
Většina uživatelů vozů kategorie terénní pick-up po čase zjistí, že použití vozu s otevřenou korbou znemožňuje bezpečné uložení nákladu či zavazadel. 
Náklad je vystavený nenechavcům, povětrnostním vlivům, v kabině zabírá místo a vytváří nepořádek, nemluvě o převozu domácích zvířat. 

Nabízíme řešení tohoto problému. Připravili jsme pro vás celou řadu možností, jak efektivně využít prostor korby vašeho vozu. Od nejjednodušší va-
rianty (vodotěsný kufr Jumbo box), přes nástavby nejrůznějších tvarů, až po speciální nástavby sloužící v náročných podmínkách (záchranné složky, 
montážní firmy atd.). Vybírat můžete i podle designu nebo úrovně výbavy. 

Všechny nástavby, se montují bez nutnosti vrtání do karoserie korby. Pro pevnou montáž slouží šest svorek, které zajistí nástavbu ve správné pozici 
vůči vozu.

Nejjednodušší a zároveň nejlevnější kryt korby. Otevírá se pomocí plynových 
vzpěr. Úhel sklonu při plném otevření je 35˚. Obsahuje vnitřní čalounění a osvět-
lení nákladového prostoru. Dodává se pouze v barvě vozu.

Dostupný na verze DC.

Originální sportovní design pro váš Pick-up. Obsahuje boční tónovaná okna, ča-
lounění koženkou a brzdové světlo. Nástavba je zároveň se střechou vozu. Pouze 
v barvě vozu.

Dostupná pouze pro verze DC.  

Kryt korby se skládá ze dvou částí, kde se pro přístup do nákladového prostoru 
používá výklopná část oddělená v polovině délky korby. Zvedá se pomocí dvou 
plynových vzpěr pod úhlem 45˚. Pouze v barvě vozu.

Dostupný pro verze DC.
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Základní typ nástavby bez bočních oken. Dodává se v barvě vozu. Na přání je 
možné vybavit ji střešními nosiči a spoilerem. Obsahuje vnitřní čalounění a 
osvětlení nákladového prostoru. Nástavba je zároveň se střechou vozu. Jedná se 
o nejlevnější model z nabídky. Vhodný pro pracovní účely.

Dostupná na karoserie DC. 

Obsahuje boční tónovaná okna, čalounění koženkou, zadní okno v odolném 
laminátovém rámu, brzdové světlo, střešní nosiče. Boční posuvná okna. Vyba-
vena jedinečným systémem pro odvod vody kolem zadního okna. Pouze v barvě 
vozu.

Dostupná pouze na verze DC. 

Obsahuje boční tónovaná okna, čalounění koženkou, zadní okno v odolném 
laminátovém rámu, brzdové světlo, střešní nosiče. Boční okna dělená v poměru 
1:3 s menší částí výklopnou do boku. Vybavena jedinečným systémem pro odvod 
vody kolem zadního okna. 

Dostupná pouze na verze DC. Nevhodná pro pracovní účely.
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