COMPASS
sezóna

2019

Chladící boxy
„SILVER FROST“

novinka

„BIG FRIDGE“

novinka

A+++

A

++

•
•
•
•
•

kompresorová chladnička
napájení 12V, 24V a 230V
rozměry 58 x 35 x 33 cm
objem 25l , min. teplota -20°C
elegantní stříbrné provedení

07 081 Chladící box SILVER FROST kompresor 25l 230/24/12V -20°C

•
•
•
•

kompresorová chladnička
napájení 12V, 24V a 230V
rozměry 63 x 52 x 58 cm
objem 60l , min. teplota -20°C

07 098 Chladící box BIG FRIDGE kompresor 60l 230/24/12V -20°C

„FREEZE“

„DUAL“

nové provedení

A++

•
•
•
•
•

A++

•
•
•
•
•

kompresorová chladnička
napájení 12V, 24V a 230V
rozměry 58,6 x 37,8 x 47,5 cm
objem 40l , min. teplota -20°C
kolečka a vysouvací madlo

07 084 Chladící box FREEZE kompresor 40l 230/24/12V -20°C

kompresorová chladnička
dva odděleně regulovatelné prostory
napájení 12V, 24V a 230V
rozměry 77 x 52 x 45 cm
objem 50l , min. teplota -20°C

07 087 Chladící box DUAL kompresor 50l 230/24/12V -20°C

„BLUE 30L“

„BLUE 50L“

A++

•
•
•
•
•

kompresorová chladnička
napájení 12V, 24V a 230V
rozměry 67 x 44 x 42 cm
objem 30l , min. teplota -20°C
volitelně příčné, či podélné otevírání

07 090 Chladící box kompresor 30l 230/24/12V -20°C BLUE
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A++

•
•
•
•
•

kompresorová chladnička
napájení 12V, 24V a 230V
rozměry 67 x 44 x 57 cm
objem 50l , min. teplota -20°C
volitelně příčné, či podélné otevírání

07 092 Chladící box kompresor 50l 230/24/12V -20°C BLUE

Chladící boxy

• objem 22l

• objem 30l

• rozměry 37 x 25 x 49,5 cm

• rozměry 40 x 29,5 x 43,5 cm

• příkon max. 52/68W

A

++

07 118 Chladící box 22l 230V/12V ECO A++

A++

• příkon max. 52/68W
• funkce ohřevu (48/63W)

07 119 Chladící box 30l 230V/12V ECO A++

• objem 50l

• objem 19l

• objem 23l

• rozměry 61,5 x 41 x 42 cm

• rozměry 46 x 32 x 34 cm

• rozměry 40 x 24 x 40 cm

• příkon max. 48/60W

• příkon max. 60/80W

• příkon max. 45/55W

• funkce ohřevu (42/55W)

• funkce ohřevu (55/75W)

07 126 Chladící box 50l 230V/12V pojízdný

07 130 Chladící box 19l + display 230V/24V/12V DOUBLE

07 129 Chladící box 23l 230V/12V

07 121 Chladící box 25litrů BLUE 230/12V display s teplotou

07 125 Chladící box 30litrů RED 230/12V display s teplotou

• termoizolační kryt pro kompresorové chladící boxy
• třívrstvý odolný materiál, zvyšuje chladící účinek
• vhodné pro chladící boxy 07 090 a 07 052
• eliminuje tepelné ztráty, šetří energii

07 050 Kryt termoizolační 30l (pro 07090)
07 052 Kryt termoizolační 50l (pro 07092)
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Ventilátory
novinka

„ANION“

novinka

zabudovaný ionizátor

•
•
•
•
•
•

napájení 12V
zabudovaný ionizátor
průměr větráku 150 mm (6”)
plynule regulovatelná rychlost
silná přísavka
zástrčka do autozapalovače

07 220 Ventilátor MITCHELL ANION 150mm 12V na přísavku

Ionizátor pomocí
aniontů (tzv. zdravých
iontů) čistí vzduch,
kterému dodává svěžest.
Takto nabitý vzduch příznivě
působí na dýchací ústrojí,
proti tělesné i psychické
únavě, pomáhá snižovat
krevní tlak, při léčbě
astmatu, neuróz a depresí,
podporuje obnovu tělesných
i duševních sil.

