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OM Canopies s.r.o

Nádražní 2442/22
CZ - 680 01 Boskovice

Společnost Road Ranger působí na poli užitkových vozů již více 
než 30 let. Zabývá se výrobou vybavení a doplňků pro terénní 
pickupy, zejména nástaveb (hardtopů), kterých produkuje přes 
12.000 kusů ročně.
Vedle klasických ručních technologií je při výrobě používán také 
nejnovější způsob modelování, tzv. RTM technologie.
Jsme připraveni nabídnout výrobu plastových součástí z 
veškerých materiálů, ať už se jedná o laminát, ABS termoplasty 
či PE.
Rozsah služeb zahrnuje také 3D skenování a 5D CNC zpracování.
Firma je schopna dodat veškeré nabízené produkty dle 
potřeb a přání zákazníka - lakování nástavby v libovolné 
barvě, možnost omyvatelného provedení či vnitřního ča-
lounění nástavby, přidání střešních podélných nebo příčných 
nosičů atd.
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info@offroadman.cz

RH03 STANDARD

Tato nástavba moderního designu nabízí posuvné přední okno, 
vnitřní čalounění, interiérové LED osvětlení, vyhřívané zadní okno 
a spojler se zabudovaným třetím brzdovým světlem.
Verze IE ➙ zamykání zadních dveří je integrováno do systému 
centrálního zamykání. Snadná montáž prostřednictvím svorek 
pro připojení nástavby ke korbě vozu. Nástavba je vyrobena 
metodou vakuového laminování (LRTM), lakovaná do barvy vozu.

60201

Road Ranger products for VW - 2015
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RH03 SPECIAL
60211

Tato nástavba moderního designu se vyznačuje výklopnými 
bočními okny. Dále nabízí posuvné přední okno, vnitřní čalouně-
ní, interiérové LED osvětlení, vyhřívané zadní okno a spojler se 
zabudovaným třetím brzdovým světlem.
Verze IE ➙ zamykání zadních dveří je integrováno do systému 
centrálního zamykání. Snadná montáž prostřednictvím svorek 
pro připojení nástavby ke korbě vozu. Nástavba je vyrobena 
metodou vakuového laminování (LRTM), lakovaná do barvy vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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RH03 PROFI S2
60221

Tato nástavba moderního designu se vyznačuje bočními odklop-
nými dveřmi. Dále nabízí přední posuvné okno, vnitřní čalounění, 
interierové LED osvětlení, vyhřívané zadní okno a spojler se 
zabudovaným třetím brzdovým světlem.
Verze IE ➙ zamykání zadních dveří je integrováno do systému 
centrálního zamykání, boční dveře jsou otevírány pomocí dálko-
vého ovládání. Snadná montáž prostřednictvím svorek pro při-
pojení nástavby ke korbě vozu. Nástavba je vyrobena metodou 
vakuového laminování (LRTM), lakovaná do barvy vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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BacPac STANDARD
60131

Tato nástavba je vybavena předním oknem, vnitřním čalouně-
ním, interierovým LED osvětlením a vyhřívaným zadním oknem 
se třetím brzdovým světlem.
Verze IE ➙ zamykání zadních dveří je integrováno do systému 
centrálního zamykání. Nástavba má k dispozici rozsáhlý nákla-
dový prostor a velké plochy bočních stěn kam je možné umístit 
např. firemní reklamu. Snadná montáž prostřednictvím svorek 
pro připojení ke korbě vozu. Nástavba je vyrobena metodou 
vakuového laminování (LRTM), lakovaná do barvy vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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BacPac SPECIAL
60141

Tato nástavba nabízí boční posuvná okna vybavená moskytiérou, 
přední okno, vnitřní čalounění, interierové LED osvětlení a zadní 
vyhřívané okno se třetím brzdovým světlem.
Verze IE ➙ zamykání zadních dveří je integrováno do systému 
centrálního zamykání. Snadná montáž prostřednictvím svorek 
pro připojení ke korbě vozu. Nástavba je vyrobena metodou 
vakuového laminování (LRTM), lakovaná do barvy vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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BacPac PROFI S2
60151

Tato nástavba nabízí boční odklopné dveře, přední okno, vnitřní 
čalounění, interierové LED osvětlení a zadní vyhřívané okno se 
třetím brzdovým světlem.
Verze IE ➙ zamykání zadních dveří je integrováno do systému 
centrálního zamykání. Snadná montáž prostřednictvím svorek 
pro připojení ke korbě vozu. Nástavba je vyrobena metodou 
vakuového laminování (LRTM), lakovaná do barvy vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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RH1_3 SunCabRH1_3 SunCab
1900763

Elegantní prémiový hardtop, svojí výškou navazuje na kabinu 
vozu. Dodáván s bočními posuvnými okny vybavenými moskyti-
érou a zadním vyhřívaným oknem se třetím brzdovým světlem. 
Posuvné přední okno umožňuje čištění zadního okna kabiny vozu 
bez nutnosti demontáže hardtopu.
Verze IE ➙ zamykání zadních dveří je integrováno do systému 
centrálního zamykání. Snadná montáž prostřednictvím svorek 
pro připojení ke korbě vozu. Vyroben metodou vakuového lami-
nování (LRTM), lakován do barvy vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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RATIO TOP
60230

Kvalitní a robustní nástavba ve výšce střechy vozu určená 
převážně pro firemní zákazníky ke každodennímu pracovnímu 
nasazení. Nástavba je bez prosklení, bez předního okna, vybave-
na pouze uzamykatelnými zadními dveřmi se třetím brzdovým 
světlem. Lakovaná standardně do bílé barvy: RAL9010. Interiér 
hladký, nečalouněný s vnitřním LED osvětlením.
 
