TRDE STREHE

TRDA STREHA STANDARD
Brez stranskih oken

TRDA STREHA SPECIAL
S stranskimi okni

TRDA STREHA PROFI

Z loputo na levi in desni strani

TRDA STREHA PICK-UP
Ekonomičnost in eleganca
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TRDe STREHe

Praktičnost in
eleganca

TRDA STREHA DELUXE

DELUXE SPORT

Športni videz in
dinamičnost

TRDA STREHA SPORT

SPORT EXTRA

Brez stranskih oken
za robustno delo

TRDA STREHA WORKBOX PRO

TRDA STREHA WORKBOX

Profesionalna rešitev za
delo na terenu
Odpiranje stranskih oken
in zadnjih vrat

TRDA STREHA SIDE-UP
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i

WORKBOX EXTRA
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TRDE STREHE

TS-SPC

TRDE STREHE RH2
Trde strehe iz visokokvalitetnega kompozitnega materiala
(plastika ojačana s steklenimi vlakni - fiberglass), odporne
na UV žarke, z veliko prostornino, v barvah kot so vozila.
Roadrangerjeve trde strehe so certificirane in izdelane po
najstrožjih evropskih standardih.
Dobavljivo za DoubleCab in KingCab: Nissan Navara,
Toyota Hilux,Ford Ranger, Mazda BT-50, Mitsubishi L200,
Isuzu D-max.
- Sprednje okno (možnost pomičnega sprednjega okna)
- Zadnja vrata popolnoma zastekljena, brez okvirja,
odpiranje navzgor z eno roko, s ključavnico
- Tretja zavorna luč
- Notranja luč
- Notranja obloga iz tekstila
- V barvah kot so vozila

-

Dolžina: 1590 mm
Širina: 1535 mm
Tovorna višina: 570 mm
Max. tovorna višina: 890 mm
Teža: 60 kg
Strešna obremenitev: 45 kg

STANDARD (TS-STD)
Brez stranskih oken.
Izvedba Standard je primerna za stranske reklamne
napise podjetij.
SPECIAL (TS-SPC)
Z zatemnjenimi stranskimi okni.
Izvedba Special omogoča vsestransko preglednost.
Možnost rahlega odpiranja stranskih oken.

TS-SPC
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trde strehe

PROFI 1 (TS-P1)
Z zaklenljivo stransko loputo na levi ali desni strani.
Izvedba Profi1 omogoča desno ali levo bočno
odpiranje kabine. Stran odpiranja si kupec izbere pri
naročilu..
PROFI 2 (TS-P2)
Z zaklenljivo stransko loputo na obeh straneh.
Izvedba Profi2 omogoča obojestransko bočno
odpiranje kabine.

TS-SPC

TRDA STREHA PICK-UP (TS-PU)
Elegantna in predvsem cenovno ugodna rešitev za vaše pick-up vozilo. Dobavljivo za: Ford Ranger, Nissan Navaro,
Toyoto Hilux, Mitsubishi L200 in Isuzu D-max, Mazda BT50.
- Sprednje okno (možnost pomičnega sprednjega okna)
- Zadnja vrata popolnoma zastekljena, brez okvirja,
odpiranje navzgor z eno roko, s ključavnico
- Tretja zavorna luč
- Notranja luč
- S tekstilom oblečena notranjost
- Zadnje ogrevano steklo
- Strešni nosilci

TS-PU
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TRDE STREHE

TRDA STREHA DELUXE

TS-D
Trda streha z drsečimi stranskimi okni opremljena
z vsemi dodatki:
• Zatemnjena pomična stranska okna
• Pomično sprednje okno
• Zadnje zatemnjeno ogrevano steklo
• Notranja luč, notranjost obložena z
umetnim usnjem
• Spojler z vgrajeno zavorno lučjo
• Strešni nosilci z nosilnostjo 50 kg
• Inovativno izsuševanje, z zanesljivim
zaklepalnim mehanizmom
• Barvano v barvi vozila
• Montaža brez vrtanja
• Varčnost pri gorivu zaradi zmanjšanega
zračnega upora
Dobavljivo tudi za MAHINDRO GOA!

Življenjska garancija na ogrodje!

TS-D

Dobavljivo za vse vrste (double in extra cab) pick-up vozil.
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trde strehe

TRDA STREHA DELUXE SPORT

TS-DS

Ekskluzivna trda streha opremljena z vsemi dodatki:
• Zatemnjena stranska okna z možnostjo
rahlega odpiranja,
• Pomično sprednje okno,
• Zadnje zatemnjeno ogrevano steklo
• Notranja luč, notranjost obložena z umetnim
usnjem
• Spojler z vgrajeno zavorno lučjo,
• Strešni nosilci z nosilnostjo 50 kg,
• Inovativno izsuševanje, z zanesljivim
zaklepalnim mehanizmom

Dobavljivo tudi za SsangYong Actyon Sport pick-up!

