
NOVINKA V PONUKE!!!

Strešné boxy a nosiče na lyže a bicykle

Strešné boxy TRAVELPACK

Strešné boxy TRAVELPACK s dokonalým aerodynamickým tvarom sú ideálnym riešením na prepravu 

batožiny, ale vďaka svojej priestrannosti aj na prepravu detského kočíka alebo lyží. 

Box je vyrobený tvarovaním za tepla z extrémne silnej ABS 

dosky (4mm), ktorá je chránená akrylovou vrstvou. Tá 

chráni box pred starnutím materiálu a vyblednutím farieb. 

Pohodlná, jednoduchá a veľmi rýchla montáž na strešný 

nosič do šírky 9 cm.

Box je vyrábaný v dvoch modeloch s rôznym objemom a 

veľkosťou vo farbe bielej, čiernej a čiernej jemnej štruktúre.

Box 440 s rozmermi: L 210 cm; H 77 cm; V 32 cm 

               s objemom 440 l s nosnosťou 60 kg je 

  vhodný na prepravu batožiny prípadne lyží. 

               Box je zabezpečený zámkom.

Doporučená maloobchodná cena: 279,- € s DPH

      

    Box 400 s rozmermi: L 160 cm; H 93 cm; V 46 cm 

                   s objemom 400 l s nosnosťou 60 kg je vhodný 

       na prepravu batožiny prípadne detského kočíka.

                   Box je zabezpečený zámkom.

    Doporučená maloobchodná cena: 249,- € s DPH

Držiak na strešný box s možnosťou 

uchytenia na stenu. Univerzálny s 

možnosťou nastavenia na všetky rozmery 

a zaistenia pomocou koliesok. Ochrana 

voči poškodeniu boxu. Nosnosť do 100 kg.

 Doporučená maloobchodná cena: 29,- € s DPH



NOVINKA V PONUKE!!!

Strešné boxy a nosiče na lyže a bicykle

Strešné nosiče na lyže TYP "U" a SKI LOCK

      Typ "U" je najjednoduchšia a určite aj najlacnejšia verzia nosiča na lyže. Do nosiča 

            sú lyže uložené na hranu a pripevnené sú zhora gumou. 

            Nosič je vhodný aj na carvingové lyže. 

                   Typ "U" je možné použiť len na hranatý priečnik s rozmermi 32x20 mm

Doporučená maloobchodná cena: 6,- € s DPH (sada 2ks)

Typ SKI LOCK je uzamykateľný nosič na lyže vyrábaný v dvoch farebných prevedeniach 

(čierna a strieborná) a v dvoch veľkostiach:

SKI LOCK 3 – nosič na 3 páry lyží, ložná plocha – 353 mm

SKI LOCK 5 – nosič na 5 párov lyží, ložná plocha – 582 mm

Konštrukcia nosičov bola testovaná na ďalekej Sibíri. Je to odolná a trvalá konštrukcia s jednoduchou 

manipuláciou a montážou. Nosič je možné montovať na obdĺžnikové nosiče, aj na nosiče typu AERO.

Pri prevoze lyží s väčším viazaním je možné dodať podložky pod nosič pre zdvihnutie nosiča o 2,5 cm.

Podložky nie sú bežne dodávané s nosičom, je potrebné si ich dodatočne vyžiadať.  

Doporučená maloobchodná cena: 34,- € s DPH – SKI LOCK 3

    40,- € s DPH – SKI LOCK 5

Strešný nosič na bicykel TOUR

   TOUR je univerzálny strešný nosič na bicykle na prepravu

    všetkých typov rámu bez ohľadu

na tvar a šírku. Veľmi dobré vyhotovenie obľúbené aj u náročných

zákazníkov a aj u predajcov. Hliníkový profil je osadený držiakmi kolies, ktoré

sa pohybujú po ráme podľa potreby. Kolesá sú istené pevnou prackou a rám

je upevneý nastaviteľnou závitnicou do 53 mm a uzamykateľný na kľúč.

Nosič je sklápateľný s možnosťou zaistenia pri preprave bez bicykla.

                                   Doporučená maloobchodná cena: 47,- € s DPH



NOVINKA V PONUKE!!!

Strešné boxy a nosiče na lyže a bicykle

Nosiče bicyklov na ťažné zariadenie

GIRO – 2,3,4

Model GIRO na ťažné zariadenie má pekný a komfortný dizajn (pre 

zákazníka ako aj pre bicykle). Montovaný je len na ťažné zariadenie 

s možnosťou uzamknutia proti krádeži zámkom (súčasť balenia). 

