Nadgradnje in oprema
Isuzu D-max 2012+, Double Cab
Direktni uvoz, proizvodnja in distribucija pick-up
opreme za vse vrste vozil po celotni Evropi !
Možnost ogleda kvalitete različnih nadgradenj (razstavni eksponati) !
Garancija in profesionalna montaža.

STIK trgovina d.o.o., Road Ranger Slovenija,Malahorna 14, 2317 Oplotnica
Tel: 00386 3 759 2983; Fax: 00386 3 759 2984; GSM1: 00386 31 302 687; GSM2: 00386 31 302 686

www.roadranger.si|www.pickupoprema.si|www.hardtops4x4.eu
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Trda streha RH2, Standard, ISUZU D-max, Double Cab

STIK d.o.o. Slovenske Konjice – Road Ranger Slovenija, Bezina 95, 3210 Slov. Konjice
Tel: 03 / 759 2983; Fax: 03 / 759 2984; GSM1: 031 302 687; GSM2: 031 302 686
www.roadranger.si | www.pickupoprema.si
Znamka Roadranger spada med najkvalitetnejše izdelovalce nadgradenj in dodatne opreme za pick-up vozila na svetu. Road
Ranger pick-up hardtopi so izdelani iz visokokvalitetnih materialov in dosegajo visoke OE standarde kvalitete avtomobilske
industrije.
Vrhunska kvaliteta s 24 mesečno garancijo – izdelano po nemških standardih. Velika prostornina za nalaganje tovora. Trda
streha iz fiberglass-a - izdelana s procesom kompresije - ne ročnim oblikovanjem.
Standardna oprema:
- brez stranskih stekel (polna površina za oglaševanje)
- sprednje drsno steklo (samo pri modelu RH3)
- zadnje ogrevano steklo (samo pri modelu RH3)
- daljinsko odklepanje zadnjih vrat na ključ avtomobila (samo pri modelu RH3)
- možnost ročnega odpiranja in zaklepanja zadnjih vrat
- visoko odpiranje zadnjih toniranih steklenih vrat
- tretja zavorna luč
- notranja luč (LED)
- s tekstilom oblečena notranjost (preprosto čiščenje)
- preprosta montaža s 6 sponkami
- preprosta demontaža (odvijete 6 sponk in dva konektorja za električno napeljavo)
- v željeni barvi (standardne barvne kode, ki jih sporočite pri naročilu)
- priložena navodila na montažo
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Trda streha RH2, Special, ISUZU D-max, Double Cab

STIK d.o.o. Slovenske Konjice – Road Ranger Slovenija, Bezina 95, 3210 Slov. Konjice
Tel: 03 / 759 2983; Fax: 03 / 759 2984; GSM1: 031 302 687; GSM2: 031 302 686
www.roadranger.si | www.pickupoprema.si
Znamka Roadranger spada med najkvalitetnejše izdelovalce nadgradenj in dodatne opreme za pick-up vozila na svetu. Road
Ranger pick-up hardtopi so izdelani iz visokokvalitetnih materialov in dosegajo visoke OE standarde kvalitete avtomobilske
industrije.
Vrhunska kvaliteta s 24 mesečno garancijo – izdelano po nemških standardih. Velika prostornina za nalaganje tovora. Trda
streha iz fiberglass-a - izdelana s procesom kompresije - ne ročnim oblikovanjem.
Standardna oprema:
- s toniranimi stranskimi stekli (rahlo stransko odpiranje za prezračevanje)
- sprednje drsno steklo (samo pri modelu RH3)
- zadnje ogrevano steklo (samo pri modelu RH3)
- daljinsko odklepanje zadnjih vrat na ključ avtomobila (samo pri modelu RH3)
- možnost ročnega odpiranja in zaklepanja zadnjih vrat
- visoko odpiranje zadnjih toniranih steklenih vrat
- tretja zavorna luč
- notranja luč (LED)
- s tekstilom oblečena notranjost (preprosto čiščenje)
- preprosta montaža s 6 sponkami
- preprosta demontaža (odvijete 6 sponk in dva konektorja za električno napeljavo)
- v željeni barvi (standardne barvne kode, ki jih sporočite pri naročilu)
- priložena navodila na montažo
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Trda streha RH2, Profi 2, ISUZU D-max, Double Cab