• V barvi vozila
• Montaža brez vrtanja
• Varčnost pri gorivu zaradi zmanjšanega
zračnega upora
• Življenjska garancija na ogrodje!

TS-DS
Dobavljivo za vse vrste (double in extra cab) pick-up vozil.
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i
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TRDE STREHE

TRDA STREHA SPORT

TS-s
Športni videz in aerodinamika. Dinamična
oblika trde strehe izdelana za rekreativne in
poslovne namene.
Tehnične lastnosti:
• Zatemnjena okna
• Zaklenljiva s ključem
• Notranja obloga in luč

TS-s

• Pomično sprednje okno
• Zadnje zatemnjeno ogrevano steklo
• V barvi vozila,
• Montaža brez vrtanja,

TS-s

• Varčnost pri gorivu zaradi zmanjšanega
zračnega upora!

Dobavljivo za vse vrste (double in extra cab) pick-up vozil.
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TRDE STREHE

TRDA STREHA SPORT EXTRA

TS-sE
Razkošna kabina z najnovejšim visoko tehnološkim
dizajnom. Opremljena s centralnim daljinskim zaklepanjem!
Priporočena uporabnikom, ki imajo radi individualen, stilski in športen izgled.

• Opremljena s centralnim daljinskim zaklepanjem,
• Zatemnjena pop-out stranska okna
• Pomično sprednje okno

• Zanesljiv zaklepalni mehanizem
• V barvi vozila
• Montaža brez vrtanja
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i

• Zadnje zatemnjeno ogrevano steklo
• Notranja luč, notranjost obložena z umetnim usnjem
• Spojler z vgrajeno zavorno lučjo

TS-sE
• Varčnost pri gorivu zaradi zmanjšanega zračnega upora
• Življenjska garancija na ogrodje!
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trde strehe

TRDA STREHA WORKBOX, WORKBOX PRO

TS-wP
Pick-up kabina pripravljena za delo, z veliko uporabnimi odlikami:
• Popolnoma gladke strani brez vdolbin okvirja
• Zadnje zatemnjeno okno, pomikajoče se sprednje okno
(dodatno)
• Notranja luč, notranjost obložena z umetnim usnjem
• Spojler z vgrajeno zavorno lučjo (dodatno)
• Strešne letve z nosilnostjo 50 kg (dodatno)
• Inovativno izsuševanje z zanesljivim zaklepalnim
mehanizmom

TS-w
• V barvi vozila
• Varčnost pri gorivu zaradi zmanjšanega zračnega upora
• Življenjska garancija na ogrodje!

TS-we

TRDA STREHA WORKBOX EXTRA
Profesionalna pick-up kabina s povišanim dizajnom:
• Fibrirana stranska vrata (dodatno)
• Indikatorji na vrhu kabine
• Zaklenljiva
• V barvi vozila

TS-wE
Dobavljivo za vse vrste (double in extra cab) pick-up vozil.
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trde strehe

TRDA STREHA SIDE-UP

TS-SU

Trda streha namenjena profesionalcem,
opremljena z dvižnimi drsnimi stranskimi okni.
Dostopnost z vseh strani.
• Zaklenljiva dvižna stranska pomična okna

TS-SU

• Možna fibrirana dvižna stranska vrata in pomično
sprednje okno
• Fibrirana zadnja vrata z zatemnjenim in ogrevanim oknom
• Notranja luč, notranjost obložena z umetnim usnjem
• Spojler z vgrajeno zavorno lučjo
• Strešni nosilci z nosilnostjo 50 kg
• Inovativno izsuševanje z zanesljivim zaklepalnim
mehanizmom

• V barvi vozila
• Montaža brez vrtanja
• Varčnost pri gorivu zaradi zmanjšanega zračnega upora
• Zatemnjena in ogrevana zadnja vrata
• Življenjska garancija na ogrodje!

TS-SU
Dobavljivo za vse vrste (double in extra cab) pick-up vozil.
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i
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KOVINSKE TRDE STREHE

KOVINSKE TRDE STREHE

Posebne trde strehe, izdelane iz galvaniziranega jekla, kot pick-up vozila. Njihova konstrukcija je posebej trpežna in močna,
zadnja vrata so kovinsko obrobljena in imajo dvostranski zaklepalni mehanizem. Ker so kabine iz istega materiala kot vozila,
se popolnoma prilegajo vozilu, še posebej v barvnem odtenku.

