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Letní potahy sedadel

04 080 Potah sedadla vyhřívaný s ventilací 12V SEASONS

• vyhřívání i ventilace
• napájení 12V nebo 24V
• univerzální uchycení
• jednoduché ovládání
• vhodné i pro sedadla s

airbagem v opěradle

„SEASONS“

04 081 Potah sedadla s ventilací 12V GROOVE AIR

• ventilace zádové a sedací části
• napájení 12V nebo 24V
• univerzální uchycení
• jednoduché ovládání
• vhodné i pro sedadla s

airbagem v opěradle

„GROOVE AIR“

04 082 Potah sedadla s ventilací 12V STRICK AIR black

• ventilace zádové a sedací části
• napájení 12V nebo 24V
• univerzální uchycení
• jednoduché ovládání
• luxusní provedení
• 2x kapsa ve spodní části
• vhodné i pro sedadla

s airbagem v opěradle

„STRICK AIR“

04 084 Podsedák sedadla s ventilací USB 5V 44x42cm

• ventilace sedací části
• napájení USB 5V
• univerzální použití
• spínač pro aktivaci ventilace
• vhodné do kanceláře i do

vozidel se sedadly s airbagem
v opěradle

04 106 Potah sedadla kuličkový BLACK 127x38cm
04 107 Potah sedadla kuličkový 127x38cm

• masážní potah
• jednoduché upevnění
• vhodné na dlouhé cesty

• masážní potah
• jednoduché upevnění
• vhodné na dlouhé cesty

04 108 Potah sedadla kuličkový s lemem černý 93x44cm
04 109 Potah sedadla kuličkový s lemem šedý 93x44cm
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Ventilátory

• napájení 12V nebo 24V
• silná přísavka
• 2 rychlosti ventilátoru
• průměr větráku 115/150 mm
• široce nastavitelný úhel
• zástrčka do autozapalovače

07 216 Ventilátor MITCHELL 115mm 12V na přísavku
07 217 Ventilátor MITCHELL 115mm 24V na přísavku
07 218 Ventilátor MITCHELL 150mm 12V na přísavku
07 219 Ventilátor MITCHELL 150mm 24V na přísavku 07 220 Ventilátor MITCHELLANION 150mm 12V na přísavku

• napájení 12V
• silná přísavka
• ionizátor vzduhcu
• průměr větráku 150 mm
• široce nastavitelný úhel
• 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

• napájení 12V nebo 24V
• teploměr s vlhkoměrem
• 12 kroková regulace otáček
• průměr větráku 2x 150 mm
• široce nastavitelné úhly
• zástrčka do autozapalovače

07 229 Ventilátor MITCHELL DUO 2x85mm USB 5V na palubní desku
07 226 Ventilátor MITCHELL DUO 2x85mm 12V na palubní desku

• napájení 5V USB / 12V
• regulace otáček
• průměr větráku 2x 85 mm
• široce nastavitelné úhly
• zástrčka USB / autozapalovače

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

• napájení 12V
• jednoduché upevnění
• široce nastavitelné úhly
• zástrčka do autozapalovače

napájecí USB
konektor

07 212 Ventilátor MITCHELL 12V na palubní desku

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

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

07 228 Ventilátor MITCHELL 115mm USB 5V klips

• napájení 5V USB konektorem
• vhodné do auta, domu i do kanceláře
• plynulá regulace rychlosti
• průměr větráku 115 mm (4,5”)
• široce nastavitelný úhel
• robustní klip pro snadné uchycení

07 210 Ventilátor 12V MAXI otočný
07 211 Ventilátor 24V MAXI otočný

• napájení 12V nebo 24 V
• průměr větráku 180 mm
• kovová konstrukce
• automatické otáčení
• zástrčka do

autozapalovače
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Chladící boxy

• 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

„SILVER FROST“

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

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

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

„BIG FRIDGE“

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

• objem 50l

• rozměry 61,5 x 41 x 42 cm

• příkon max. 48/60W

• funkce ohřevu (42/55W)

• 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

„FREEZE“
• kompresorová chladnička
• oddělené 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

