Střešní box 380L
Barva

Stříbrná

Materiál

ABS, ASA

Rozměry

215 × 80 × 35 cm

Objem

380 l

Poznámka

Maximální vnitřní délka 190 cm.

Nosnost

75 kg

Umístění

Na základní nebo příčný střešní nosič.

Hmotnost

18 kg

Moderní, lehký, dostatečně velký a praktický – takový je námi nabízený střešní box. Jeho
jedinečný design působí velmi elegantně, aerodynamicky výhodný profil minimalizuje odpor
vzduchu a s ním spojený hluk při jízdě. Optimalizovaný tvar se sníženým dnem se pozitivně
projevuje i na jízdní stabilitě vozu a omezení vibrací.

Zapůjčení do 7 dnů 85Kč/den
Zapůjčení na více jak 7 dní 75Kč/den

Příčný střešní nosič
Materiál

Ocel, Plast, Eloxovaný hliník

Obsah sady

Přední příčný nosič, zadní příčný nosič, klíč (2 ks), montážní návod.

Nosnost

75 kg – 100 Kg (dle typu)

Příčný střešní nosič představuje velice praktický doplněk. Díky kvalitě, prověřené bezpečnosti
a uživatelskému komfortu je právem příčný střešní nosič označován za nejlepší řešení
přepravy objemnějších předmětů tam, kde jejich rozměry přesahují možnosti úložného
zavazadlového prostoru vozu. Je uzamykatelný, a tím zabezpečený proti krádeži. Využitím tzv.
T drážky je možné na střešní nosič namontovat další praktické a spolehlivé uzamykatelné
transportní systémy jakými jsou nosiče kol, držáky lyží, box na lyže a snowboardy, zavazadlový
koš, apod. Střešní nosič prochází náročnými testy na odolnost vůči korozi nebo životnost.
Odolnost a pevnost nosiče potvrzuje úspěšně absolvovaný City Crash test (metoda testování
transportních systémů).

Zapůjčení do 7 dnů 70Kč/den
Zapůjčení na více jak 7 dní 60Kč/den

Nosič jízdního kola na střechu
Materiál

Plast, Hliník s práškovým lakováním

Rozměry

Trubka průměr ø 22 - 80 mm nebo ovál 80 x 100 mm.

Omezení

Pro vozy vybavené střešními nosiči (střešní nosiče lze u nás zapůjčit).

Nosnost

17 - 20 kg (dle typu)

Umístění

Upevnění na základní střešní nebo příčný střešní nosič

Nosič jízdního kola z naší nabídky příslušenství je jednou z možností jak bezpečně přepravit
jízdní kolo např. při letní cyklodovolené. Zároveň patří k doplňkům, které nepoškodí vůz a je
jistotou, že jeho používáním nedojde k ohrožení jízdních vlastností vozu. Unikátní design,
kvalitní zpracování materiálů a prověřená konstrukce nosiče jízdního kola usnadňuje montáž
jízdního kola na střechu vozu, jeho upevnění i následnou demontáž. Nosič
je uzamykatelný, takže zvyšuje ochranu jízdního kola před odcizením.

Zapůjčení do 7 dnů 50Kč/den
Zapůjčení na více jak 7 dní 40Kč/den

Nosič jízdních kol na tažné zařízení
Materiál

Ocel, Hliník, Plast

Rozměry

Průměr rámu kola - Trubka průměr ø 22-80mm.

Doporučená profesionální instalace Ne
Poznámka
Nosnost: Max. hmotnost jednoho jízdního kola je 25 kg a je odvislé od maximálního
povoleného zatížení tažného zařízení.
Umístění

Na kouli tažného ramena.

Hmotnost

17 Kg – 19 kg (podle typu)

Převážet jízdní kola můžete i bez toho, aby zabírala cenné místo v interiéru vozu nebo abyste
je museli zvedat na střechu. Nosič je uzamykatelný, což pomůže ochránit kola před odcizením.
A protože je sklopný, tak i v naloženém stavu umožňuje pohodlný přístup do zavazadlového
prostoru. Kombinace odolné ocelové konstrukce a ližin z eloxovaného hliníku zajišťuje
vysokou pevnost, nízkou hmotnost a účinnou ochranu proti povětrnostním vlivům. Abychom
zaručili maximální kvalitu, odolnost a spolehlivost, podrobili jsme nosič řadě kvalitativních a
bezpečnostních testů, i náročným jízdním zkouškám.

Zapůjčení do 7 dnů 135Kč/den
Zapůjčení na více jak 7 dní 120Kč/den

Uzamykatelný nosič lyží a snowboardů
Materiál

Eloxovaný hliník, Plast

Použití

Pro přepravu 4 párů lyží nebo 2 snowboardů.

Omezení

Pouze pro střešní nosič s tzv. T drážkou.

Umístění

Na základní střešní nebo příčný střešní nosič.

Hmotnost

3,8 kg

Uzamykatelný nosič lyží a snowboardů je bezpečným řešením pro přepravu lyží nebo
snowboardů především u vozů, které nemají sklopnou loketní opěrku opěry zadního středního
sedadla (jejíž sklopení umožňuje přepravu lyží ve vaku uvnitř vozu). Uzamykatelný nosič lyží a
snowboardů je možné montovat na tzv. otevřený profil střešního nosiče, výškové upevnění na
střešní nosič je možné ve 2 polohách - klasické a zvýšené, je uzamykatelný, čímž znemožňuje
odcizení převáženého vybavení, lyže je nutné vkládat do nosiče špičkami dozadu (proti směru
jízdy), umožňuje přepravu 4 párů lyží nebo 2 snowboardů.

Zapůjčení do 7 dnů 50Kč/den
Zapůjčení na více jak 7 dní 40Kč/den

Sněhové řetězy
Barva Stříbrná
Materiál

Nerezová ocel legovaná manganem

Obsah sady

Sněhové řetězy, montážní návod.

S našimi sněhovými řetězy vás zima už nepřekvapí. Dostanou vás i tam, kde už si ani ty
nejkvalitnější zimní pneumatiky neporadí.
U vozů s pohonem předních kol se zimní řetězy nasazují na přední, tedy poháněnou i
řiditelnou nápravu. Jejich použití na všech čtyřech kolech je sice optimálním řešením,
ale není nezbytné. Po nasazení řetězů je nutné ujet 50 až 100 metrů, zkontrolovat
vycentrování řetězů a v případě potřeby je dopnout. S nasazenými sněhovými řetězy
doporučujeme jezdit rychlostí maximálně 50 km/h.

Zapůjčení do 7 dnů 45Kč/den
Zapůjčení na více jak 7 dní 35Kč/den