KTS-STY

Kovinske trde strehe imajo odlične izsuševalne lastnosti. Na zunanji strani imajo okvir, ki preprečuje vdor dežja.
Njihova prednost je, da se lahko v primeru določnih modelov pick-upov (Mazda BT-50, Ford Ranger), instalirajo brez rezanja
sprednje pregrade na kesonu. S tem dosežemo, da ni potrebno spremeniti originalne strukture vozila.
Kabina se montira brez vrtanja z uporabo skritih nosilcev.
Glede na današnje zahteve je 98.5% kabine možno reciklirati! Zaščtimo okolje z uporabo produktov z zmožnostjo reciklaže!

KTS-STD

Dobavljivo za vse vrste (double in extra cab) pick-up vozil.
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KTS-STD

KOVINSKE TRDE STREHE

Kovinska trda streha standard

Kabina z izredno kvaliteto, izdelana iz
galvaniziranega jekla, opremljena z vsemi
dodatki:
• Možnost naročila z zadnjim brisalcem
• Zatemnjeno ogrevano zadnje okno v
kovinskem okvirju
• Pomikajoče se sprednje okno (dodatno)
• Zatemnjena pomikajoča se stranska okna
• Notranja luč, notranjost obložena z
umetnim usnjem
• Tretja zavorna luč

KTS-STD

• Zanesljiv zaklepalni mehanizem
• Montaža brez vrtanja s skritimi nosilci
• Strešni nosilci z nosilnostjo 100 kg
• V barvi vozila
• Varčnost pri gorivu zaradi
zmanjšanega zračnega upora.

KTS-STD
Dobavljivo za vse vrste (double-, extra- and single cab) pick-up vozil.
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i

13

kovinske trde strehe

kovinska trda streha style

KTS-sty

Kabina z izredno kvaliteto, izdelana iz
galvaniziranega jekla, opremljena z vsemi
dodatki:
• Zatemnjeno, ogrevano zadnje okno v
kovinskem okvirju
• Zatemnjena pomikajoča se stranska
okna
• Pomikajoče se sprednje okno (dodatno)
• Notranja luč, notranjost obložena z umetnim
usnjem
• Tretja zavorna luč
• Zanesljiv zaklepalni mehanizem

KTS-sty

• Strešni nosilci z nosilnostjo 100 kg
• Napeljava za zadnji reflektor
• Montaža brez vrtanja s skritimi nosilci
• V barvi vozila
• Varčnost pri gorivu zaradi
zmanjšanega zračnega upora.

KTS-sty
Dobavljivo za vse vrste (double-, extra- and single cab) pick-up vozila.
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TRDI POKROVI TOPSTAR IN SPORT PRO
• Praktični in stilski pokrovi v treh različicah

trdi in mehki pokrovi

• 45 stopinjsko in horizontalno odpiranje v
zgornjo lego

TRDI POKROVI FULLBOX,
SPORTBOX IN GRANDBOX
• Športni pokrovi v treh različicah
• Najbolj značilen videz za pick-up
vozila.

ALUMINIJASTI TRDI POKROVI
• Robustni aluminijasti pokrovi za delo na terenu
• Preprosta montaža in demontaža

MEHKA PREKRIVALA
• Zložljiva prekrivala
• Preprosta zaščita pred dežjem in
prahom

w w w. p i c k u p o p r e m a . s i
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trdi pokrovi

TRDI POKROV TOPSTAR

Trdi pokrovi TOPSTAR spadajo v izdelke visokega kakovostnega
razdreda. Njihova inovativnost omogoča najbolj funkcionalno
uporabo.
Poleg tega, da se odpirajo pod kotom 45°, kot pri mnogih podobnih
produktih, se lahko odpirajo tudi v zgornjo horizontalno lego. S
svojim patentom omogočajo, da imate na svojem pick-up vozilu
čudovit športni pokrov, hkrati pa dosežete, da lahko vozite pokrite
tovore kot da bi imeli kabino.
Z odprtim pokrovom v zgornji horizontalni legi lahko vozite do 80
km/h. Montaža brez vrtanja.

TP-T

Tehnični parametri:
• Odpiranje pod kotom 45°
• Odpiranje na zgornjo horizontalno lego
• Vodoodporna konstrukcija
• Z notranjo prevleko
• Zaklenljiva s ključem
• Montaža brez vrtanja

TP-T

• Varčnost pri gorivu zaradi zmanjšanega zračnega upora.