„DUAL“

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

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

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

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

• termoizolační kryt pro kompresorové chladící boxy
• třívrstvý odolný materiál, zvyšuje chladící účinek
• vhodné pro chladící boxy 07 090 a 07 092
• eliminuje tepelné ztráty, šetří energii
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Chladící boxy

„TAMPERE“ „TAMPERE“

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

• objem 22l

• rozměry 37 x 25 x 49,5 cm

• příkon max. 52/68W

• objem 30l

• rozměry 40 x 29,5 x 43,5 cm

• příkon max. 52/68W

• funkce ohřevu (48/63W)

• objem 19l

• rozměry 46 x 32 x 34 cm

• příkon max. 60/80W

• funkce ohřevu (55/75W)

• objem 23l

• rozměry 40 x 24 x 40 cm

• příkon max. 45/55W

• objem 25l

• rozměry 43 x 25 x 38 cm

• příkon max. 48W

• objem 30l

• rozměry 45 x 31 x 43 cm

• příkon max. 48/60W

„ECO“ „ECO“

„BLUE“ „RED“

07 132 Chladící box 40l TAMPERE 230/12V pojízdný07 131 Chladící box 30l TAMPERE 230/12V

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

07 118 Chladící box 22l 230V/12V ECO 07 119 Chladící box 30l 230V/12V ECO

novinka novinka
• napájení 12V a 230V
• rozměry 47 x 43 x 32 cm
• objem 30l

• napájení 12V a 230V
• rozměry 55 x 44 x 38 cm
• objem 40l
• pojízdný

*skladem od května 2021 *skladem od května 2021
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Nosiče jízdních kol

02 108 Nosič jízdního kola hliníkový ALU-FIX TÜV

„ALU FIX“„E-BIKE“
*skladem od května 2021

• uzamykatelné uchycení elektrokol
• celková nosnost 60 kg
• sklápěcí mechanizmus
• osvětlený panel pro SPZ/RZ

• uzamykatelné uchycení jízdních kol
• uchycení U třmeny, či T drážkou
• celková nosnost 15 kg

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

• uzamykatelné uchycení jízdních kol
• celková nosnost 45 kg
• sklápěcí mechanizmus
• osvětlený panel pro SPZ/RZ

„DOLPHIN“

02 128 Nosič kol na tažné zařízení COBRA - 3 kola 02 112 Nosič kol na zadní dveře TRIPLE - 3 kola 02 105 Nosič jízdního kola zamykací BLACK

• uchycení jízdních kol za rám
• v balení stahovací pás
• celková nosnost 45 kg
• jednoduchá montáž

• uchycení jízdních kol za rám
• stahovací pás pro zajištění
• celková nosnost 45 kg
• montáž systémem popruhů

• uzamykatelné uchycení jízdního kola
• zajištění kol páskami
• upnutí bez použití nářadí

„COBRA“ „TRIPLE“ „BLACK“

02 120 Nosič kol na tažné zařízení E-BIKE TÜV - 2 kola

02 126 Nosič kol na tažné zařízení DOLPHIN 4 TÜV - 4 kola

• uzamykatelné uchycení jízdních kol
• celková nosnost 60 kg
• sklápěcí mechanizmus
• osvětlený panel pro SPZ/RZ

„DOLPHIN 4“

34

novinka

33
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Střešní nosiče

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

02 320 Střešní nosič FABIA I/OCTAVIA I zámek černý DIH - liftback
02 322 Střešní nosič FABIA II zámek černý DIH - liftback
02 323 Střešní nosič OCT II/OCT II Facelift zámek černý DIH - liftback
02 326 Střešní nosič RAPID zámek FE DIH - liftback
02 327 Střešní nosič RAPID zámek FE DIH - spaceback
02 328 Střešní nosič FABIA III zámek černý DIH - liftback

02 321 Střešní nosič OCT II/OCT II Facelift zámek ALU DIH - liftback
02 324 Střešní nosič OCT III zámek ALU DIH - liftback
02 325 Střešní nosič RAPID zámek ALU DIH - liftback
02 329 Střešní nosič FABIA III ALU DIH - liftback
02 330 Střešní nosič RAPID zámek ALU DIH - spaceback

• uchycení do střešních žlábků
• zhotovení z hliníku
• uzamykatelné

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

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

02 305 Příčný nosník zamykací hliníkový 120cm ALU-PRO
02 306 Příčný nosník zamykací hliníkový 135cm ALU-PRO