•
•
•
•
•
•
•

napájení 12V nebo 24 V
12 rychlostí větráku
průměr větráku 130 mm (5”)
digitální teploměr
digitální vlhkoměr
široce nastavitelné úhly
zástrčka do autozapalovače

07 224 Ventilátor MITCHELL DUO 2x130mm 12V na palubní desku s teploměrem
07 225 Ventilátor MITCHELL DUO 2x130mm 24V na palubní desku s teploměrem

novinka

•
•
•
•
•

napájení 12V
plynule regulovatelná rychlost
průměr větráku 85 mm (3,5”)
široce nastavitelné úhly
zástrčka do autozapalovače

07 226 Ventilátor MITCHELL DUO 2x85mm 12V na palubní desku
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•
•
•
•

napájení 12V nebo 24 V
průměr větráku 108 mm (4”)
široce nastavitelné úhly
zástrčka do autozapalovače

07 222 Ventilátor MITCHELL DUO 2x108mm 12V na přísavku
07 223 Ventilátor MITCHELL DUO 2x108mm 24V na přísavku

novinka

Ventilátory

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

napájení 12V nebo 24V
silná přísavka
2 rychlosti ventilátoru
průměr větráku 115 mm (4,5”)
široce nastavitelný úhel
zástrčka do autozapalovače

07 216 Ventilátor MITCHELL 115mm 12V na přísavku
07 217 Ventilátor MITCHELL 115mm 24V na přísavku

napájení 12V nebo 24V
silná přísavka
2 rychlosti ventilátoru
průměr větráku 150 mm (6”)
široce nastavitelný úhel
zástrčka do autozapalovače

07 218 Ventilátor MITCHELL 150mm 12V na přísavku
07 219 Ventilátor MITCHELL 150mm 24V na přísavku

USB

•
•
•
•
•

napájení USB
konektorem

napájení 12V
turbínová konstrukce
2 rychlosti ventilátoru
nastavitelný sklon
zástrčka do autozapalovače

novinka

•
•
•
•
•

napájení USB konektorem
vhodný do auta, domu i do kanceláře
2 rychlosti ventilátoru
průměr větráku 115 mm (4,5”)
široce nastavitelný úhel

07 228 Ventilátor MITCHELL 115mm USB 5V klips

07 212 Ventilátor MITCHELL 12V na palubní desku
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

07 214 Ventilátor MITCHELL 12V na opěrku hlavy

napájení 12V
upevnění na opěrku hlavy
2 rychlosti ventilátoru
průměr větráku 118 mm (4,5”)
široce nastavitelné úhly
zástrčka do autozapalovače

napájení 12V nebo 24 V
průměr větráku 180 mm (7”)
kovová konstrukce
automatické otáčení
zástrčka do autozapalovače

07 210 Ventilátor 12V Maxi otočný
07 211 Ventilátor 24V Maxi otočný
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Nosiče jízdních kol
„DOLPHIN“

„ALU-HEAVY“
novinka
• uchycení U třmeny, nebo T
drážkou
• 2x zámek (kolo k nosiči + nosič
k autu)
• zajištění kol sponami
• celohlinsíková konstrukce

• uzamykatelné uchycení bicyklů
za rám a kola
• celková nosnost 45 kg
• sklápěcí mechanizmus
• panel pro SPZ/RZ s kompletním
osvětlením

02 125 Nosič kol na tažné zařízení DOLPHIN TÜV - 3 kola

02 109 Nosič jízdního kola hliníkový ALU-HEAVY TÜV

„COBRA“

„ALU-FIX“
• uzamykatelné uchycení bicyklu
za rám
• zajištění kol sponami
• uchycení U třmeny, nebo T
drážkou
• celková nosnost 15 kg

•
•
•
•

uchycení bicyklů za rám
v balení stahovací pás
celková nosnost 45 kg
jednoduchá montáž upevňovacím šroubem

02 128 Nosič kol na tažné zařízení COBRA - 3 kola

02 108 Nosič jízdního kola hliníkový ALU-FIX TÜV

„BLACK“

„TRIPLE“

• uchycení bicyklů za rám
• celková nosnost 45 kg
• montáž bez použití nářadí

•
•
•
•

uchycení bicyklů za rám
v balení stahovací pás
celková nosnost 45 kg
montáž systémem popruhů