Možnost dodatnih strešnih nosilcev

TP-T-SN

TP-T

Dobavljivo za vse vrste (double-, extra- and single cab) pick-up vozil.
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trdi pokrovi

TRDI POKROV TOPSTAR ROLLBAR

Trdi pokrov TOPSTAR ROLLBAR je v osnovi identičen
kot TOPSTAR, le da ima dodan okrasni zaščitni lok, ki
nadgradnjo naredi še posebej športno in atraktivno.
Tehnične lastnosti:

TP-TR

• Z okrasnim zaščitnim lokom
• Odpiranje pod kotom 45°
• Odpiranje na zgornjo horizontalno lego
• Vodoodporna konstrukcija
• Z notranjo prevleko
• Zaklenljiva s ključem
• Montaža brez vrtanja
• Varčnost pri gorivu zaradi zmanjšanega zračnega
upora

TP-TR

TP-TR
Dobavljivo za vse vrste (double-, extra- and single cab) pick-up vozil.
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i

TP-T-SN
Možnost dodatnih strešnih nosilcev na pokrovu
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trdi pokrov sport pro

trdi pokrovi

TP-SP

Trdi pokrov vrhunske kvalitete s 45° odpiranjem in zaklepanjem.
» ABS bela barva ali v barvi vozila
» Preprosta montaža brez vrtanja lukenj!.
Tehnične lastnosti:
• Odpiranje pod kotom 45°
• Vodoodporna konstrukcija

TP-SP

• Z notranjo prevleko
• Zaklenljiv s ključem
• Montaža brez vrtanja
• Hitra in preprosta montaža in demontaža
• Varčnost pri gorivu zaradi zmanjšanega zračnega upora.
Možnost dodatnih strešnih nosilcev na pokrovu.

TP-SP

TP-T-SN
Dobavljivo za vse vrste (double-, extra- and single cab) pick-up vozil.

18

trdi pokrovi

TRDI POKROVI FULLBOX, SPORTBOX, GRANDBOX

TP-f
Vrhunski športni pokrovi z najsodobnejšo obliko in funkcionalnostjo.
Ojačani so s fibriranimi vlakni, zaklepanje s ključem.
Vaše pick-up vozilo se lahko v trenutku spremeni v športno-poslovno vozilo.
Tehnične lastnosti:
• Z notranjo prevleko
• Odpiranje pod kotom 45°
• Preprosta montaža brez vrtanja
• Zaklenljiv s ključem
• Varčnost pri gorivu zaradi
zmanjšanega zračnega upora
Možnost dodatnih strešnih nosilcev
na pokrovu.

TP-f

TP-f

TP-T-SN

Dobavljivo za vse vrste (double-, extra- and single cab) pick-up vozil.
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i
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trdi pokrovi

ALUMINIJASTI TRDI POKROV ALUCOVER

ATP-ac
je namejen profesionalnemu delu in poslovni uporabi. Izdelan je iz posebej trde industrijske aluminijaste plošče. Pokrov ima
nosilnost 100 kg, okvir za pritrditev tovora, možen je tudi sistem za pritrditev koles.
Preprosta montaža brez vrtanja.

• Aluminijasta struktura z vzorčasto ploščo
• Nosilna kapaciteta do 100 kg
• Pritrdilni okvir
• Zaklenljiv s ključem
• Primeren za pritrditev sistema za kolesa.

ATP-ac
ALULINER, aluminijasta prevleka kesona je idealno
dopolnilo k trdemu pokrovu ALUCOVER.

ALUMINIJASTI TRDI POKROV ALUSTAR
Ojačan aluminijasti trdi pokrov
• Preprosta montaža in demontaža
• Montaža brez vrtanja
• Zaklenljiv s ključem
• Primeren za pritrditev sistema za
pritrjevanje koles.

US-as

Dobavljivo za vse vrste (double-, extra- and single cab) pick-up vozil.
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ALUMINIJASTI TRDI POKROV ROLL & LOCK

trdi pokrovi

Vodno-neprepustna, zaklenljiva aluminijasta
roleta z vinilno prevleko - najbolj udoben
način za prekritje nakladalnega
prostora.

Pri odpiranju se prekrivalo zloži v
roletni predal - pri pritrjevanju je zadnja
loputa hkrati zaščitena.
Aluminijaste plošče so pokrite z vremensko
odpornim umetnim usnjem in preprečujejo
vstop dežja v tovorni prostor.

ATP-rL
Možna je montaža v kombinaciji z
okrasnim zaščitnim lokom.

Tehnične lastnosti:
• Aluminijasta struktura
• Prevleka z umetnim usnjem,
ki ščti pred UV
• Odtočni kanali za dež
• Pritrditev v različnih legah
• Preprosta montaža, brez vrtanja
• Zaklenljiv
• Varčnost pri gorivu zaradi
zmanjšanega zračega upora.