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

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

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

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

„ALU-INTEGRAL“

„ALU-PRO“

„ALU-TOP“
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Cestovní doplňky

06 600 Organizér na přední sedadlo

06 512 Termotaška na opěrku hlavy 06 268 Držák tabletu na opěrku hlavy ARM

06 601 Organizér na přední sedadlo se stolkem 06 602 Odpadkový koš malý 06 603 Odpadkový koš velký

06 604 Organizér do kufru 32x29cm 06 605 Organizér do kufru dvojitý 32x29cm 06 607 Organizér brašna do kufru 50x15cm 06 608 Ochranný potah na sedadlo

• praktické uchycení na opěrku
• několik kapes na drobnosti
• Popruh pro snadné přenášení

*skladem od května 2021 *skladem od května 2021

• pro tablet (max. 10,1“)
• nastavitelný úhel
• praktické uchycení na opěrku

novinka novinka

01 905 Alkohol tester AlcoZero - elektroch. senzor (CA 10FS)01 907 Alkohol tester AlcoZero2 - elektroch. senzor (CA 20FS)01 908 Alkohol tester AlcoZero3 - elektroch. senzor (CA 200FL)

05 237 Zrcátko boční přídavné CARAVAN PLUS05 235 Zrcátko boční přídavné CARAVAN

• nastavitelný sklon
• zrcátko 20,5 x 15,5 cm
• vhodné na levou i pravou stranu
• lze upevnit na většinu zrcátek
• vnitřní zrcátko pro sledování mrtvého bodu

„CARAVAN“ „CARAVAN PLUS“

• účinný elektrochemický senzor
• rychlé zahřívání i odezva
• přesné a stabilní měření
• samodiagnostický systém
• kapesní rozměry

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

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

• nastavitelný sklon
• antivibrační gumové upínače
• zrcátko 14 x 11 cm
• vhodné na levou i pravou stranu
• ideální doplněk při jízdě s karavanem
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Ochranné doplňky

05 980 Ochranná plachta proti kroupám M
05 981 Ochranná plachta proti kroupám L
05 982 Ochranná plachta proti kroupám XL
05 983 Ochranná plachta proti kroupám XXL
05 984 Ochranná plachta proti kroupám SUV-VAN

05 966 Ochranná plachta FULL M NYLON
05 967 Ochranná plachta FULL L NYLON
05 968 Ochranná plachta FULL XL NYLON
05 969 Ochranná plachta FULL KOMBI NYLON
05 970 Ochranná plachta FULL SUV-VAN NYLON

05 985 Ochranná plachta M FULL WATERPROOF
05 986 Ochranná plachta L FULL WATERPROOF
05 987 Ochranná plachta XL FULL WATERPROOF
05 988 Ochranná plachta KOMBI FULL WATERPROOF
05 989 Ochranná plachta SUV-VAN FULL WATERPROOF

05 991 Ochranná plachta na motocykl L
05 992 Ochranná plachta na motocykl XXL

05 964 Ochranná plachta ČTYŘKOLKA NYLON
05 990 Ochranná plachta ČTYŘKOLKA 100% WATERPROOF

• nepromokavý materiál
• šetrná vnitřní strana

• plachta z odolného nylonu
• ochranné khaki provedení
• nepromokavé army provedení
• praktické uzavíratelné balení

• zesílená vrchní vrstva
• upnutí gumou a popruhy
• praktická ochrana nejen proti kroupám

• 100% voděodolné
• chrání i před znečištěním a námrazou
• snadné uchycení pomocí všité gumy

12
0

cm

140 cm

240 cm

vel. A B C
M 431 165 119 cm
L 482 177 121 cm
XL 533 178 119 cm
KOMBI 485 180 116 cm
SUV-VAN 515 195 142 cm

vel. A B C
M 430 165 119 cm
L 480 177 119 cm
XL 530 177 119 cm
XXL 570 203 119 cm
SUV-VAN 530 205 160 cm

vel. A B C
M 431 165 119 cm
L 482 177 121 cm
XL 510 178 119 cm
KOMBI 485 180 116 cm
SUV-VAN 515 195 142 cm

vel. A B C
L 232 100 125 cm
XXL 294 105 127 cm

Waterproof
Nepromokavá
Nepremokavá

34 300 Chránič dveří samolepící DAGGER stříbrný 2ks
34 301 Chránič dveří samolepící DAGGER červený 2ks

