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Ne j e le gantně jší z hardtopů !
V ČR a SR exkluzivně jen u nás!
Dokonalá image i vysoká kvalita.
Centrální zamykání hardtopu.
Boční tónovaná výklopná okna pro větrání.
Vnitřní čalounění + vnitřní osvětlení.
Vyhřívané zadní okno + třetí brzdové světlo.
Spojler + střešní hagusy + příčníky v ceně.

Hardtop učiní z pick-upu
terénní limuzínu!

Hardtop

Su n Cab
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Boční tónovaná okna posuvná + moskytiéra.
Vnitřní čalounění + vnitřní osvětlení.
Vyhřívané zadní okno + třetí brzdové světlo.
Připojení k centrálnímu zamykání vozu!
Německá kvalita provedení.

Extrémní spolehlivost
a sportovní vzhled!

Hardtop

Alpha  GSE
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Ne jpoužívaně j ší hardtop

Velmi elegantní a spolehlivý hardtop.
Boční tónovaná okna výklopná pro větrání.
Vnitřní čalounění koženkou + osvětlení.
Vyhřívané zadní okno + třetí brzdové světlo.
Spojler + střešní hagusy + příčníky v ceně.

Alpha GsE

Hardtop vytvoří na vašem
vozu nečekaně velký „kufr“!

Hardtop

MK II.
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Designový'  mode l  s  tvarovaný' mi  okny
Boční okna pevná + čiré průhledové okno.
Zadní okno tónované, samonosné.
Vnitřní čalounění z odolného autokoberce.
	Osvětlení nákladového prostoru + třetí
brzdové integrované světlo.

MK II.

Vyrábí česká firma – oficiální
dodavatel PORSCHE!

Fleet
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Praktický'  a  cenově  ne jdostupněj ší
	Hardtop bez bočních oken v bílé barvě „RAL“.
	Do barvy vozu nalakujeme za příplatek.
	Hardtop je postupně o 40 mm vyšší než kabina.
	Průhledové a zadní okno + třetí brzdové světlo.
	Zadní okno upevněné v hliníkovém rámu.
	Vnitřek opatřen omyvatelným nátěrem topcoat.

Vyrábí česká firma – oficiální
dodavatel PORSCHE!

Hardtop

Sportovně laděný mode l

Su n  cab

Hardtop

MK I. 06

Křivky  modelu  dokonale sladěné  s  vozem
Zadní okno tónované, samonosné, tvarované.
	Zadní sklo lze nahradit „nerozbitným“ Tailgatem!
	Vnitřní čalounění z odolného autokoberce, nebo:
	Vnitřek opatřen omyvatelným nátěrem topcoat.
	Osvětlení nákladového prostoru + třetí
brzdové integrované světlo.

Vyrábí česká firma – oficiální
dodavatel PORSCHE!

MK I.

Hardtop  RH3  Standard 07

Pracovní,  praktický',  odolný'  a  spolehlivý'
	V místech bočních oken prolisy.
	Přední (průhledové) okno je posuvné.
	Vnitřní čalounění + vnitřní osvětlení.
	Vyhřívané zadní okno + třetí brzdové světlo.
	Zadní okno upevněné v plastovém rámu.
Montáž pomocí svorek - není třeba vrtat!

Spolehlivý pracovní hardtop.

Rh3 standard

Single Cab- 08
BacPac Standard

Hardtop

Pracovní,  pevný',  praktický'  a  velký'!
	Hardtop bez bočních oken v bílé barvě „RAL“.
	Do barvy vozu nalakujeme za příplatek.
	Průhledové a zadní okno + třetí brzdové světlo.
	Zadní okno upevněné v plastovém rámu.

Největší „plnohodnotné“ zakrytí
nákladového prostoru!

s in gle cab -BACP
AC stan d ar d

MK  III. 09

Pevné zakr ytí korb y 13

Tono  Cover II.

Ne jpraktičtěj ší nástavba
s odklápěcími boky

Kompatib ilní  s  originálním  ráme m

Hardtop pro profesionály + montážní firmy.
Čiré přední průhledové a zadní tónované okno.
	Okno i boky odklopné s pneumatickými písty.
Vše uzamykatelné a boky z pevného sklolaminátu.
Osvětlení nákladového prostoru + brzdové světlo.
	Vyrábí česká firma – oficiální dodavatel PORSCHE!

Umožňuje okamžitou manipulaci
v celém nákladovém prostoru!

	Profesionální vzhled i vysoká kvalita.
	Z pevného ABS plastu.
	Odklápí se pomocí olejovo-plynových vzpěr.
	Odklopný hned za kabinou vozu.
	Demontáž víka během pár minut.
	Označení II. je s rámem a I. bez rámu na korbě.

Zvýrazní klasické linie pick-upu!

Pevné zakr ytí korb y 14
Hardtop

RH3 Profi

Fu ll B ox
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Ne j spolehlivěj ší  nástavba  s  odklápěcími  boky

RH3 Profi

Hardtop pro profesionály + montážní firmy.
Boky odklápěné dálkovým ovládáním.
	Zadní okno lze napojit na centrální zamykání.
	Přední – průhledové okno je posuvné.
	Vyhřívané zadní okno + hardtop vyčalouněn.
	LED osvětlení + třetí brzdové světlo ve spojleru.

Extrémně spolehlivý a praktický!

Hardtop

baCPac  Special
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	Zadní okno lze napojit na centrální zamykání.
	Přední – průhledové okno je posuvné.
	Zadní okno je vyhřívané + hardtop vyčalouněn.
	LED osvětlení + třetí brzdové světlo.

Spolehlivý a velmi oblíbený hardop!

Hardtop  VarioTop  Profi 12

NE JprostorNější  A  Ne jfunkčNější  hardtop

rofi
VarioT op P

	Ryze sportovně „střižený“ model.
	Z čtyřvrstvého sklolaminátu.
	Odklápí se pomocí olejovo-plynových vzpěr.
	Odklopný ve dvou třetinách krytu.
	Výrazné snížení odporu vzduchu – jako při
každém zakrytí ložné plochy pickupu.
	Vyrábí česká firma – oficiální
dodavatel PORSCHE!

fu ll b o x

Vůz se stane sportovním pick-upem!

Hardtop  s  posuvný'mi  b očními  okny  a  moskytiérou

bac Pac  Spe cial

S  designový'm  i  funkčním  spojlerem

Úložný prostor – alkovna nad kabinou vozu!
	Boky odklápěné dálkovým ovládáním.
	Zadní okno lze napojit na centrální zamykání vozu.
	Přední – průhledové okno je posuvné.
	LED osvětlení + třetí brzdové světlo + čalounění.

Spolehlivý hardtop určený profesionálům.

Pevné zakr ytí korb y 15

Tono  Cover

sníží  sou činite l  odporu  vzdu chu
Z
 čtyřvrstvého sklolaminátu.
	Odklápí se pomocí olejovo-plynových vzpěr.
	Odklopný ve dvou třetinách krytu.
	Vyrábí česká firma – oficiální dodavatel PORSCHE!

Plně zachová linie pick-upu!

Tono  Cover

Pevné zakr ytí korb y 16

sport  Cover

CenoVě  Ne jdostupNěj ší  V  záKladNí  bílé
	Z pevného ABS plastu.
	Odklápí se pomocí olejovo-plynových vzpěr.
	Odklopný hned za kabinou vozu.
	Snadná demontáž celého víka krytu.

Plně zachová linie pick-upu!

s port  Cove r

roadranger.cz

offroadman.cz

Hardtop

Alu Cove r

Kryt  korby  s  Ne jvětší  Nosností
Z pevného „nášlapového“ hliníkového plechu.
Odklápí se pomocí olejovo-plynových vzpěr.
Odklopný hned za kabinou vozu.
S hagusy (podélníky), nebo s ocelovou ohrádkou.
Demontáž krytu za pouhé dvě minuty!

Kryt možno zatížit nákladem do 100 kg!

Roletové  zakr ytí  korb y 18

Roll-N-Lock II.

K převážeNí i vysoký'ch nákladů

Roll-N-Lock II
.

Roleta vyrobena z pevných hliníkových lamel.
Lamely potaženy odolnou plastovou fólií.
Kompatibilní s originálním rámem.
Roleta vyrobena v USA.
Označení II. je s rámem a I. bez rámu na korbě.

Možno vybavit i posuvnou přepážkou
v korbě Cargo Managerem.

Roletové  zakr ytí  korb y 19

Roll CovEr TESSERA II.
Ne JUNiverzáLNější zAkrytí korby

Roll cove r Te ss era II.

Roleta vyrobena z pevných hliníkových lamel.
Lamely potaženy odolnou plastovou fólií.
Kompatibilní s originálním rámem na korbě.
	Obvodový rám rolety dodáváme i v barvě vozu.
Roleta vyrobena v EU.
Označení II. je s rámem a I. bez rámu na korbě.

Možno doplnit různými rámy, mříží
i hagusy (podélníky).

plachtový' kr yt  korb y 20
v rámu light on

J e dnodu chá manipu lace

li ght on

	Odolná plastová fólie na hliníkovém rámu.
Dodáván v černém provedení.
Není uzamykatelný.

Nejlevnější varianta zakrytí korby!

ExtrémNě odolná ochraNa 21
korb y - vana Bed Liner
Chrání ce lou ložNou plochu
korby včetně b očNic

Nejrychleji aplikovatelná ochrana ložné
plochy – „během pár minut“.
	Stejně rychlá je i případná demontáž.
	Plast chrání i plochu zadního čela (sajtny).
	Vždy ochranný lem přes horní hranu zadního čela.
	Možno dodat i s lemy horních hran bočnic.

Nejlevnější varianta ochrany
ložné plochy!

Voděodolný plastový ku fr
do korb y Tool Box 22
Stylové řešENí přeprAvy Nářadí
atp. v prostoru 250 l
	Uzamykací a vyroben z odolného plastu.
	Umísťuje se do korby, hned za kabinu vozu.
	Rozměry vnější: 155 x 54 x 59 cm (Š x H x V).
	Vstupní otvor pro náklad je 106 x 30 cm.
	Kufr upevňujeme do korby k plastové „vaně“.

T ool B o x

Praktické řešení nejen
pro „servisní“ vozy!

Rám y a Nášlapy i další
23
doplňky CobrA/delta

Offroad bez rámů NevypAdá jaKo offroad
	Přední rámy z pochromované ocele Ø 60 mm „Cobra“.
NEBO přední rámy z leštěné ocele Ø 76 mm „Delta“.
	Dopředu rám nebo ochrannou trubku City Guard.
	Na boky ochrannou trubku, nášlapy nebo schod.
	Na korbu vozu originální rámy či jiné.
	Reflektory dálkové, mlhové i pracovní – kamkoli.

doplňk y Cob rA

Dodáváme a montujeme jen rámy s homologací!

Zakr ytování podvozku do terénu

Offroad Man 24

Offroad bez krytů  podvozku  NeNí  offroAd
	Zakrytování ocelovým pozinkovaným „plechem“ 3 mm
NEBO hliníkovými „plechy“ o síle cca 5 mm.
	Kryt motoru s plnou náběhovou hranou.
	Kryt převodovky a kryt rozvodovky.
	Kryt palivové nádrže a kryt zadního diferenciálu.

Vyrábíme, dodáváme a montujeme v celé ČR a SR!

Zakr y tování

po d vozku

roadranger.cz

offroadman.cz

Hliníkový' kr yt korb y 17
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Hardtop model Super Sport
i odklopný kryt korby model L–Top,
jsou dalšími z variant a modelů
krytů, rolet a hardtopů, které
vám rádi dodáme, namontujeme
a budeme i servisovat.

l-top 26

Pick-upy „dovystrojíme“ i dalšími doplňky pro parádu i do opravdového terénu!
	Střešními zahrádkami nebo jen příčníky.
	Navijáky vyprošťovacími i pracovními navijáčky na korbu.
	Kargomanažery do korby.
	Speciálními otočnými kufry do koreb pickupů.
	Přídavnými reflektory.

	Terénními koly.
	Zásuvkami a výsuvnými platy.
	Ofuky (deflektory) nad okna i na haubnu.
	A čímkoli podle přání…

OM Canopies s.r.o. – VÝROBCE A DODAVATEL HARDTOPŮ NA TERÉNNÍ VOZY PICK-UP

Nádražní 2442/22, 680 01 Boskovice |

info@offroadman.cz

+420 731 704 104 | 603 879 970 | 603 867 678
Oficiální dodavatel importéra VW „PORSCHE“ Česká republika

Oficiální zástupce německého výrobce “Road Ranger”, v ČR i v SR