MP-UU
MEHKO PREKRIVALO IZ UMETNEGA USNJA

Najbolj gospodarna rešitev za prekritje tovornega
prostora in zaščito tovora pred vodo in prahom.
Pokrov je pritrjen z zaponkami in je podprt s
prečnimi drogovi. Preprečuje nabiranje vode in
omogoča, da je tovorni prostor suh.
Možnost pritrjevanja na stranske pick-up tračnice
brez vrtanja.

MP-UU
Dobavljivo za vse vrste (double-, extra- and single cab) pick-up vozil.
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i
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OFF-ROAD VITLI
MILE MARKER je eden najbolj znanih proizvajalcev vitlov na svetu. Ameriški
proizvajalec ima 25 let izkušenj in je dobavitelj za ameriško vojsko. Vitel je
standardna oprema vojaških vozil in zelo
uporaben pripomoček za vse vrste pick-up
vozil.

mile marker vitli

Električni in hidravlični vitli so zanesljivi in
trpežni. Testirani so pod težkimi pogoji.
Omogočajo maksimalno vleko in
zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.

PE800 električni vitel
• Vlečna sila: 3629 kg
• Moč motorja: 3 kW
• Pletenica: 31 m, 8 mm premer.

V-pe8000
PE9500 električni vitel

PE12000 električni vitel

• Vlečna sila: 4309 kg
• Moč motorja: 3.6 kW,
• Pletenica: 31 m, 9.5 mm
premer

• Vlečna sila: 5443 kg
• Moč motorja: 3.6 kW
• Pletenica: 31 m, 9.5 mm
premer

V-se12000

V-se-9500
X SERIJA vitlov
Kmalu z najnovejšo tehnologijo:
• M.O.S.F.E.T. Solid State
Electronics control
• Inovativne uporabnikom prijazne
rešitve (Innovative user-friendly
feedback solutions)
• Različne kontrole hitrosti
• Zmogljivejša vleka
Dobavljivo za vse vrste pick-up vozil in večino 4x4 vozil.
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ATV QUAD VITLI
MILE MARKER poleg 4x4 vitlov ponuja tudi profesionalne vitle za QUAD-e .

V-pe2500

PE2000 električni vitel
• Vlečna sila: 907 kg
• Moč motorja: 1 kW
• Pletenica: 15 m, 4 mm premer

PE2500 električni vitel
• Vlečna sila: 1134 kg
• Moč motorja: 0.7 kW,
• Pletenica: 15 m, 4 mm premer

Mile Marker vitli

V-pe2000

X Serija VITLOV
Kmalu z najnovejšo tehnologijo:
• M.O.S.F.E.T. Solid State
Electronics control
• Inovativne uporabnikom
prijazne rešitve
• Različne kontrole hitrosti (NOVO!)
• Zmogljivejša vleka.

MILE MARKER oprema vitla:

Daljinski upravljalec
•
•

35 m dometa
Dodatek k vsakemu vitlu

Dodatna oprema vitla

V-wr

•

Vlečni trak,
rokavica, škripec,
škopec, torba

V-wa

MILE MARKER instalacijske opreme vitla
• Skriti sistem
• Dobavljivo za vse vrste
pick-up vozil in večino
4x4 vozil.

V-wms

V-wms

Dobavljivo za vse vrste pick-up vozil in večino 4x4 vozil.
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i
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INOKS CEVI
Cevne zaščite, odbijači, stranske stopnice in okrasni zaščitni loki vrhunske kvalitete. Vsi proizvodi so
ročno polirani, kislinsko odporni, izjemno trajni. Montaža brez vrtanja, z uporabo tovarniškega pritrdilnega
sistema. Prileganje natančno v tovarniško oblikovane lege. Vsi proizvodi imajo ustrezne certifikate.

inoks cevi

CEVNE ZAŠČITE, ODBIJAČI, STRANSKE STOPNICE, OKRASNI ZAŠČITNI LOKI

CZ-bb-1
Cevna zaščita s ščitnikom za os in žaromete

CZ-bb-5
Cevna zaščita brez ščitnika za os

O-bs-1
Dvojni zadnji odbijač - zaobljen na robovih

SS-pr-1
Stranski drog s stopnicami
Dobavljivo za vse vrste pick-up vozil in večno 4x4 vozil.
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CZ-bb-3
Cevna zaščita s ščitnikom za os