34 305 Chránič dveří samolepící SWORD stříbrný 2ks
34 306 Chránič dveří samolepící SWORD červený 2ks
34 307 Chránič dveří samolepící SWORD žlutý 2ks 34 309 Chránič dveří samolepící CARBON 4ks

34 312 Chránič dveří samolepící DELTA stříbrný 2ks
34 313 Chránič dveří samolepící DELTA červený 2ks
34 314 Chránič dveří samolepící DELTA žlutý 2ks

34 320 Dekor samolepící BABY IN CAR stříbrný
34 321 Dekor samolepící BABY IN CAR žlutý

34 326 Dekor samolepící GECKO stříbrný
34 327 Dekor samolepící GECKO červený
34 328 Dekor samolepící GECKO žlutý
34 329 Dekor samolepící GECKO modrý

novinka novinka novinka

novinka novinka novinka
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Přeprava psů

XC-80046 Mříž do zavazadlového prostoru FLEXI

• oddělení zavazadlového prostoru od prostoru pro posádku
• široce nastavitelné pro různé tvary a rozměry prostoru
• snadné a rychlé upevnění za opěrky hlavy
• materiál v kombinaci ocel a odolný plast

„FLEXI“

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

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

„PRIME EAR“

04 129 Ochrana dvěří před poškrábáním psem 2ks

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

04 130 Deka ochranná do auta pro malého psa 58x52cm

• zapínání na zip
• otevíratelné boční strany
• upevnění za opěrky hlavy
• odpuzuje nečistoty

04 133 Deka ochranná do auta pro psa

• zesílený materiál
• upevnění za opěrky hlavy
• otvory pro bezpeč. pásy

04 140 Deka ochranná do kufru

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

04 141 Deka ochranná do kufru s kapsami

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

12 028 Cyklotaška - pouzdro na telefon

12 059 Hustilka na kolo s nástavcem 12 076 Cyklotaška s nářadím 12 077 Sada na opravu duše 12 155 Nosič na sedlovku ALU

12 021 Cyklotaška pod sedlo se zadním LED světlem

• objem 0,5L
• reflexní prvky
• LED svítilna
• snadno omyvatelné

12 034 Cyklotaška na zadní nosič + LED

• objem 11L
• reflexní prvky
• LED svítilna
• snadno omyvatelné

12 031 Cyklotaška na zadní nosič 12 032 Cyklotaška na zadní nosič 3in1 12 033 Bederní pás CYKLO SPORT

12 026 Cyklotaška nad rám přední vidlice+PHONE 12 030 Cyklotaška na řidítka 12 022 Cyklotaška pod sedlo s klipem

12 029 Cyklotaška na rám oboustr + PHONE 12 027 Cyklotaška nad rám přední vidlice 12 024 Cyklotaška pod rám
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Držáky do garáže

XC-00065 ALU lišta s vodováhou 60cm

XC-00067 Hose 24cm

XC-00071 Double hook 2x26cm

XC-00068 Garden 26cm

XC-00072 Hook 2x10cm

XC-00069 Double wave 32cm

XC-00073 Bike 22cm

XC-00070 S Hook 10cm

XC-00074 Basket 45,5 x 18,5 x 6,5cm

09 277 Držák BIKE LIFT stropní TÜV/GS 09 279 Držák UNI LIFT stropní TÜV/GS

• pro montáž do stropu
• uložení kol, střešních boxů,

kajaku, lyží atp.
• kovová konstrukce

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

„BIKE LIFT“ „UNI LIFT“

XC-80100 Závěsný systém 8dílů GARDEN SET

„GARDEN SET“

• ALU lišta pro montáž na zeď
• je možné umístit několik lišt vedle sebe
• nosnost ALU lišty 30 kg
• celá řada prvků pro různé použití

• univerzální závěsný systém
• různě tvarované prvky pro uložení
• konfigurovatelné rozložení
• nosnost 24 kg
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Držáky na jízdní kola

