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Technisch informatieblad  

Algemeen 
 
 
Artikelnummer: 937020 
 
Omschrijving: Universele houder 
                    
 
  

 

 
 

Specificatie:  
 
Handige beugel om uw materiaal binnen handbereik te houden.  
Deze universele houder is een multifunctioneel product. Deze kan worden gebruikt om één doos Colad Snap Lid®, 
Colad Turbomix™ Paintsaver ™, Colad Ontvettingsdoeken Turquoise of twee artikelen van de Colad 
Pompvloeistofspuit Ultimate of Premium te dragen. De haken van de beugel zijn zo ontworpen dat ze perfect in de 
dispenserdozen en de handgreep van de Pompvloeistofspuit Ultimate of Premium passen.  
 
Hij kan eenvoudig op een muur of op een gereedschapswagen worden gemonteerd met behulp van twee 
schroeven of met Colad Dubbelzijdig tape (Art.nr. 901025).  
 
Eigenschappen: 

• Handig multifunctioneel ontwerp 
• Eenvoudig te installeren 
• Gegraveerd Colad-logo 

 
Voordelen:  

• Universeel ontwerp voor het ophangen van meerdere Colad-producten 
• Eenvoudig te monteren, om uw werkomgeving uit te breiden of te optimaliseren 
• Hiermee hebt u de controle over de indeling van uw werkomgeving 
• Houdt uw favoriete producten binnen handbereik 

 
Technische specificatie: 
 
Materiaal: Metaal   
Kleur: Rood 
Afmetingen: 240 x 83 cm (b x h) 
Gewicht: 320 g  
Verpakking: per stuk (geen schroeven meegeleverd) 
Buitendoos: 36 stuks  
 
Gerelateerde Colad-producten 
 
Art.nr. 8850 - Colad Ontvettingsdoeken Turquoise 
Art.nr. 9703 - Colad Pompvloeistofspuit Premium 
Art.nr. 9704 - Colad Pompvloeistofspuit Ultimate 
Art.nr. 9500 - Colad Turbomix™ Paintsaver ™ 
Art.nr. 9350xxxSL - Colad Snap Lid System® 350 ml 
Art.nr. 9370xxxSL - Colad Snap Lid System® 700/900 ml 
Art.nr. 9005xx - Colad Permanent dubbelzijdig tape 
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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. De informatie over arbeids- en milieuveiligheid 
is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn bestemd 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 BV. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
  
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
 

 

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