02 112 Nosič kol na zadní dveře TRIPLE - 3 kola
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• uzamykatelné uchycení
bicyklu za rám
• zajištění kol upínacími
páskami
• upnutí nosiče
bez použití
nářadí

02 114 Nosič kol na kouli tažného zařízení

02 105 Nosič jízdního kola zamykací BLACK

Střešní nosiče
„ALU-INTEGRAL“
novinka

•
•
•
•

02 315 Příčný nosník zamykací hliníkový 120cm ALU-INTEGRAL TÜV
02 316 Příčný nosník zamykací hliníkový 135cm ALU-INTEGRAL TÜV

pro hagusy integrované do střechy
celohliníková konstrukce
uzamykatelné
s drážkou pro T šroub 20 mm

Pro různé profily podélných nosičů vestavěných do střechy (šířka 25 - 55 mm).

„ALU-PRO“

•
•
•
•

02305
02306

určený pro vozidla s podélnými nosiči (hagusy)
celohliníková konstrukce
uzamykatelné
s drážkou pro T šroub 20 mm

Příčný nosník zamykací hliníkový 120cm ALU-PRO
Příčný nosník zamykací hliníkový 135cm ALU-PRO

„ALU-TOP“

• určený pro vozidla s podélnými nosiči (hagusy)
• celohliníková konstrukce
• uzamykatelné

02 309 Příčný nosník zamykací hliníkový 120cm ALU-TOP TÜV
02 310 Příčný nosník zamykací hliníkový 135cm ALU-TOP TÜV

• uchycení do střešních žlábků
• zhotovení z pozinkované oceli
• uzamykatelné

02 320
02 322
02 323
02 326
02 327
02 328

Střešní nosič FABIA I/OCTAVIA I zámek černý DIH - liftback
Střešní nosič FABIA II zámek černý DIH - liftback
Střešní nosič OCT II/OCT II Facelift zámek černý DIH - liftback
Střešní nosič RAPID zámek FE DIH - liftback
Střešní nosič RAPID zámek FE DIH - spaceback
Střešní nosič FABIA III zámek černý DIH - liftback

• uchycení do střešních žlábků
• zhotovení z hliníku
• uzamykatelné

02321
02324
02325
02329
02330

Střešní nosič OCT II/OCT II Facelift zámek ALU DIH - liftback
Střešní nosič OCT III zámek ALU DIH - liftback
Střešní nosič RAPID zámek ALU DIH - liftback
Střešní nosič FABIA III ALU DIH - liftback
Střešní nosič RAPID zámek ALU DIH - spaceback
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Cestovní doplňky

•
•
•
•

•
•
•
•

rozměry 37,5 x 58,5 cm
6x kapes
uchycení klipsem
chrání sedadlo před znečištěním

06 600 Organizér na přední sedadlo ORANGE

•
•
•
•

rozměry 32 x 29 x 26 cm
objem 24 L
vyztužené stěny a dno
skládací systém

06 604 Organizér do kufru 32x29cm ORANGE

• ochrana proti poškrábání a znečištění
• vhodné pro ISOFIX dětské sedačky
• užitečné kapsy na čelní straně

06 608 Ochranný potah na sedadlo ORANGE
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rozměry 40,5 x 69,5 cm
4x kapsy
uchycení klipsem
chrání sedadlo před znečištěním

06 601 Organizér na přední sedadlo se stolkem ORANGE

•
•
•
•

•
•
•
•

rozměry 54 x 34 x 31 cm
objem 56 L
vyztužené stěny a dno
skládací systém

06 605 Organizér do kufru dvojitý 54x34cm ORANGE

•
•
•
•

rozměry 50 x 22 x 15 cm
objem 56 L
lze snadno složit
zabezpečení proti pohybu

06 607 Organizér brašna do kufru 50x15cm ORANGE

rozměry 16 x 20 / 24 x 30 cm
objem 9 / 14 L
zabezpečení proti převrhnutí
pružinový systém

06 602 Odpadkový koš malý ORANGE
06 603 Odpadkový koš velký ORANGE

Cestovní doplňky
novinka

novinka

*skladem od 5/2019

*skladem od 5/2019

• příjemný na dotek
• pružný, přizpůsobí se volantu
• k nasazení na volant 37 - 39 mm

31 458 Potah volantu HOOP černý
31 459 Potah volantu HOOP šedý
31 460 Potah volantu HOOP stříbrný