XC-80003 Držák na kolo na stěnu výklopný dvojitý

XC-80008 Držák na 2 kola na stěnu s mřížkou XC-80005 Držák na 2 kola na stěnu výklopný

XC-80004 Držák na kolo na stěnu výklopný 2ks XC-80006 Držák na kolo na stěnu 5x HOOK

XC-80035 Držák na 2 kola MAMUT

• pro uskladnění dvou kol
• libovolné rozmístění držáků
• konstrukce z oceli
• nosnost 45 kg

09 273 Držák na kolo HOOK XC-80001 Držák na kolo HOOK výklopný XC-80002 Držák na kolo DOUBLE HOOK XC-80009 Stojan na kolo na zeď

XC-80038 Montážní stojan na kolo (105-155cm) XC-80039 Montážní stojan na kolo

• pro montáž i servisování
• speciální čelist pro rám kol
• kovová konstrukce
• nosnost 20 kg

• pro montáž i servisování
• upevnění za rám kola
• kovová konstrukce
• nosnost 20 kg

XC-80007 Držák na kolo na stěnu s mřížkou

XC-80040 Stojan na kolo spojovatelný

• rozměry 38 x 37,5 x 36 cm
• lze spojit více stojanů do sestavy

XC-80041 Stojan na 3 kola

• rozměry 77 x 22,5 x 30 cm
• praktický stojan pro 3 bicykly

novinka novinka
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Kamery, senzory

33 592 Parkovací kamera INSERT bezdrátová s LED
33 593 Parkovací kamera ANGLE bezdrátová
33 594 Parkovací kamera DICE bezdrátová polohovací s LED

33 604 Parkovací asistent s kamerou

33 397 LCD display se stojánkem
33 398 LCD display/ zrcátko na zpětné zrcátko

33 601 Parkovací asistent, LCD displej
33 602 Parkovací asistent, LED displej
33 603 Parkovací asistent, LED displej, bezdrát.
33 605 Parkovací asistent, LED displej, WING

Bezdrátové parkovací kamery s úhlem záběru 120°.
Určené pro montáž na předem určené místo zadní části vozidla.
Balení obsahuje kameru, bezdrátový vysílač a přĳímač s kompletní
kabeláží.
Propojení s displejem je provedeno pomocí RCA konektoru, vhodným
pro displeje s video vstupem.

Video výstup

12V 12V

Bezdrátový přĳímač Bezdrátový vysílač Kamera

33 600 Parkovací asistent zvuková signalizace

• 4x senzor
• napájení 12V
• kompletní sady

07 719 Hands free FM transmitter MULTI 07 721 Hands free FM transmitter do mřížky SILVER ARC 07 722 Hands free FM transmitter LCD COLOR

Displej / zrcátko s vestavěným displejem k přehrávání video vstupu
pomocí RCA konektoru.
Inteligentní software zajišťuje přehrávání dvou vstupů videa, kdy nad-
řazený vstup bude při správném zapojení vždy parkovací kamera.
Jednoduchá instalace a uchycení displejů pomocí klipů / samolepící
podložky.

„INSERT“ „ANGLE“„DICE“

• 4x senzor
• napájení 12V
• 2x úrovně hlasitosti reproduktoru

• parkovací asistent s kamerou
• 4x senzory + kamera a displej
• napájení 12V
• balení obsahuje vše potřebné k zapojení

• hands free, nabíječka
a hudební přehrávač
v jednom

• LCD displej
• integrovaný mikrofon
• bluetooth

„MULTI“

• hands free, nabíječka
a hudební přehrávač
v jednom

• LCD displej
• integrovaný mikrofon
• bluetooth 4,2 + EDR

• hand sfree, nabíječka
a hudební přehrávač
v jednom

• LCD barevný displej
• integrovaný mikrofon
• bluetooth 4,2 + EDR

„LCD COLOR“„SILVER ARC“novinka
*skladem od května 2021
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Pro mobilní telefony

07 427 Zástrčka MULTI - USB, voltmetr, teploměr
07 428 Zástrčka KOMBI - USB, voltmetr, ampérmetr (1,0+2,4A)