STIK d.o.o. Slovenske Konjice – Road Ranger Slovenija, Bezina 95, 3210 Slov. Konjice
Tel: 03 / 759 2983; Fax: 03 / 759 2984; GSM1: 031 302 687; GSM2: 031 302 686
www.roadranger.si | www.pickupoprema.si
Znamka Roadranger spada med najkvalitetnejše izdelovalce nadgradenj in dodatne opreme za pick-up vozila na svetu. Road
Ranger pick-up hardtopi so izdelani iz visokokvalitetnih materialov in dosegajo visoke OE standarde kvalitete avtomobilske
industrije.
Vrhunska kvaliteta s 24 mesečno garancijo – izdelano po nemških standardih. Velika prostornina za nalaganje tovora. Trda
streha iz fiberglass-a - izdelana s procesom kompresije - ne ročnim oblikovanjem.
Standardna oprema:
- dvižna vrata na eni strani (izbor ob naročilu), ki se odpirajo z močnimi amortizerji
- stranska Road Rangerjeva vrata so narejena iz ABS umetne mase
- stranska vrata so serijsko obarvana v črno barvo
- zaklepanje s potiskom stranskih vrat
- daljinsko odklepanje stranskih vrat (samo pri modelu RH3)
- sprednje drsno steklo (samo pri modelu RH3)
- zadnje ogrevano steklo (samo pri modelu RH3)
- daljinsko odklepanje zadnjih vrat na ključ avtomobila (samo pri modelu RH3)
- možnost ročnega odpiranja in zaklepanja zadnjih vrat
- tretja zavorna luč
- notranja luč (LED)
- s tekstilom oblečena notranjost (preprosto čiščenje)
- preprosta montaža s 6 sponkami
- preprosta demontaža (odvijete 6 sponk in dva konektorja za električno napeljavo)
- v željeni barvi (standardne barvne kode, ki jih sporočite pri naročilu)
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Trda streha Suncab, Special, ISUZU D-max, Double Cab

STIK d.o.o. Slovenske Konjice – Road Ranger Slovenija, Bezina 95, 3210 Slov. Konjice
Tel: 03 / 759 2983; Fax: 03 / 759 2984; GSM1: 031 302 687; GSM2: 031 302 686
www.roadranger.si | www.pickupoprema.si
Znamka Roadranger spada med najkvalitetnejše izdelovalce nadgradenj in dodatne opreme za pick-up vozila na svetu. Road
Ranger pick-up hardtopi so izdelani iz visokokvalitetnih materialov in dosegajo visoke OE standarde kvalitete avtomobilske
industrije.
Vrhunska kvaliteta s 24 mesečno garancijo – izdelano po nemških standardih. Velika prostornina za nalaganje tovora.
Ogrevanje zadnjih vrat in daljinsko odklepanje. Trda streha iz fiberglass-a - izdelana s procesom kompresije - ne ročnim
oblikovanjem.
Standardna oprema:
- s toniranimi stranskimi stekli
- zadnje ogrevano steklo
- daljinsko odklepanje zadnjih vrat na ključ avtomobila
- možnost ročnega odpiranja in zaklepanja zadnjih vrat
- visoko odpiranje zadnjih toniranih steklenih vrat
- tretja zavorna luč, brez spojlerja
- notranja luč (LED)
- s tekstilom oblečena notranjost (preprosto čiščenje)
- preprosta montaža s 6 sponkami
- preprosta demontaža (odvijete 6 sponk in dva konektorja za električno napeljavo)
- v željeni barvi (standardne barvne kode, ki jih sporočite pri naročilu)
- priložena navodila na montažo
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Kovinska trda streha, ISUZU D-max, Double Cab

Oprema:

- kovinska trda streha – narejena po isti tehnologiji kot avtomobil
- okna za rahlo prezračevanje
- vzdolžni strešni nosilci (nosilnost 150 kg)
- oblečena notranjost
- tretja zavorna luč
- notranja luč
- zadnja ogrevana in tonirana vrata
- instalacija brez vrtanja
- v željeni barvi (standardne kode)
- TUV certifikat
- 12 mesecev garancije
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Trda streha Alfa Plus, ISUZU D-max, Double Cab