06 408 Potah volantu natahovací STRAIN černý

• elegantní provedení
• k nasazení na volant 37 - 39 mm

novinka
*skladem od 5/2019

• velmi příjemný na dotek
• pružný, přizpůsobí se volantu
• k nasazení na volant 37 - 39 mm

•
•
•
•

nastavitelný úhel
univerzální pro levou i pro pravou stranu
neomezuje funkci stávajícího zrcátka
plocha zrcátka 11 x 14 cm

06 419 Potah volantu natahovací PLUSH černý

05 235 Zrcátko boční přídavné CARAVAN

• napájení účinný elektrochemický sensor
• rychlé zahřívání i odezva
• přesné a stabilní měření
• samodiagnostický systém

01 905 Alkohol tester AlcoZero - elektrochemický senzor

• napájení účinný elektrochemický sensor
• rychlé zahřívání i odezva
• přesné a stabilní měření
• samodiagnostický systém

01 907 Alkohol tester AlcoZero2 - elektrochemický senzor

novinka

*skladem od 5/2019
• sada 2 ks
• určeno pro 05235 - Zrcátko CARAVAN

05 236 Náhradní gumy k zrcátku 05235

• dvojité kovové háky SMART FIX
• extra silné (průměr 10 mm)
• vysoká pevnost v tahu

02 191
02 192
02 193
02 194

Upínač pružný DOUBLE HOOK 10mm/80cm TÜV/GS
Upínač pružný DOUBLE HOOK 10mm/100cm TÜV/GS
Upínač pružný DOUBLE HOOK 10mm/150cm TÜV/GS
Upínač pružný DOUBLE HOOK 10mm/200cm TÜV/GS
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Pro přepravu psů
„PRIME EAR“

•
•
•
•

• zesílený materiál
• upevnění za opěrky hlavy
• otvory pro bezpečnostní pásy

prošívaný vícevrstvý materiál
postranní uši pro ochranu boků sedadel
upevnění za opěrky hlavy
otvory pro bezpečnostní pásy

04 131 Deka ochranná do auta pro psa PRIME EAR 137x146cm

04 133 Deka ochranná do auta pro psa

• pro ochranu vnitřní strany dveří
• upevnění přísavkami + za spodní
hranu okénka
• pevný omyvatelný materiál
• sada 2 ks

• pro přepravu menších psů
• upevnění za opěrky hlavy
• zipy pro otevření boků, pro pohodlný
nástup psa

04 130 Deka ochranná do auta pro malého psa 58x52cm

•
•
•
•

pro ochranu kufru auta
pevný odolný materiál
upevnění za opěrky hlavy
kapsy pro různé drobnosti

04 141 Deka ochranná do kufru s kapsami
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04 129 Ochrana dveří před poškrábáním psem 2ks

•
•
•
•

pro ochranu kufru auta
pevný odolný materiál
upevnění za opěrky hlavy
ochrany i pro strany kufru

04 140 Deka ochranná do kufru

Pro mobilní telefony

• 2x USB
• 1 / 2,1 Amp
• kovový rámeček

• 3x USB
• 1 / 2 / 2,1 Amp

• 2x USB
• 1 / 2,1 Amp

07 405 Zástrčka 12/24V 2xUSB 5V (1,0+2,1A) METAL

07 406 Zástrčka 2xUSB 12-24V 5V/2100mA

• 2x USB, 1 / 2,4 Amp
• 2x zásuvka 12 V
• pro umístění do držáku nápojů

• 2x USB
• 1 / 2,1 Amp
• 2x zásuvka 12 V

07 422 Rozdvojka 12/24V + 2x USB 2100mA

• 2x USB
• 1 / 2,1 Amp
• USB kabel 3in1 (iPhone / USB-C / microUSB)

07 683 Nabíječka telefonu USB 3in1
• uchycení do mřížky
ventilace
• otočný kloub
• magnetické upevnění
telefonu