Samotné bicykle sú tiež zabezpečené zámkom. Kolesá bicykla sú 

zaistené prackou s možnosťou stiahnutia na samotnom 

nosiči. Napájanie nosiča je pomocou štandardnej zásuvky 7PIN, tak 

isto ako príves.

Model GIRO je vyrábaný v týchto typoch:

GIRO-2 – maximálne pre 2 bicykle s max. Nosnosťou 45 kg

GIRO-3 – maximálne pre 3 bicykle s max. Nosnosťou 45 kg

GIRO-4 – maximálne pre 4 bicykle s max. Nosnosťou 60 kg

Pred výberom nosiča je potrebné skontrolovať si maximálne 

možné zaťaženie ťažného zariadenia.

Model GIRO ponúka možnosť nakláňania nosiča aj s bicyklami, aby bolo možné otvoriť kufor vozidla.

(POZNÁMKA – funkcia náklonu nosiča nie je možná pri všetkých vozidlách, napr. pri vozidlách typu SUV 

alebo pri dodávkach, obzvlášť v prípade, že sa zadné dvere neotvárajú do vrchu, ale do boku.)   

Rozmery:

GIRO – 2
- DĹŽKA: 66 cm
- ŠÍRKA: 113 cm
- VÝŠKA: po sklopení držiaka 
                24 cm
                s postaveným 70 cm 
- Váha 19,5 kg         

GIRO – 3
- DĹŽKA: 73 cm
- ŠÍRKA: 113 cm
- VÝŠKA: po sklopení držiaka 
                 24 cm
                s postaveným 70 cm 
- Váha 21,7 kg         

GIRO – 4
- DĹŽKA: 94 cm
- ŠÍRKA: 113 cm
- VÝŠKA: po sklopení držiaka 
                 24 cm
                s postaveným 70 cm 
- Váha 24,5 kg         

                                                                  Doporučená maloobchodná cena: 220,- € s DPH – GIRO 2

                   254,- € s DPH – GIRO 3

      281,- € s DPH – GIRO 4



NOVINKA V PONUKE!!!

Strešné boxy a nosiče na lyže a bicykle

Nosiče bicyklov na ťažné zariadenie

TYTAN PLUS – 2,3,4

Model TYTAN PLUS na ťažné zariadenie má pekný a komfortný 

dizajn (pre zákazníka ako aj pre bicykle). Montovaný je len na ťažné 

zariadenie s možnosťou uzamknutia proti krádeži zámkom (súčasť 

balenia). Samotné bicykle sú tiež zabezpečené zámkom. Kolesá 

bicykla sú zaistené prackou s možnosťou stiahnutia na samotnom 

nosiči. Napájanie nosiča je pomocou štandardnej zásuvky 7PIN tak 

isto ako príves.

Model TYTAN PLUS je vyrábaný v týchto typoch:

TYTAN-2 – maximálne pre 2 bicykle s max. Nosnosťou 45 kg

TYTAN-3 – maximálne pre 3 bicykle s max. Nosnosťou 45 kg

TYTAN-4 – maximálne pre 4 bicykle s max. Nosnosťou 60 kg

Pred výberom nosiča je potrebné skontrolovať si maximálne 

možné zaťaženie ťažného zariadenia.

Model TYTAN PLUS ponúka možnosť nakláňania nosiča aj s bicyklami, aby bolo možné otvoriť kufor vozidla.

(POZNÁMKA – funkcia náklonu nosiča nie je možná pri všetkých vozidlách, napr. pri vozidlách typu SUV 

alebo pri dodávkach, obzvlášť v prípade, že sa zadné dvere neotvárajú do vrchu, ale do boku.)   

Rozmery:

TYTAN – 2
- DĹŽKA: 60 cm
- ŠÍRKA: 96 cm
- VÝŠKA: po sklopení držiaka  
                 22cm
                s postaveným 72 cm 
- Váha 14,5 kg         

TYTAN – 3
- DĹŽKA: 75 cm
- ŠÍRKA: 96 cm
- VÝŠKA: posklopení držiaka 
                 22 cm
                s postaveným 72 cm 
- Váha 16,8 kg         

TYTAN – 4
- DĹŽKA: 97 cm
- ŠÍRKA: 113 cm
- VÝŠKA: po sklopení držiaka 
                 22 cm
                s postaveným 72 cm 
- Váha 20 kg         

  

                                                                  Doporučená maloobchodná cena: 200,- € s DPH – TYTAN 2

                   220,- € s DPH – TYTAN 3

      240,- € s DPH – TYTAN 4