Znamka Alpha spada med najkvalitetnejše tajske proizvajalce pick-up opreme. Proizvodi so dovršeni in namenjeni robustni
uporabi. Trde strehe so izdelane iz fibrglass-a in so prilagojene svojemu namenu. Garancija: 24 mesecev.
Standardna oprema:
- s toniranimi stranskimi stekli – pop-out odpiranje zadnjega dela oken
- zadnje ogrevano steklo
- možnost ročnega odpiranja in zaklepanja zadnjih vrat
- visoko odpiranje zadnjih toniranih steklenih vrat
- daljinsko odklepanje zadnjih vrat na ključ avtomobila
- sprednje dvižno okno – omogoča čiščenje zadnjega okna avtomobila
- spojler
- notranja luč
- oblečena notranjost (preprosto čiščenje)
- strešni nosilci
- patentiran sistem odvodnjavanja
- preprosta montaža s 6 sponkami
- v željeni barvi (standardne kode)
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Trda streha Deluxe Work, ISUZU D-max, Double Cab

Oprema:

- brez stranskih oken (prostor za napise)
- visoko odpiranje zadnjih vrat
- zadnja vrata iz poliuretana
- kabina iz fiberglass-a
- inoks zaklepalni sistem
- tretja zavorna luč
- notranja luč
- oblečena notranjost
- v željeni barvi (standardne barvne kode)
- garancija: 12 mesecev
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Trda streha Deluxe Windows, ISUZU D-max, Double Cab

Oprema:

- z drsnimi toniranimi stranskimi okni
- visoko odpiranje zadnjih vrat
- zadnja vrata iz poliuretana
- kabina iz fiberglass-a
- inoks zaklepalni sistem
- tretja zavorna luč
- notranja luč
- oblečena notranjost
- v željeni barvi (standardne barvne kode)
- garancija: 12 mesecev
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Sport Cover 45, ISUZU D-max, Double Cab

Oprema:

- konstrukcija pokrova iz ABS-a
- močni amortizerji za odpiranje zadnjih vrat
- enoročno zapiranje s ključavnico
- v željeni barvi (standardne tovarniške barve)
- vrhunska kvaliteta!
- garancija: 12 mesecev
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Fullbox, ISUZU D-max, Double Cab

Oprema:

- vrhunski športni dizajn
- močni amortizerji za odpiranje zadnjih vrat
- enoročno obojestransko zapiranje s ključavnico
- zaklepalni sistem iz nerjavečega jekla
- preprosta montaža s sponkami
- v željeni barvi (standardne tovarniške barve)
- garancija: 12 mesecev
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Aluminijasti pokrov s športnimi nosilci ali ograjo,
ISUZU D-max, Double Cab

Mountain Top aluminijasti pokrov je eden najkvalitetnejših in najuporabnejših nadgradenj v svetu pick-up vozil. Izdelan je iz
močnega aluminija, kar omogoča 100 kg tovora na vrhu pokrova s športnimi nosilci. Pokrov je možno sneti v zelo kratkem
času brez uporabe orodja. Montaža se lahko izvede z vsemi vrstami plastičnih oblog kesona, ki segajo do robov kesona.
Tesnjenje 90%. TUV in ABE certifikata. Garancija: 12 mesecev.

Oprema:

- konstrukcija iz aluminija
- močni amortizerji za odpiranje zadnjih vrat
- enoročno zapiranje s ključavnico
- lahko in hitro snemavanje v položaju 90 stopinj
- vrhunska kvaliteta!
- garancija: 12 mesecev
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Drsno prekrivalo Roll & Lock, ISUZU D-max, Double Cab