07 423 Rozdvojka do držáku nápojů 12/24V 120W + 2x USB

• USB kabel 3in1
• zakončení iPhone / USB-C / microUSB

07 705 Nabíjecí USB kabel 3in1

07 407 Zástrčka 3xUSB 12-24V 5V/3100mA

• 2x USB, 1 / 2,1 Amp
• s displejem
• zabudovaný voltmetr a ampérmetr

07 428 Zástrčka KOMBI - USB, voltmetr, ampérmetr

• USB výstup 2,1 Amp
• digitální teploměr
• digitální voltmetr

07 427 Zástrčka MULTI - USB, voltmetr, teploměr

• uchycení do mřížky
ventilace
• magnetické upevnění
telefonu

• držák pro zařízení
do šířky 120 mm
• plně otočný kloub
• uchycení na palubní desku

06 263 Držák telefonu magnetický do mřížky ROUND

06 264 Držák telefonu magnetický do mřížky TRIANGLE

06 265 Držák telefonu / GPS na přístrojovou desku
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Držáky do garáže

•
•
•
•

•
•
•
•
•

pro zavěšení za rám kola
celokovová konstrukce
po použití lze sklopit
mřížka pro příslušenství

XC-80007 Držák na kolo na stěnu s mřížkou

pro 2 kola
pro zavěšení za rám kola
celokovová konstrukce
po použití lze sklopit
mřížka pro příslušenství

XC-80008 Držák na 2 kola na stěnu s mřížkou

• montáž do zdi
• celokovová konstrukce
• pro zavěšení až 5ti jízdních kol

• montáž do zdi
• pro 3 páry lyží a hůlky
• celokovová konstrukce

XC-80010 Držák lyží na zeď, na 3 páry

XC-80006 Držák na kolo na stěnu 5x HOOK

• montáž do zdi
• otočný mechanismus
• celokovová konstrukce

•
•
•
•

XC-80009 Stojan na kolo na zeď

XC-80011 Držák - nástavba pod střechu garáže
•
•
•
•

XC-80012 Parkovací zábrana typ M zamykací
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montáž do prostoru šíře 2,9 - 3,8 m
ideální pod střechu garáže
celokovová konstrukce
nosnost 100 kg

montáž patkami do země
sklopný mechanismus
uzamykatelné
celokovová konstrukce

•
•
•
•

XC-80013 Parkovací zábrana typ T zamykací

montáž patkami do země
sklopný mechanismus
uzamykatelné
celokovová konstrukce

Držáky do garáže
• pro montáž do stropu
• pro jedno jízdní kolo
• kovová konstrukce

• pro montáž do stropu
• díky přiloženým popruhům
lze upevnit nejen kolo, ale i
střešní box, kajak, lyže atp.
• kovová konstrukce

09 279 Držák UNI LIFT stropní TÜV/GS

09 277 Držák BIKE LIFT stropní TÜV/GS

• montáž do zdi
• pro zavěšení za přední kolo
• celokovová konstrukce

•
•
•
•

09 273 Držák na kolo HOOK

•
•
•
•

montáž do zdi
pro zavěšení za přední kolo
kovový hák
po použití lze sklopit

XC-80001 Držák na kolo na stěnu HOOK výklopný

montáž do zdi
pro zavěšení za rám kola
kovová konstrukce
po použití lze sklopit

•
•
•
•

XC-80004 Držák na kolo na stěnu výklopný 2ks

montáž do zdi
pro zavěšení za rám kola
celokovová konstrukce
po použití lze sklopit

XC-80005 Držák na 2 kola na stěnu výklopný

• montáž do zdi
• pro zavěšení za řidítka kola
• kovová konstrukce

•
•
•
•

XC-80002 Držák na kolo DOUBLE HOOK

montáž do zdi
pro zavěšení za rám kola
celokovová konstrukce
po použití lze sklopit

XC-80003 Držák na kolo na stěnu výklopný dvojitý
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Elektro
„EMERGENCY“

12 V  230V

novinka
*skladem od 5/2019

• měnič napětí z 12 V na 230 V
• zásuvka 230V EU typ
• možnost připojení do autozapalovače
i přímo na auto baterii (svorkami)
• USB konektor

07 111 Trafo 12/230V 550W + USB
07 112 Trafo 12/230V 300W + USB

230 V  12 V

• LED svítilna s celou
řadou užitečných funkcí
• vestavěný Li-Ion akumulátor 1 200 mAh
• nabíjení USB, nebo jako dynamo
• bílé i výstražné (oranžové) světlo

08 322 Svítilna EMERGENCY víceúčelová

novinka

07 116 Trafo 230/12V 10Amp
07 117 Trafo 230/12V 5Amp

• měnič napětí z 230 V na 12 V
• zásuvka autozapalovače
• pro napájení 12 V spotřebičů do auta
pomocí zásuvky 230 V

•
•
•
•

parkovací asistent s LED displejem
4x senzor pro montáž do nárazníku
napájení 12V
detekce překážky do 1 m

33 605 Parkovací asistent WING 4 senzory, LED display

novinka

• kroucený prodlužovací kabel
• pro 12 V i 24 V
• zabudovaná pojistka
• LED žárovka s funkcí CAN-BUS ready
• zabraňuje signalizaci prasklé žárovky u novějších automobilů s kontrolou stavu žárovek řídící jednotkou vozu.