06 263 Držák telefonu magnetický do mřížky ROUND
06 264 Držák telefonu magnetický do mřížky TRIANGLE

06 265 Držák telefonu/GPS na přístrojovou desku
06 266 Držák telefonu MAGNET
06 267 Držák telefonu TWIN

• umístění telefonu jednou rukou
• gravitační systém uchycení telefonu
• pro telefony do 6,5“ (šíře 60-90 mm)

• 2x zásuvka 12/24V
• 2x USB

• uchycení do mřížky ventilace
• magnetické upevnění telefonu

06 301 Držák telefonu LUKE-X bezdrátové nabíjení 10W silver

06 322 Patka LUKE Z06

06 323 Patka LUKE Z10

06 324 Patka LUKE Z04
• přísavková patka výšky 8 cm

06 325 Patka LUKE Z13

07 405 Zástrčka 2xUSB 5V (1,0+2,1A) 12/24V METAL
07 406 Zástrčka 2xUSB 5V 2100mA 12/24V
07 407 Zástrčka 3xUSB 5V 3100mA 12/24V

• klipový úchyt (max 1,5 cm)

• úhlově a délkově nastavitelné

06 295 Držák telefonu LUKE-V bezdrátové nabíjení 10W silver

• umístění telefonu jednou rukou
• gravitační systém uchycení telefonu
• automatické bezdrátové nabíjení
• pro telefony do 6,5“ (šíře 65-95 mm)

• umístění telefonu jednou rukou
• automatický systém uchycení telefonu
• automatické bezdrátové nabíjení
• pro telefony do 6,5“ (šíře 60-90 mm)

06 307 Držák telefonu LUKE-A dark grey
06 308 Držák telefonu LUKE-A chrome
06 309 Držák telefonu LUKE-A blue
06 310 Držák telefonu LUKE-A green
06 311 Držák telefonu LUKE-A red
06 312 Držák telefonu LUKE-A rose gold

06 321 Patka LUKE Z05
• hákový úchyt do ventilace

• ohebné rameno délky 17 cm

07 683 Nabíječka telefonu USB 3in1 (m.USB, USB-C, iPhone)
07 705 Nabíjecí kabel 3in1 (m.USB, USB-C, iPhone)

07 422 Rozdvojka 12/24V + 2x USB 2100mA
07 423 Rozdvojka do držáku nápojů 12/24V 120W + 2x USB
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Cestovní příslušenství

07 456 Kabel redukční 0,6m 13pólů - 7 pólů zásuvka
07 457 Kabel redukční 0,6m 7pólů - 13 pólů zásuvka

07 469 Svítilna sdružená 1ks E homologace
07 470 Svítilna sdružená LED 1ks E homologace

07 101 Konvice varná 12V
07 102 Varná konvice - termoska 12V 150W

07 484 Kryt koule tažného zařízení s držákem
07 485 Kryt koule tažného zařízení GOLF

07 461 Přívěsný kloub - hranatá oj 50x50mm E homologace
07 462 Přívěsný kloub - trubková oj 50mm E homologace

07 478 Odrazka trojúhelník 15cm E homologace 1ks

07 105 Hrnec ohřívací 1,9l 12V s poklicí

07 163 Powerbanka s funkcí JUMP STARTER 10.000mAh 600A

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

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

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

07 253 Sprcha 12V

• rozsah hmotnosti 800 kg
• homologace E24 55 R-01

• pro tažné zařízení
• vhodné i jako redukční adaptér

• pro ochranu tažného zařízení
• zabraňuje úbytku maziva

• obrysové, brzdové, směrové světlo
• osvětlení spz • určeno pro přípojná vozidla

• odolný ABS plast s délkou hrany 15 cm

• kvalitní kroucený kabel
• opatřeno vyměnitelnou pojistkou

• lithiová LiFePO4 baterie
• nouzové startování 12V vozidel
• dobíjení pomocí 12V nebo 230V
• praktický kufr s příslušenstvím součástí sady

