higiénica Interior - 7 
uds da Colad 
                    
 
 
  

 

 
 

specificação 
 
Conjunto de proteção de 7 peças para estofos de automóvel, mantém o habitáculo do automóvel limpo e 
protegido. 
O Conjunto Proteção Higiénica Interior da Colad para os estofos de veículos pode ser utilizado para cobrir e 
proteger as partes mais tocadas pelas mãos do habitáculo do automóvel. O kit mantém o habitáculo do automóvel 
limpo e protege as partes mais essenciais do habitáculo contra pó e gordura. Fornece um ambiente higiénico tanto 
para o pessoal como para o proprietário do automóvel, uma vez que as partes mais tocadas pelas mãos já não têm 
de ser tocadas. 
 
Funcionalidades e benefícios 

• Conjunto completo para cobrir as partes mais tocadas no habitáculo do automóvel: 
o Banco do condutor  
o Alavanca das mudanças 
o Travão de mão 
o Tapete do piso  
o Volante 
o Puxador porta 
o Indicador mudança de direção 

 
• Permite um trabalho seguro e higiénico. 

Mantém o habitáculo do automóvel sem pó e gordura e impede-os de serem transferidos de uma pessoa 
para outra. 
 

• Uma solução perfeita para aluguer de veículos, entrega/recolha de veículos e serviços de estacionamento 
personalizado. 
 

• Cada kit está selado num saco de plástico para a máxima higiene 

Especificações técnicas 
 
Cada kit contém:  

• 1 x capa para o banco do condutor 
• 1 x capa para a alavanca das mudanças  
• 1 x capa para o travão de mão 
• 1 x capa para o tapete do piso 
• 1 x capa para o volante 
• 1 x capa para o puxador porta 
• 1 x capa para o indicador mudança de direção  

Cor:   Branca  
Material:  PEAD 
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Embalagem:  Por kit num saco de plástico - 100 kits por caixa 
Em paletes:          91 caixas por palete – 9100 kits por palete 
 
Publicado por: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pt 
 
Aviso Legal: 
 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador ler, 
compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar 
as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção 
necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação 
do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É 
da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a 
aplicação específica do utilizador. 
 

 

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