07 425 Prodlužovací kabel 12/24V 5A 3m
07 426 Prodlužovací kabel 12/24V 10A 5m

14

33 830
33 831
33 832
33 833

Žárovka 6 LED 12V T10 NEW-CAN-BUS bílá 2ks
Žárovka 6 LED SMD 12V suf.10X39 SV8.5 NEW-CAN-BUS bílá 2ks
Žárovka 6 LED SMD 12V suf.10X39 SV8.5 NEW-CAN-BUS modrá 2ks
Žárovka 30 SMD LED 12V Ba15S NEW-CAN-BUS bílá 1ks

Elektro

•
•
•
•

•
•
•
•
•

přenosná sprcha s čerpadlem
napájení 12 V z autozapalovače
háček a přísavka pro upevnění
ideální na kemping i do přírody
s přenosnou taškou, kterou lze
použít i jako nádobu na vodu

07 253 Sprcha 12V

07 264 Leštička karoserie AKU 18V

• napájení 12 V z autozapalovače
• příkon 150 W
• 2x šálek na kávu

07 102 Varná konvice - termoska 12V 150W

• napájení 12 V z autozapalovače
• příkon 100 W
• 2x šálek na kávu

07 101 Konvice varná 12V

18 V Li-Ion akumulátor 2 000 mAh
lešticí kotouč průměr 150 mm
4 000 ot/min.
ergonomická rukojeť

•
•
•
•

napájení 230 V / 1 400 W
lešticí kotouč průměr 180 mm
regulovatelné otáčky 600 - 3 000 ot/min.
přenosný kufřík

07 259 Leštička karoserie 230V 1400W

•
•
•
•

napájení 230 V / 1200 W
lešticí kotouč průměr 240 mm
otáčky 3 100 ot/min.
uchopení oběma rukama

07 260 Leštička karoserie automobilu 230V 120W 240mm 3100 ot.
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Sady nářadí
„HOME“

•
•
•
•

jedinečný komplet 550 dílů
precizní zhotovení z Cr-V oceli
celá řada vrtáků, hmoždinek
rozměry kufru 45 x 36 x 13 cm

09 461 Kufr nářadí 550 dílů HOME

„HOUSE“

•
•
•
•

exkluzivní sada nářadí do domácnosti
precizní zhotovení z Cr-V oceli
ergonomické pogumování nástrojů
praktické uložení v kufru 38 x 33,5 x 7,5 cm

09 463 Kufr nářadí 159 dílů HOUSE

„PROFESIONALL“

• 257 dílů z Cr-V oceli
• 4 plata s přehlednými lokacemi
• teleskopická rukojeť, s kolečky

09 455 Kufr nářadí 257 dílů, PROFESSIONAL

„ALU PREMIUM“

• 186 precizně opracovaných dílů z Cr-V oceli
• ráčnové klíče s jemným mechanismem
• teleskopická rukojeť, s kolečky

09 456 Kufr nářadí 186 dílů, ALU PREMIUM

• šroubovák s celou řadou drobných, nejběžněji používaných bitů
• bit plochý a křížový (PH i PZ0)
• imbus a torx

09 510 Šroubovák s bity - 30ks
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„ALU PROFI“

•
•
•
•

139 precizně opracovaných dílů Cr-V nářadí
ALU konstrukce, vyztužené rohy
spony bránící svévolnému otevření
rozměry kufru 46 x 36 x 13 cm

09 458 Kufr nářadí 139 dílů, ALU PROFI

„KRAFT SUITE“

• 186 precizně opracovaných dílů z Cr-V oceli
• nejběžnější kusy nářadí
• vhodné pro domácí, hobby i garážové využití