Drsno prekrivalo Roll & lock je eden najkvalitetnejših in najbolj dovršenih nadgradenj v svetu pick-up vozil. Z Roll & Lock-om
lahko zlahka dostopate do vašega tovora iz vseh treh strani kesona. Pokrov je možno zakleniti v večih položajih. Dokončno
se zklepa v zaprtem položaju (zadnja loputa). Montaža se lahko izvede z vsemi vrstami plastičnih oblog kesona, ki segajo do
robov kesona. Tesnjenje: 70%. TUV in ABE certifikata. Garancija: 12 mesecev.
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Drsno prekrivalo Mountain Top, ISUZU D-max, Double Cab

Mountain Top drsno prekrivalo Roll & lock je eden najkvalitetnejših in najbolj dovršenih nadgradenj v svetu pick-up vozil. Z
Roll & Lock-om lahko zlahka dostopate do vašega tovora iz vseh treh strani kesona. Pokrov je možno zakleniti v večih
položajih. Dokončno se zklepa v zaprtem položaju (zadnja loputa). Montaža se lahko izvede z vsemi vrstami plastičnih oblog
kesona, ki segajo do robov kesona. Tesnjenje: 70%. TUV in ABE certifikata. Garancija: 12 mesecev.
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Mehko prekrivalo – zložljivo, ISUZU D-max, Double Cab

* slika je simbolična

Zložljivo prekrivalo se namesti na podporni okvir in tako tvori homogeno, ravno površino. Na okvir se pritrdi s hitrim in
priročnim velcro sistemom. Kar omogoča preprosto odpiranje in zapiranje. Pri višjih tovorih prekrivalo preprosto zvijete na
sprednji del tovornega prostora. Tenjenje 70%.

Izvlečni tovorni pladenj, ISUZU D-max, Double Cab

* slika je simbolična

Elegantno izvlačenje vašega tovora iz pick-up vozila. Nosilnost: 500 kg v zaprtem stanju, 150 kg v izvlečenem stanju. Več
stopenj izvlačenja z blokado. Garancija: 12 mesecev.
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Plastična obloga kasona – pod robovi / nad robovi,
ISUZU D-max, Double Cab

* slika je simbolična

Plastična obloga kesona je najcenejša in zelo funkcionalna zaščita za vaš keson. V primeru, da na keson ne boste
montirali nadgradenj. se priporoča zaščita čez robove kesona. Če pa načrtujete vaše vozilo nadgraditi, je bolje
zmontirati plastično oblogo, ki ne sega čez robove kesona zaradi boljšega tesnjenja.

Preproga za plastično oblogo kesona, ISUZU D-max, Double Cab

Dvodelna preproga za dodatno zaščito vašega kesona in zadnje lopute. Uporablja se v kombinaciji s plastično oblogo
kesona. Preproga se lahko zvije in pritrdi na sprednji del kesona. Preprosta montaža z velcro trakovi.
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Toolbox – zaboj za orodje, ISUZU D-max, Double Cab

Zaboj je narejen iz zelo trpežne, vremensko odporne plastike in je vodotesen. Lahko ga montirate v primeru, da uporabljate
višje nadgradnje kot so trde strehe ali pa v primeru, da kesona ne nameravate pokriti z nadgradnjo in želite na kesonu le
zaboj, kamor lahko varno shranite (zaklenete) vaše stvari.

Pasja zaščita, ISUZU D-max, Double Cab

Varna zaščita za prevažanje vaše domače živali. Montaža s pritrdilnimi sponkami na rob trdih streh Road Ranger.
Kompatibilno samo s trdimi strehami Road Ranger. Lestev ni vključena v ceno.
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Multirampa, ISUZU D-max, Double Cab

Večnamenska rampa za pick-up vozila, transportna vozila, prikolice, itd.:
1. Podaljšek tovornega prostora,
2. vozna rampa,
3. nalagalna rampa (uporaba z vitlom),
4. razdelitev tovornega prostora
Material: aluminij; zložljiva; obremenitec 290 kg; preprosta namestitev s pomočjo pritrdilnih trakov.

Rollbar – okrasne inoks cevi za keson, ISUZU D-max, Double Cab
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Sprednja cevna zaščita fi 63, ISUZU D-max, Double Cab

*EU homologacija

Sprednja cevna zaščita fi 70, ISUZU D-max, Double Cab

*EU homologacija
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Stranske inoks okrasne cevi fi 70, ISUZU D-max, Double Cab

20