CZ-bb-6
Cevna zaščita s kratkim ščtnikom za os

O-bs-3
Dvojni zadnji odbijač – upognjen na sredini

OZL-rb-1
Dvojni okrasni zaščitni lok

PLASTIČNA PREVLEKA KESONA POD ROBOVI IN NAD ROBOVI KESONA

Odlično ujemanje z
robovi kesona

Sprednji del ima
ojačano
zaščito

Visoko
odporen material

Trpežna črna
površina

Nedrseča
površina

Doživljenjska
garancija

dodatki za keson

Plastična prevleka kesona, vrhunske kvalitete. Površina plastične prevleke kesona je izboljšana,
ni spolzka in je skoraj nadomestila uporabo dodatnih tovornih zaponk! Idealna zaščita za vaš tovor
in keson z garancijo za celotno življensko dobo vašega pick-up vozila.

Odporen na
na vplive
okolja

PPK-PR

Tehnični parametri:
• Izdelana iz visoko trpežnega HDPE materiala, da z lahkoto prenaša različne škodljive kemikalije
• Rebra omogočajo maksimalno zaščto pri težkih udarcih
• UV-zaščita omogoča preprečitev staranja in zbledevanja
• Se ne lomi pod -50 °C in ne poškoduje pri +50 °C
• Popolno ujemanje, zelo preprosta instalacija brez vrtanja

PPK-NR
ALUMINIJASTA PREVLEKA KESONA
Izdelana za industrijsko uporabo!
• Z HDPE kolesnimi loki
• Zelo trpežna in robustna

APK

• Priporočena v kombinaciji z aluminijastimi trdimi pokrovi

Dobavljivo za vse vrste pick-up vozil in večno 4x4 vozil.
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i
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MEHKA PREPROGA bedrug

• Vrhunski patentirani izdelek za

dodatki za keson

profesionalno uporabo
• Preprosto čiščenje z vodo
• 3 delna preproga iz trde pene, kosmata
površina
• Za double cab
• Vodno nepropustna, preprosto se čisti s
paro
• Absorbira udarce
• Pritrditev z Velcro trakom v tovornem
prostoru
• Čas montaže je približno 30 minut

ZAŠČITNA PREPROGA za plastično
prevleko kesona

MP-B

Popolna zaščita vašega tovora
• Uporabite svoj tovorni prostor fleksibilno in
optimalno za različne vrste tovora.
• Zvijte preprogo na sprednjo steno in jo tam pritrdite
s pritrdilnim jermenom, ali jo vzemite ven celotno z
odpetjem Velcro zaponke.
• Odlična zaščita vozila v kombinaciji z Roadranger
plastično prevleko kesona.
• Velcro pritrdilni sistem
• Prav tako ščiti zadnjo loputo in na ta način
omogoča zaščito v primeru udarcev.

PPK-ZP

• Zadnja loputa vozila je prekrita s fleksibilnim
sintetičnim materialom z Velcro pritrd. sistemom
• Vključena je zaščita robov lopute
• Možnost čiščenja s paro
• Za Double cab in King cab

26

IZVLEČLJIV TOVORNI
PLADENJ
Zelo lahek dostop do vašega
tovora!

dodatki za keson

Čvrsto, raztegljivo dno tovornega
območja z aluminijasto
pritrjeno ploščo, vključno z
vgrajeno zavoro in zaklepalnim
mehanizmom.
• Varna namestitev, četudi je
vozilo na strmem pobočju
• 75% izvlečljiv tovorni pladenj

ITP

• Zmožnost nosilnosti do 250 kg v
podaljšanem položaju.

PASJA ZAŠČITA
Pasja kletka različnih dolžin
Pritrditev priprave znotraj kabine - za vse Pick-up
modele.
• Jeklo v črni barvi
• 3 delni sistem:
sprednja zaščita proti udarcem, nastavljivi element
na zadnjih vratih, nastavljiva dolžina kletke
(primerna za vse vrste psov).
• Preprosta in hitra montaža brez vrtanja
lukenj, čas sestave je 40 minut
• Primerno za vse Roadranger kabine
(razen Freestyle in Sporttop)

PZ

w w w. p i c k u p o p r e m a . s i
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UNIVERZALNA ŠKATLA ZA ORODJE
• Primerna za Double cab in King cab
• Največja škatla za orodje na tržišču
• Plastični material PU, odporen na tresljaje in udarce, vodoodporen
• Izvedba s pokrovom in majhnimi predalčki za droben material

dodatki za keson

• Zaklenljiva

• Vsebuje pritrdilno opremo

PRISTOPNA RAMPA
• Pristopna rampa iz aluminija

• Preprosta montaža in demontaža
• Možnost montaže pri odprtem kesonu in v primeru nadgradnje