09 457 Kufr nářadí 186 dílů, AL konstrukce KRAFT SUITE

• Ráčnový, ergonomicky tvarovaný
šroubovák
• bit plochý a křížový (PH i PZ0)
• torx a šestihranné; nástavce

09 511 Sada ráčna ERGO 25 dílů

Doplňky s pohádkovými motivy

pr59301
pr59305
pr59311
pr59314
pr59316

Clona sluneční na boční okno LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2ks
Clona sluneční na boční okno MEDVÍDEK PU 2ks
Clona sluneční na boční okno CARS III. 2ks
Clona sluneční na boční okno MINNIE 2ks
Clona sluneční na boční okno STAR WARS 2ks

pr59307
pr59308
pr59309
pr59310

Roletka na přísavky s aretací CARS 1ks
Roletka na přísavky s aretací LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 1ks
Roletka na přísavky s aretací MINNIE 1ks
Roletka na přísavky s aretací MICKEY 1ks

• s aretací
• šířka 36 cm, délka 45 cm

pr59605
pr59606
pr59607
pr59608
pr59609

Návlek na bezpečnostní pás CARS
Návlek na bezpečnostní pás LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Návlek na bezpečnostní pás MICKEY
Návlek na bezpečnostní pás MINNIE
Návlek na bezpečnostní pás STAR WARS BB-8

• brání tlaku bezpečnostního pásu
• vyroben z příjemného materiálu
• velikost 19 x 8 cm

• na zadní stranu předního sedadla
• celá řada kapes
• snadno se čistí

pr59510 Organizér na přední sedadlo CARS
pr59511 Organizér na přední sedadlo LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
pr59513 Organizér na přední sedadlo STAR WARS

• sada 2 ks
• s přísavkou
• proti slunečním paprskům

• pohodlné opření hlavy do stran
• ulehčuje krční páteři
• vyroben z příjemného materiálu

pr59600 Polštářek okolo krku CARS
pr59601 Polštářek okolo krku LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
pr59604 Polštářek okolo krku STAR WARS BB-8

Doplňky s pohádkovými motivy

•
•
•
•
•
•

pro děti s hmotností 9 - 36 kg
integrované bezpečnostní pásy
výškově nastavitelná opěrka hlavy
oddělitelný podsedák
snímatelný potah
homologace ECE R44/04

pr2050 Autosedačka (I,II,III) 9-36kg ANGUGU s pásy červená
pr2051 Autosedačka (I,II,III) 9-36kg ANGUGU s pásy modrá

•
•
•
•
•

pro děti s hmotností 15 - 36 kg
výškově nastavitelná opěrka hlavy
oddělitelný podsedák
snímatelný potah
homologace ECE R44/04

pr2053 Autosedačka (II,III) 15-36kg ANGUGU modrá
pr2058 Autosedačka (II,III) 15-36kg ANGUGU fialová

• pro děti s hmotností 15-36kg (cca 3-12 let)
• snímatelný potah
• homologace ECE R44/04

pr2054 Podsedák plast (II,III) ANGUGU modrý
pr2055 Podsedák plast (II,III) ANGUGU červený

•
•
•
•
•
•

pro děti s hmotností 9 - 36 kg
integrované bezpečnostní pásy
výškově nastavitelná opěrka hlavy
oddělitelný podsedák
snímatelný potah
homologace ECE R44/04

pr2063 Autosedačka (I,II,III) 9-36kg MEDDY s pásy černá

•
•
•
•
•

pro děti s hmotností 15 - 36 kg
výškově nastavitelná opěrka hlavy
oddělitelný podsedák
snímatelný potah
homologace ECE R44/04

pr2060 Autosedačka (II,III) 15-36kg MEDDY černá

• pro děti s hmotností 15-36kg (cca 3-12 let)
• snímatelný potah
• homologace ECE R44/04

pr59705
pr59706
pr59713
pr59714
pr59716
pr59717

Autosedačka podsedák (II,III) 15-36kg MICKEY MOUSE
Autosedačka podsedák (II,III) 15-36kg MINNIE
Autosedačka podsedák (II,III) 15-36kg STAR WARS
Autosedačka podsedák (II,III) 15-36kg CARS
Autosedačka podsedák (II,III) 15-36kg BB-8
Autosedačka podsedák (II,III) 15-36kg LED. KRÁLOVSTVÍ

