Dane aktualne na dzień: 17-08-2022 03:16

Link do produktu: https://dudabox.pl/taurus-adventure-340-srebrny-polysk-p-105.html

Taurus Adventure 340
(srebrny połysk)
Cena

1 799,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Kod producenta

J/A340S

Wymiary

190 x 67 x 42 cm

Gwarancja

5 lat

Opis produktu
Box Taurus Adventure to doskonała jakość materiału – tworzywo ABS, solidne wykonanie, elegancki kształt o
nowoczesnej stylistyce oraz aerodynamicznej linii. Spełnia oczekiwania wymagających Klientów, ceniących wysoką jakość i
komfort użytkowania, a także korzystną cenę. Możliwość wyboru spośród czterech rozmiarów Adventure pozwala na
bezproblemowe dopasowanie boxa do indywidualnych potrzeb Klientów.

Taurus model 340 z linii Adventure to jeden z pojemniejszych boxów w swojej klasie, który powiększy
przestrzeń bagażową samochodu o 340 litrów. Może pomieścić do 4 par nart lub 2 desek snowboardowych, a latem bagaże
dla całej rodziny.
Cechy boxów Taurus Adventure 340:
Szybki i bezproblemowy montaż dzięki zastosowaniu autorskiego systemu SimpleFix.
Nowatorskie rozwiązanie do przechowywania boxa – specjalny uchwyt służący do jego zawieszenia na ścianie w pozycji
pionowej.
Wykonany z tworzywa ABS, zapewniającego większą sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo Twoim bagażom.
Dwustronne otwieranie, usprawniające załadunek i rozładunek.
Trzypunktowy centralny zamek, maksymalizujący bezpieczeństwo.
Adaptery do montażu na szerokich belkach za pomocą rowka „T” (dostosowane również do fabrycznych belek BMW).
Wymiary zewnętrzne 190 cm dł. x 67 cm szer. x 42 cm wys.
Szerokość dolnej części boxa w miejscu kontaktu z belką to 59 cm.
Rozstawy na belkach do montażu boxa: max. – 90 cm, min. - 62 cm.
Pojemność 340 litrów.
Ładowność do 75 kg.
Taśmy do mocowania bagażu.
Kolorystyka: srebrny połysk, czarny połysk, biały połysk, czarny matowy (struktura jak skórka pomarańczy)
Certyfikaty TÜV – GS/NORD oraz ISO.
Gwarancja 5 lat.

Specyfikacja
Pojemność
Wymiary zewnętrzne
Ładowność
Waga
System montażu
Centralny zamek
Otwieranie boxu
Pojemność: narty
Pojemność: deski snowboardowe
Maksymalna długość nart
Kolor
Uchwyt narciarski
Pasuje do belek WingBar
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340l
190 x 67 x 42 cm
75 kg
19kg
Obejma U
tak
Jednostronne
Do 4 par
2
177cm
Srebrny metaliczny
nie
tak

Pasuje do belek SlideBar
Pasuje do belek prostokątnych
Pasuje do belek Aero
Atest TUV/GS
Spełnia normę City Crash
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