• objem 1,9 l
• výkon 165W
• nepřilnavý povrch
• poklička z tvrzeného skla

• napájení 12V
• 2x šálek na kávu, součástí příslušenství

• zásuvka 230V EU typ
• připojení do autozapalovače

i přímo na auto baterii
• USB konektor

• zásuvka autozapalovače
• pro napájení 12 V spotřebičů

pomocí zásuvky 230 V

• přenosná sprcha
• 12 V čerpadlo
• háček a přísavka
• ideální na kemping
• přenosnou tašku

lze použít jako
nádobu na vodu

12V � 230V 230V � 12V

novinka novinka novinka

novinka novinka

novinka

novinka
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Mycí program

10 330 Mycí houba GREEN 29x14x5cm
10 331 Mycí houba YELLOW 23x11x5cm

10 346 Houba na leštění 13x10x5cm
10 365 Mycí houba DUO 22x11x6cm

10 358 Kůže mycí pravá 1160cm2 KENCO
10 359 Kůže na mytí syntetická 32x43cm

10 334 Mycí rukavice GREEN 24x16cm
10 335 Mycí rukavice YELLOW 23x17cm
10 352 Mycí rukavice 2in1 WOOL style KENCO

10 356 Mycí utěrka MICROFIBER 40x40cm
10 363 Mycí utěrky MICROFIBER 40x30 6ks
10 364 Mycí utěrky MICROFIBER 40x40 3ks
10 357 Mycí utěrka na sklo MICROFIBER 40x40cm 10 329 Mycí sada MULTIPACK 3

10 380 Kartáče sada 4ks nástavec 1/4“

10 362 Kartáč na disky kol

10 386 Stěrka na okna SOFT teleskop 55-80cm
10 381 Stěrka na okna teleskopická
10 382 Stěrka s držadlem
10 384 Stěrka na okna SILICON

10 360 Čistící a leštící sada KENCO 3ks

AUTOLAND je společnost, která se více než 30 let zaměřuje na
výrobu a prodej vysoce kvalitních a promyšlených produktů pro
péči a údržbu automobilů.

V sortimentu je tak komplexní nabídka produktů od čistících
sprejů různých druhů, autošamponů, vosků, specializovaných
čistidel a leštěnek (např. na čistění chromových dílů, čištění
nárazníků atd.), čističe skel, čističe čalounění sedadel a dalších,
až po technické kapaliny pro vozidla.

Sortiment se stále rozšiřuje o celé řady produktů, tak aby mohl
konkurovat ostatním značkám v tomto odvětví.

10 389 Kartáč mycí průtokový
10 390 Kartáč mycí průtokový s regulačním ventilem
10 377 Kartáč TRUCK průtokový teleskopický 100-170cm

• praktická sada 4ks čistících kartáčů
• uchycení pomocí 1/4“ HEX stopky
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Cestování s dětmi

pr59705 Podsedák (II,III) 15-36kg MICKEY MOUSE
pr59706 Podsedák (II,III) 15-36kg MINNIE
pr59713 Podsedák (II,III) 15-36kg STAR WARS
pr59714 Podsedák (II,III) 15-36kg CARS

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

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

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

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

• 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

pr59716 Podsedák (II,III) 15-36kg BB-8
pr59718 Podsedák (II,III) 15-36kg SPIDERMAN
pr59719 Podsedák (II,III) 15-36kg CAPTAIN AMERICA
pr59721 Podsedák (II,III) 15-36kg LED.KRÁLOVSTVÍ II. pr2056 Podsedák (II,III) 15-36 kg ANGUGU

• pro děti s hmotností 15-36kg (skupina II a III)
• bavlněný potah s výplní pro větší pohodlí
• homologace ECE R44/04

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

• pro děti s hmotností 15 - 36 kg
• 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 9 - 36 kg
• integrované bezpečnostní pásy
• výškově nastavitelná opěrka hlavy
• oddělitelný podsedák
• snímatelný potah
• homologace ECE R44/04
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Cestování s dětmi

pr59305 Clona sluneční na boční okno MEDVÍDEK PU 2ks
pr59311 Clona sluneční na boční okno CARS III. 2ks
pr59314 Clona sluneční na boční okno MINNIE 2ks
pr59316 Clona sluneční na boční okno STAR WARS 2ks
pr59322 Clona sluneční na boční okno LED.KRÁLOVSTVÍ II. 2ks