- zložljiva, lahka (samo 7,5 kg),
varna, univerzalna

• Maximalna obremenitev: 250 kg
• Nalagalna rampa za pickup,
transporter, prikolico in drugo...
• Celotna dolžina 215 cm. širina 28 cm
prihranek prostora med transportom
(dolžina samo 115 cm)

• Zelo primerna za nalaganje motornih
koles in ATV vozil (tudi v kombinaciji
z multirampo oziroma večnamensko
rampo) ali za drugo opremo
• Varen in enostaven pristop
zahvaljujoč krivulji rampe!
• Dodatna oprema za pickupe:
posebna podpora za businesshold,
Nissan C-channel in druge pritrdilne
sisteme (Glej multirampo)

28

TB

PR

VEČNAMENSKA RAMPA
Večfunkcijski sistem za Double cab ,
King cab in Single cab
• Razširitev tovornega prostora (za
transport štirikolesnikov)

• Razdelitev tovornega prostora

VR

• Možnost kombinacije z dodatno
osvetljevalno opremo, ki se pritrdi na
rampo v primeru razširitve tovornega
prostora

dodatki za keson

• Pristopna rampa za motorna kolesa

Nalagalna rampa za kad
• Maximalna nalagalna kapaciteta:250kg
• Zložljiva

KNR

• V kombinaciji z dodatno osvetljevalno
opremo. Ta sistem izpolnjuje zahteve
nemških cestnih prometnih predpisov
• Zelo lahka namestitev zahvaljujoč
priloženemu jermenskemu sistemu za vse
tipe pickupov
• Namestitev: samo 5 minut

VR

• Pripomočki:
- Osvetljevalna oprema, 13 polna
- Vključuje meglenko in vzvratno luč
• Sistemska podpora:
Pritrditev za Roadranger Businesshold
in Nissan C-channel.

w w w. p i c k u p o p r e m a . s i
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dodatna oprema
str

dodatna oprema

Ponudite vašemu vozilu edinstveno podobo z montažo
dodatne opreme.
i ta z a l u č
zašč
Poleg estetskega videza lahko z dodatno opremo
dodatno zaščitite svoje vozilo.
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Dobavljivo za vse vrste pick-up vozil in večno 4x4 vozil.
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Zaščitni pokrov

ZP

VDO

SŠ

• Omogoča zaščito proti silovitim vetrnim
učinkom in preprečje dežju vstop v
odprto okno

• Ščiti barvo pokrova pred škodljivimi
kislinskimi učinki insektov

Aluminijasta stranska stopnica

ABS poliuretanska sprednja zaščita

ASS

Stranski ščitnik

PSZ

• Posebej uporaben v gozdovih in na
zahtevnih področjih, ščiti strani pick-up vozila
pred slučajnimi poškodbami in praskami
Zadnji (step-up) odbijač

ZO

• Z gumijasto prevleko proti spolzkosti,
zelo uporaben v deževnem in snežnem
vremenu

• Dobavljivo v željeni barvi

• Z gumijasto prevleko proti spolzkosti,
olajša nam urejanje tovora na tovornem
prostoru

Podaljšek tovornega prostora

Meglenka

Strešni sistem

PTP

MEG

• Praktična naprava z dvema
položajema za razdelitev ali celo
podaljšanje tovorne platforme

dodatna oprema

Vetrni deflektor za okno

SS

• Pomembna v meglenem vremenu

• Na strehi vozila ali kabine,
izdelano iz aluminija

Strešni križni sistem

Kromirani okrasni elementi
• Kromirana ogledala
• Pokrov za stransko in
zadnjo ročico
• Pokrov za hladilno
rešetko

sks
• Potrebno za instalacijo strešnega sistema kot
tudi za prevažanje daljših kosov tovora

KOE

pr

ko

• Prav tako možna montaža na kabino
vozila

Dobavljivo za vse vrste pick-up vozil in večno 4x4 vozil.
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i
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dodatna oprema

DODATNA OPREMA

kl

bl
kromirani okraski za luči

vk
VLEČNA KLJUKA:

qhl-tr

• Kapaciteta 2 toni
• Za vse modele

blatniki

qhl-m
QUARTZ-HALOGENSKE VOZNE LUČI
• Transparentne ali svetlo modre vozne luči se montirajo
na sprednje zaščite ali na okrasni zaščitni lok.