* Dle přání lze nástavbu lakovat do barvy karoserie.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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VarioTop STANDARD
60301

Velmi funkční speciální hardtop, jehož nákladový prostor 
umožňuje všestranné využití. Nabízí laminátové zadní dveře s 
prosklením a celistvé boční stěny bez oken. Převyšuje prostor 
pro cestující a je doplněn rozšířenou částí hardtopu nad kabinou 
(alkovna) poskytující další úložný prostor.
Verze IE ➙ zamykání nástavby je integrováno do systému centrál-
ního zamykání vozu, zadní dveře jsou otevírány prostřednictvím 
originálního klíče. Hardtop je dále vybaven posuvným předním 
oknem, třetím brzdovým světlem, vnitřním čalouněním a interie-
rovým LED osvětlením. Lakován do barvy vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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VarioTop SPECIAL
60311

Velmi funkční speciální hardtop, jehož nákladový prostor umož-
ňuje všestranné využití. Nabízí laminátové zadní dveře s proskle-
ním a prosklené boční stěny bez možnosti otevírání. Převyšuje 
prostor pro cestující a je doplněn rozšířenou částí hardtopu nad 
kabinou (alkovna) poskytující další úložný prostor.
Verze IE ➙ zamykání nástavby je integrováno do systému centrál-
ního zamykání vozu, zadní dveře jsou otevírány prostřednictvím 
originálního klíče. Hardtop je dále vybaven posuvným předním 
oknem, třetím brzdovým světlem, vnitřním čalouněním a interie-
rovým LED osvětlením. Lakován do barvy vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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VarioTop PROFI S2
60321

Velmi funkční speciální hardtop, jehož nákladový prostor umož-
ňuje všestranné využití. Nabízí laminátové zadní dveře s proskle-
ním a odklopné laminátové boční dveře. Převyšuje prostor pro 
cestující a je doplněn rozšířenou částí hardtopu nad kabinou 
(alkovna) poskytující další úložný prostor.
Verze IE ➙ zamykání nástavby je integrováno do systému centrál-
ního zamykání vozu, boční dveře jsou otevírány prostřednictvím 
dálkového ovládání. Hardtop je dále vybaven posuvným předním 
oknem, třetím brzdovým světlem, vnitřním čalouněním a interie-
rovým LED osvětlením. Lakován do barvy vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015



14

VarioTop PROFI PLUS
60331

Velmi funkční speciální hardtop, jehož nákladový prostor 
umožňuje všestranné využití. Nabízí laminátové zadní dveře s 
prosklením a odklopné prosklené boční dveře. Převyšuje prostor 
pro cestující a je doplněn rozšířenou částí hardtopu nad kabinou 
(alkovna) poskytující další úložný prostor.
Verze IE ➙ zamykání nástavby je integrováno do systému centrál-
ního zamykání vozu, boční dveře jsou otevírány prostřednictvím 
dálkového ovládání. Hardtop je dále vybaven posuvným předním 
oknem, třetím brzdovým světlem, vnitřním čalouněním a interi-
erovým LED osvětlením. Lakován do barvy vozu.
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VarioTop STANDARD SE 
ZVÝŠENOU STŘECHOU
60401
Velmi funkční speciální hardtop, jehož nákladový prostor 
umožňuje všestranné využití. Nabízí laminátové zadní dveře s 
prosklením a celistvé boční stěny bez oken. Převyšuje prostor 
pro cestující, je doplněn zvýšenou střechou a rozšířenou částí 
hardtopu nad kabinou (alkovna) poskytující další úložný prostor
Verze IE ➙ zamykání nástavby je integrováno do systému centrál-
ního zamykání vozu, zadní dveře jsou otevírány prostřednictvím 
originálního klíče. Hardtop je dále vybaven posuvným předním 
oknem, třetím brzdovým světlem, vnitřním čalouněním a interie-
rovým LED osvětlením. Lakován do barvy vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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VarioTop PROFI SE 
ZVÝŠNOU STŘECHOU
60421
Velmi funkční speciální hardtop, jehož nákladový prostor umož-
ňuje všestranné využití. Nabízí laminátové zadní dveře s pro-
sklením a odklopné laminátové boční dveře. Převyšuje prostor 
pro cestující, je doplněn zvýšenou střechou a rozšířenou částí 
hardtopu nad kabinou (alkovna) poskytující další úložný prostor.
Verze IE ➙ zamykání nástavby je integrováno do systému centrál-
ního zamykání vozu, boční dveře jsou otevírány prostřednictvím 
dálkového ovládání. Hardtop je dále vybaven posuvným předním 
oknem, třetím brzdovým světlem, vnitřním čalouněním a interie-
rovým LED osvětlením. Lakován do barvy vozu.
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VarioTop PROFI PLUS SE 
ZVÝŠENOU STŘECHOU
60431
Velmi funkční speciální hardtop, jehož nákladový prostor 
umožňuje všestranné využití. Nabízí laminátové zadní dveře s 
prosklením a odklopné prosklené boční dveře. Převyšuje prostor 
pro cestující, je doplněn zvýšenou střechou a rozšířenou částí 
hardtopu nad kabinou (alkovna) poskytující další úložný prostor.
Verze IE ➙ zamykání nástavby je integrováno do systému centrál-
ního zamykání vozu, boční dveře jsou otevírány prostřednictvím 
dálkového ovládání. Hardtop je dále vybaven posuvným předním 
oknem, třetím brzdovým světlem, vnitřním čalouněním a interie-
rovým LED osvětlením. Lakován do barvy vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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SPORTLID I
3300012