pr59323 Clona sluneční na boční okno SPIDERMAN 2ks
pr59324 Clona sluneční na boční okno AVENGERS 2ks
pr59330 Clona sluneční na boční okno MICKEY 2ks
pr59333 Clona sluneční na boční okno PRINCEZNY 2ks

pr59307 Roletka na přísavky s aretací CARS 1ks
pr59308 Roletka na přísavky s aretací LED.KRÁLOVSTVÍ 1ks
pr59309 Roletka na přísavky s aretací MINNIE 1ks
pr59310 Roletka na přísavky s aretací MICKEY 1ks

pr59318 Roletka na přísavky s aretací PRINCEZNY 1ks
pr59319 Roletka na přísavky s aretací MEDVÍDEK PÚ 1ks
pr59321 Roletka na přísavky s aretací STAR WARS 1ks
pr59328 Roletka na přísavky s aretací SPIDERMAN 1ks

pr59514 Cestovní stoleček CARS
pr59515 Cestovní stoleček LED.KRÁLOVSTVÍ

pr59500 Ochrana předního sedadla CARS
pr59501 Ochrana předního sedadla LED.KRÁLOVSTVÍ
pr59505 Ochrana předního sedadla MEDVÍDEK PÚ

• s aretací
• šířka 36 cm, délka 45 cm

• sada 2 ks
• s přísavkou
• proti slunečním paprskům

• vyvýšený lem
• zpříjemní dlouhé cesty
• vyrobeno z měkkých materiálů

pr59510 Organizér na přední sedadlo CARS
pr59511 Organizér na přední sedadlo LED.KRÁLOVSTVÍ
pr59512 Organizér na přední sedadlo MINNIE
pr59513 Organizér na přední sedadlo STAR WARS

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

• na zadní stranu předního sedadla
• PVC s vysokou odolností
• rozměry 45 x 57 cm

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

pr59604 Polštářek okolo krku STAR WARS BB-8
pr59634 Polštářek okolo krku LED.KRÁLOVSTVÍ II.
pr59636 Polštářek okolo krku CARS III.

pr59607 Návlek na bezpečnostní pás MICKEY
pr59609 Návlek na bezpečnostní pás STAR WARS BB-8
pr59639 Návlek na bezpečnostní pás LED.KRÁLOVSTVÍ II.
pr59641 Návlek na bezpečnostní pás Mc QUEEN
pr59642 Návlek na bezpečnostní pás MINNIE MOUSE

• brání tlaku bezpečnostního pásu
• vyroben z příjemného materiálu
• velikost 19 x 8 cm
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09 467 Skříňka nářadí 63 dílů, METAL BOX

09 458 Kufr nářadí 139 dílů, ALU PROFI 09 461 Kufr nářadí 550 dílů HOME 09 463 Kufr nářadí 159 dílů HOUSE

09 457 Kufr nářadí 186 dílů, AL konstrukce KRAFT SUITE09 456 Kufr nářadí 186 dílů, ALU PREMIUM

„KRAFT SUITE“ „PROFESSIONAL“

09 455 Kufr nářadí 257 dílů, PROFESSIONAL

co70001 Nabíječka mikroprocesor LED 1A COLENTRIS
co70002 Nabíječka mikroprocesor LED 2A COLENTRIS
co70003 Nabíječka mikroprocesor LCD 4A COLENTRIS
co70004 Nabíječka mikroprocesor 7,5A COLENTRIS
co70005 Nabíječka mikroprocesor 10A LCD COLENTRIS
co70006 Nabíječka SMART MULTI 10A COLENTRIS
co70007 Nabíječka STARTER 2/12/75A COLENTRIS

Vysoce kvalitní a moderní, mikroprocesorem řízené nabíječky
Colentris lze použít na všechny dostupné typy olověných
akumulátorů (včetně standardních, GEL a AGM).

Colentris jsou nabíječky s nejmodernějšími funkcemi,
v chytrém a zároveň kompaktním provedení.

„METAL BOX“

• 63x dílů
• přehledné uspořádání
• široká škála ručního nářadí
• vhodné do dílny i do garáže
• zpracování z kvalitní CrV oceli
• praktický přenosný kovový kufr

„ALU
PROFI“

„HOME“ „HOUSE“

„ALU
PREMIUM“

Dílna