DODATKI ALUSTAR

• Strešne tračnice
• Pritrdilne kovinske in plastiče kljuke

• Nosilec za kolesa
• Nosilec za smuči in snowboard
Dobavljivo za vse vrste pick-up vozil in večno 4x4 vozil.
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ABS POLIURETANSKE SPREDNJE ZAŠČITE

Nizko profilne sprednje zaščite
Nizko profilne sprednje zaščite so priporočljive za tiste, ki želijo povdariti izgled
svojega pick-up vozila v smislu elegantnosti in mode.

dodatna oprema

sznp

• Oblikovan posebej za mestno in terensko uporabo
• V barvi vozila

Visoko profilne sprednje zaščite
ABS poliuretanske zaščite z visokim profilom omogočajo karakteristični izgled
za vse modele pick-up vozil. Fleksibilni material ima poleg estetske tudi
funkcijsko vlogo, ki pomaga pri izogibanju nadležnim posledicam pri manjših
trkih.

szvp

Dobavljivo za vse vrste pick-up vozil in večno 4x4 vozil.
w w w. p i c k u p o p r e m a . s i
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O PODJETJU

o podjetju

Podjetje STIK d.o.o. Slov. Konjice je generalni zastopnik za Roadranger in Outlander v Sloveniji.
Zaščitni znamki predstavljata vodilno vlogo med proizvajalci pick-up opreme na evropskem tržišču.
Nudimo vam celotni spekter pick-up opreme za vsa pick-up vozila na evropskem trgu. Zagotavljamo vrhunsko kvaliteto
izdelkov, prevsem pa profesionalno montažo z garancijo. Več o našem prodajnem programu lahko najdete na naši
spletni strani: www.pickupoprema.si

SPLETNA STRAN

			

http://www.pickupoprema.si		

http://www.pickupoprema.si

Veseli nas, da vam lahko pomagamo pri izbiri najbolj ustrezne nadgradnje za vaše pick-up vozilo.
Logotipi različnih znamk pick-up vozil niso last našega podjetja, temveč služijo kot lažja orientacija in pripomoček za
določitev ustrezne nadgradnje vašega pick-up vozila.
Razmnoževanje in uporaba reklamnega materiala brez priglasitve proizvajalcev v tem katalogu ni dovoljena.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste omogočili objavo vaše pick-up opreme v tem katalogu.

34

TRDE STREHE
TRDA
TRDA
TRDA
TRDA

STREHA
STREHA
STREHA
STREHA

STANDARD, SPECIAL, PROFI, PICK-UP ...............4-5
DELUXE, deluxe SPORT ....................................6-7
SPORT, sport extra ....................................... 8-9
WORKBOX, PRO, EXTRA, side up ...................10-11

KOVINSKA TRDA STREHA STANDARD ....................................... 13
KOVINSKA TRDA STREHA STYLE .............................................. 14

TRDI POKROVI
TRDI POKROV TOPSTAR, TOPSTAR ROLLBAR ....................... 16-17
trdi pokrov sport pro ......................................................... 18
fullbox, sportbox, grandbox ............................................ 19
ALUMINIJASTI TRDI POKROV ALUCOVER, alustar .................. 20
roll & lock, mehko prekrivalo .......................................... 21

VITLI mile marker
OFF-ROAD VITLI ......................................................................... 22
ATV, QUAD VITLI ......................................................................... 23

INOKS CEVI
CEVNE ZAŠČITE ......................................................................... 24
ODBIJAČi .................................................................................... 24
STRANSKE STOPNICE ................................................................ 24
OKRASNI ZAŠČITNI LOKI ............................................................ 24

dodatki za KESON
PLASTIČNA in aluminijasta prevleka KESONA ..................... 25
MEHKA PREPROGA BEDRUG, ZAŠČITNA PREPROGA ................. 26
IZVLEČLJIV TOVORNI PLADENJ, PASJA ZAŠČITA ........................ 27
UNIVERZALNA ŠKATLA ZA ORODJE ............................................. 28
PRISTOPNA RAMPA,VEČNAMENSKA RAMPA .......................... 28-29

DODATNA OPREMA
VLEČNA KLJUKA, HALOGENSKE LUČI, DODATKI ALUSTAR ......... 32
ABS POLIURETANSKE SPREDNJE ZAŠČITE ................................ 33
O PODJETJU, SPLETNA STRAN ................................................... 34
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KOVINSKE TRDE STREHE

STIK d.o.o.
Bezina 95, 3210 Slov. Konjice
Nadgradnje in dodatna oprema
za pick-up vozila
Generalni zastopnik za
RoadRanger in Outlander v Sloveniji
Tel: +386 (0)3 759 2983
Fax: +386 (0)3 759 2984
GSM1: +386 (0)31 302 687
GSM2: +386 (0)31 302 686
e-mail: info@pickupoprema.si
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