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hardtopy, ochranNé rámy, 
nášlapy a offroad doplňky

dobrodružství, síla, bezpečnost

hardtopy, ochranNé rámy, 
nášlapy a offroad doplňky
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Hardtop Alpha CML
Ne jpraktičtě j ší nástavba

  Hardtop pro  profesionály + montážní firmy.
  Čiré průhledové a tónované zadní okno.
  Zadní okno (dveře) v pevném rámu.
  Vnitřní čalounění z odolného autokoberce.
   Osvětlení nákladového prostoru.
  Vysoká užitná hodnota.

Umožňuje okamžitou manipulaci  
v celém nákladovém prostoru!

Roletové zakrytí korb y 
Roll-N-lock I.
K převážení i vysoký'ch nákladů

   Roleta je velmi precizního provedení.
   Vyrobena z pevných hliníkových lamel. 
   Lamely potaženy odolnou plastovou fólií.
   Na přání dodáme i s ocelovým rámem na korbě.
   Označení I. je bez rámu a II. s rámem na korbě.
   Volitelně s posuvnou přepážkou Cargo managerem.  

S přepážkou nejpraktičtější roleta!

Hardtop Alpha GWE 
Commercial
Pevný' - odolný' pracovní hardtop

  Bez bočních oken + čiré průhledové okno.
  Zadní tónované okno v pevném rámu.
  Vnitřní čalounění z odolného autokoberce.
   Osvětlení nákladového prostoru.
  Spojler + střešní hagusy + příčníky v ceně.

Nižší cena za provedení v základní bílé!

Pevné zakrytí korb y 
sport Cover I.
NA PŘÁNÍ DODÁME I S OCELOVý'M  

RÁMEM NA KORBĚ
   Z pevného ABS termoplastu.
   Odklápí se pomocí olejovo-plynových vzpěr.
   Demontáž víka během pár minut.
   Při montáži není třeba vrtat do korby vozu!
   Označení I. je bez rámu na korbě.

Zvýrazní klasické linie  
vašeho pick-upu!

Hardtop Alpha GSE
Ne jpoužívaně j ší hardtop

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

Hardtop vytvoří na vašem vozu  
nečekaně prostorný „kufr“!

Roletové zakrytí korb y 
Roll Cover Tessera I.

K převážení i vysoký'ch nákladů
   Roleta je z pevných hliníkových lamel. 
   Lamely potaženy odolnou plastovou fólií.
   Na přání doplníme různými rámy na korbě.
   Možno osadit i rámy s ochrannou mříží okna. 
   Lze vybavit i hagusy (podélníky).
   Označení I. je bez rámu a II. s rámem na korbě.

Nejuniverzálnější zakrytí korby!

Hardtop Type E
Ne jelegantně 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 v laminátovém rámu.
  Spojler i střešní hagusy (podélníky) již v ceně.

Hardtop učiní z pick-upu  
terénní limuzínu!

Hardtop 
Fleet Worktop

Praktický' a cenově 
ne jdostupně j ší

   Hardtop bez bočních oken v bílé barvě „RAL“.
   Čiré průhledové okno a zadní lehce tónované.
    Vnitřek opatřen omyvatelným nátěrem topcoat.
   Třetí brzdové světlo.

Za příplatek lakování, boční posuvná 
nebo nahoru odklopná okna.
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Alpha GSE

Alpha GWE Commercial

Alpha CML

sport Cover I.

Roll cover Tessera I.

roll-N-lock I.
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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  

OFFROADMAN.CZ  roadranger.cz

super sport alu Cover
Designové zakrytí korby Super Sport i zakrytí 
z pevného hliníku (s podélníky – hagusy, 
nebo varianta s ohrádkou), jsou dalšími 
z modelů krytů, rolet a hardtopů, které 
vám rádi dodáme, namontujeme a budeme 
i servisovat. 

Pick-upy „dovystrojíme“ i dalšími doplňky 
pro parádu i do opravdového terénu! 

   Nerezovými rámy a nášlapy.

   Navijáky vyprošťovacími i pracovními 
navijáčky na korbu.

   Voděodolnými plastovými kufry do  
koreb – Tool Boxy.

   Vanami – ochrannými vložkami do korby.  

   Zakrytováním podvozku.  

   A  čímkoli podle přání…

Oficiální zástupce německého výrobce “Road Ranger”, v ČR i v SRČeský výrobce a dodavatel hardtopů na terénní vozy pick-up
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