Velmi kvalitní kryt vyrobený z ABS termoplastu, určený pro verzi 
DoubleCab. Uzamykatelný, lakovaný do barvy vozidla. Jedno-
duchá a rychlá montáž bez potřeby vrtání. Konstrukce pantů 
umožňuje demontování krytu během dvou minut.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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SPORTLID II
6000201
(Vhodný pro montáž na vozy s originálními nerezovými ochran-
nými rámy VW)

Velmi kvalitní kryt vyrobený z ABS termoplastu, určený pro verzi 
DoubleCab. Uzamykatelný, lakovaný do barvy vozidla. Jedno-
duchá a rychlá montáž bez potřeby vrtání. Konstrukce pantů 
umožňuje demontování krytu během dvou minut.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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ALUCOVER
MTVW80A101

Hliníkový kryt korby se dvěma podélnými lištami, uzamykatelný. 
Nosnost tohoto krytu je až 100 kg. Konstrukce pantů umožňuje 
demontování krytu během dvou minut. Při instalaci není potřeba 
žádného vrtání. 

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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Roll-N-Lock
6000102

Vodotěsný roletový kryt nákladového prostoru vozu, vyrobený z 
hliníkových panelů potažených černou vinylovou folií. Opatřený 
odolným zamykacím systémem, který brání neoprávněnému 
vniku do nákladového prostoru. Kryt se roluje směrem ke kabině 
vozu prostřednictvím speciálního systému. Při otevírání se kryt 
zasune do pouzdra umístěného za kabinou vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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Roll-N-Lock
6000122

Vodotěsný roletový kryt nákladového prostoru vozu, vyrobený z 
hliníkových panelů potažených černou vinylovou folií. Opatřen 
odolným zamykacím systémem, který brání neoprávněnému 
vniku do nákladového prostoru. Kryt se roluje směrem ke kabině 
vozu prostřednictvím speciálního systému. Při otevírání se kryt 
zasune do pouzdra umístěného za kabinou vozu.

(Roleta vhodná pro montáž na vozy s originálními nerezovými 
ochrannými rámy VW)

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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6000132
(Roleta vhodná pro montáž na vozy s originálními ochrannými 
rámy verze Canyon)

Roll-N-Lock

Vodotěsný roletový kryt nákladového prostoru vozu, vyrobený z 
hliníkových panelů potažených černou vinylovou folií. Opatřen 
odolným zamykacím systémem, který brání neoprávněnému 
vniku do nákladového prostoru. Kryt se roluje směrem ke kabině 
vozu prostřednictvím speciálního systému. Při otevírání se kryt 
zasune do pouzdra umístěného za kabinou vozu.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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OCHRANNÁ VANA DO 
KORBY BEZ HORNÍCH 
LEMŮ
400095

Plastové vany dokonale ochrání ložnou plochu před mechanic-
kým poškozením, jsou odolné proti olejům, mazivům i jiným 
nečistotám. Verze bez horních lemů je určené pro montáž do 
vozů s nástavbou nebo jiným zakrytím korby. Souprava obsahuje 
montážní materiál, samotnou vanu a kryt zadního víka korby.

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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Výsuvná plošina se zabudovanou brzdou a aretací. Umožňuje 
snadný přístup k nákladu. Náklad je plně zabezpečen i v případě, 
že je vozidlo v šikmé poloze. Vyrobená z voděodolné překližky s 
protiskluzovým povrchem. Nosnost v otevřené poloze až 250 kg, 
výsuv až 75 %.

CARGOSLIDE
6000316

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015
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POZNÁMKY

info@offroadman.czRoad Ranger products for VW - 2015





Issued in April 2015

OM Canopies s.r.o. Nádražní 2442/22
CZ - 680 01 Boskovice

Dealer:


