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ידית כוח מתארכת

מנעול הגה  

מפתח צלב

מנשא אופניים "אופטימום"   

7575908657

ידית כוח מתארכת להגדלת מומנט הכוח.

7575907665

גדלי ראשים: 23 מ"מ, 21 מ"מ, 
19 מ"מ ו-17 מ"מ.

7576007675

מנשא ל-3 זוגות אופניים, מתאים לרוב 
סוגי המכוניות ורכבי השטח.

מטען מרבי: 45 ק"ג 

7575707583

מנעול הגה עם זוג מפתחות. מוט פלדה 
 הננעל על ההגה ומונע את סיבובו. 

מתאים למרבית סוגי הרכבים. 

אביזרים



כבל הנעה  
600 אמפר- 7575907574
900 אמפר- 7575907575

כבלים לרכב בשני סוגי עוצמות. בעלי ידיות גומי 
לאחיזה בטיחותית. 

כיסוי חיצוני לרכב דגם  "טייקון"   
 M 7575707713 |  S 7575707712 
XL  7575707715 |  L 7575707714

 עמיד במיוחד. מתאים לכל עונות השנה.
 בעל חלונות שקופים לתווים אזוריים
ולוחית הרישוי. כולל רצועות קשירה 

המקשות על הסרה וגניבה. 

כיסוי חיצוני עליון לרכב
L 7575708576 | S 7575708575

 בעל 4 רצועות אלסטיות להתקנה קלה ונוחה. 
מגן על הרכב מפני גשם, נזקי שמש, ברד, שלג, 

אבק, לשלשת ציפורים ולכלוכים נוספים.

סט פיוזים
7575907736

מ-3 ועד 30 אמפר. 
מידות:

 .3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A

סט פיוזים מיני 
7575907737

 10 פיוזים. מ-3 ועד 30 אמפר.
מידות:

.3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A

אביזרים
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ג'ק עגלה 2 טון 

מגבה )ג'ק( מספריים

רשת עבה לקשירת חפצים

משפך
7575707585

בעל ראש המתברג לצינור ומאפשר 
אחסון והרכבה בקלות.

7575907902

מבנה כבד עם לוח בסיס בגודל 5x8 אינץ'.
גלגל שיניים חלזוני המבטיח הפעלה חלקה 

מעלה ומטה. ידית המונעת החלקה.
משקל מרבי: 1 טון, מרווח מינימלי: 9 ס"מ,

גובה מרבי: 35 ס"מ

 EX ספריי אנטי פנצ'ר
 7575407745

7576007669

מתאימה לכל רכב, קלה ונוחה להתקנה ומספקת שטח אחסון רב יותר.
מידות: 85 ס"מ / 32 ס"מ 

7575907903

משקל מרבי: 2 טון
מרווח מינימלי: 12.5 ס"מ

גובה מרבי: 33 ס"מ
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מקרר לרכב, 7.5 ליטר 

אביזרים

בוסטר התנעת מצברים
7575708410

עוצמתית ביותר. מתאימה לרכבי בנזין ודיזל. 
12V :מתח יציאה

9600mAh/35/52Wh :תפוקת שיא
כולל כניסות USB להטענת מכשירים 

סלולריים, טאבלטים ומחשבים ניידים. 

7575708898

בעל תוחלת חיים ארוכה; אינו מזהם, אינו רועש, קל משקל ובעל 
צריכת אנרגיה נמוכה. מאפשר אחסון אופטימלי של אוכל ושתיה 

תוך שמירתם בטמפרטורה הרצויה.

רדיו + USB "ספורטיבי" 
7575708897

 BT כולל קישוריות *
 USB  כולל *

 SD כולל כניסת כרטיס *

 בוסטר התנעת מצברים 
לרכבים כבדים 

7576608905

           15,000 חזקה במיוחד ומתאימה 
לרכבים מסחריים ופרטיים.

6
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IS מצלמת  דרך
7576608568

.HD 'מסך 2.4 אינץ *
.8G כולל זיכרון *

* איכות וידאו גבוהה גם בנסיעה לילית.
האריזה כוללת: מצלמת דרך, תושבת ואקום בעלת 

.USB סיבוב 350 מעלות, מטען למצת הרכב, כבל

מד לחץ אוויר
7575708127

פטיש לשבירת זכוכית הרכב
7575907905

מברשת לניקוי ג'נטים
7575808126
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אשפתון
7575708500

פסים זוהרים לרכב מסחרי
7575906272

אפוד זוהר
7575908992

פסים זוהרים תקניים  
7575907935

משולש אזהרה
7575906269

משולש אזהרה מתקפל
ונוח לאחסון.

אביזרים



מטפה 2 ק"ג
7575908991

מטפה תקני לכיבוי אש המכיל אבקה. מתאים לכיבוי 
מוצקים ונוזלים.

מטפה 1 ק"ג
7575908990

מטפה תקני לכיבוי אש המכיל אבקה.
מתאים לכיבוי מוצקים ונוזלים. 

שלט "תינוק באוטו" 
7575907936

שלט
"נהג חדש"

75759079307575907931

 OCT זוג עדשות למראה
7575707955

9

שלט
"נהגת חדשה"



ראש מצת רגיל
7575707728

מיני מאפרה
7575707735

מצת סיגריות
מואר גרמני

7575707727

אביזרים

מצת סיגריות יפני
7575707726

 מאפרה אוניברסלית

7575707725

מתאם USB ו-4
מפצלים למצת 

 7576608654

מפצל בלי כבל.

מחזיק כוס 
בודדת

7575707724

בעל קליפסים 
 המתחברים

למזגן בקלות.

מפצל 4 ראשים 
למצת 

7576608653

מפצל בלי כבל.

מושב גב חרוזים
7575707730

מושב גב העשוי חרוזים לשיפור חווית הנהיגה. 
נוח במיוחד ומתחבר בקלות. 
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פד ניקיון 

סט מטליות
מיקרופייבר

סט מטליות 
מקצועי

כפפת מיקרופייבר קוצים 
דגם "רסטה"

7575808070
פד עגול ונוח לאחיזה

לניקיון הרכב.
מידות: קוטר 15 ס"מ

7575808069

כחול- 7575807659
ירוק- 7575807660

מידות: 25 ס"מ \ 15 ס"מ  

כפפת מיקרופייבר
דגם "קלריטי"

כחול- 7575807662
ירוק- 7575807661

מידות: 23 ס"מ \ 15 ס"מ

ספוג מיקרופייבר
כחול- 7575807664
ירוק- 7575807663

מידות: 23 ס"מ \ 15 ס"מ

אביזרי ניקוי

7575808071
מטלית לכל שימוש -

ללוח המחוונים,
החלונות וגוף הרכב.
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מברשת לניקוי אבק
7575807580

מברשת לניקוי אבק ברכב. 
נוחה לאחסון ושימוש. 

מגב לניקוי שמשת הרכב
7575707587

בעל ידית אחיזה ארגונומית מתפרקת 
לניקוי נוח ואחסון פשוט וקל.

ג'ילדה קטנה

ג'ילדה גדולה
7575807577

ג'ילדה גדולה מבד סינתטי לניקוי הרכב.
מידות: 64 ס"מ / 43 ס"מ

7575807578

ג'ילדה קטנה מבד סינתטי  
לניקוי הרכב.

מידות:43 ס"מ / 32 ס"מ
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נוזל "אנטי פריז" אדום

נוזל "אנטי פריז" ירוק

נוזל "אנטי ראסט" ירוק

מים מזוקקים

7575308930

נוזל אנטי פריז בצבע אדום למניעת קורוזיה. מוכן לשימוש מיידי. 
תכולה: 4 ליטר

7575308928
תכולה: 4 ליטר

7575308929

 נוזל אנטיפריז בצבע ירוק למניעת קורוזיה. 
מוכן לשימוש מיידי.

תכולה: 4 ליטר

7575307763

נוזל רדיאטור מוכן לשימוש מיידי. 
תכולה: 1 ליטר

נוזל שמשות
7575308927

נוזל שמשות מוכן לשימוש מיידי.
תכולה: 4 ליטר
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קומפרסור מיני 
7575907573

קומפרסור מיני המתחבר למצת הרכב. בעל שני סוגי 
מתאמים ומחט עבור כדורי ספורט. כולל כבל חיבור 
למצת באורך 280 ס"מ וצינור אוויר באורך 45 ס"מ.

12V, 250 PSI  :מפרט

קומפרסור מקצועי 
7575907581

קומפרסור מקצועי לניפוח גלגלים, כדורים 
וצמיגי אופניים. כולל כבל באורך 3 מ' לחיבור 

למצת וצינור אוויר באורך 5 מ' עם מד לחץ 
אוויר. מגיע עם תיק אחסון.

מפרט:
15A, 13.5V, 150 PSI, 30 bar

קומפרסורים
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קומפרסור 2 בוכנות מקצועי
7575908925

קומפרסור מקצועי בעל 2 בוכנות לניפוח
גלגלים, כדורים וצמיגי אופניים. בעל מספר
ראשים המתחברים למצת הרכב. כולל שני

סוגי מתאמים ומחט עבור כדורי ספורט,
כבל חיבור למצת באורך 280 ס"מ וצינור

אוויר באורך 45 ס"מ. מגיע עם תיק אחסון.
מפרט:

20A, DC 12V-13.8V, 150 PSI, 35 bar



שואב אבק "סופה"
7575008660

חזק מאוד וקומפקטי. 
.100W-לניקוי יבש ורטוב ב

שואב אבק

שואב אבק "סנפיר"
7575807729

שואב אבק ידני לרכב המתחבר למצת, 
קומפקטי ונוח לשימוש. כולל פיה צרה 

לשאיבה במקומות צרים, פיה בעלת 
ראש מברשת ופילטר הניתן לניקוי.

12V :מפרט

7575807572

שואב אבק עם צינור 
המתחבר למצת הרכב.

 מפרט:
90W, 1.8KBA 12, עוצמת שאיבהV

שואבי אבק
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שואב אבק משולב
7576008580

 שואב אבק בעל אפשרות קומפרסור לניפוח אוויר
+ צינור לניפוח. כולל פנס תאורה LED, כבל חיבור למצת 

באורך 3.5 מ', ראשים לניפוח ושאיבה )כדורים, אבובים וכו'( 
וראשים לשאיבת מקומות צרים.
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גגון ברזל 1.1 - 7576008577
גגון ברזל 1.2 - 7576008578
גגון ברזל 1.3 - 7576008579

גגון אוניברסלי, מחזיק משקל עד 60 קילו.

גגון קשתות אלומיניום 
1.2 מ' - 7576008655

1.35 מ' - 7576008656 
מתאים לרכבים עם קשתות לא צמודות. 

מחזיק משקל עד 200 ק"ג. 
כולל מפתח לנעילה.

גגון ברזל

גגונים



עזרה ראשונה

MEDIC SPA ערכת עזרה ראשונה קומפקטית

MEDIC SPA תיק עזרה ראשונה

7575907678

קיט קומפקטי לרכב וטיולים.
תכולה: פלסטר סטרילי, פד דביק, פד סטרילי, פד אלכוהול, פד 

הידרוז'ל לטיפול בחתכים עמוקים וכוויות, גליל פלסטר נייר.

7575907676

תיק עזרה ראשונה לכל אירוע או תאונה.
תכולה: זוג כפפות לטקס, צמר גפן, משולש בד, סיכות ביטחון 
לקיבוע, תחבושת לחבישה, פלסטר בגליל, פלסטריות, פד גזה 

סטרילי לכיסוי פצע לפני חבישה, פד אלכוהול לחיטוי, מספריים.

MEDIC SPA משענת גב ארגונומית לנהג
7575707680

משענת הגב הארגונומית עשויה מבד נושם ואוורירי, 
אידיאלית לשימוש בבית , במשרד וברכב. מתחברת 

כמעט לכל מושב בקלות באמצעות רצועות אלסטיות, 
מספקת תמיכה לגב תחתון ומקלה על כאבי גב.

MEDIC SPA תרמיל עזרה ראשונה
7575907677

אידיאלי לשימוש במקרי חירום בבית, ברכב, בטיולים 
ועוד. כולל אבזמים לפתיחה מהירה, רצועות נשיאה 

וידית אחיזה. מצורף מדריך עזרה ראשונה לטיפול 
ראשוני בנפגעים.

תכולה: צמר גפן, פלסטר בגליל, פד סטרילי חוסם ורידים, פד אלכוהול, 
משולש לקיבוע, אגד נמתח, מספריים, כפפות לטקס, פינצטה, 

תחבושת אלסטית.
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סט רצועות קשירה 
2.5 מטר  

סט 4 רצועות סַבָל 

רצועת קשירה 5 מטר

סט 2 רצועות סַבָל 

7576007673

זוג רצועות קשירה ראצ'ט.
אורך: 2.5 מטר 

עומס עבודה: 40 ק"ג
עומס קשירה מירבי: 50 ק"ג

7576007672

רצועת קשירה ראצ'ט יחידה בודדת.
אורך: 5 מטר 

עומס עבודה: 40 ק"ג
עומס קשירה מירבי: 50 ק"ג

7576007670

סט 2 יחידות של רצועות סבל.
אורך רצועה: 100 ס"מ 

7576007671

סט 4 יחידות של רצועות סבל.
אורך רצועה:  60 ס"מ

רצועות
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סט 4 יחידות מגה ראצ'ט

זוג רצועות קשירה 
עם וו גרירה מאסיבי

סט 2 יחידות מגה ראצ'ט

רצועת קשירה 5 מטר 
ראצ'ט מאסיבי                  

7576007666

4 רצועות קשירה כולל מחגר )ראצ'ט( בציפוי גומי 
לאחיזה נוחה יותר.

מידות: אורך 3 מטר, רוחב 25 מ"מ 
עומס קשירה:  340 ק"ג

7576007667

2 רצועות קשירה כולל מחגר )ראצ'ט( 
בציפוי גומי לאחיזה נוחה יותר.

מידות: אורך 3 מטר, רוחב 25 מ"מ 
עומס קשירה:  340 ק"ג 

7576007674

 רצועת קשירה ראצ'ט יחידה בודדת 
עם סוגר מאסיבי. 

אורך: 5 מטר
עומס עבודה: 40 ק"ג

עומס קשירה מירבי: 50 ק"ג 

7576007668

2 רצועות עם וו גרירה מאסיבי בצד אחד. 
מידות: אורך 3 מטר, רוחב 25 מ"מ 

עומס קשירה:  225 ק"ג 



זוג וילונות צד ואקום שחור
7575707571

זוג וילונות לחלונות הצד ברכב 
בצבע שחור עם תופסן ואקום.

וילונות

וילונות "לייזר" 
במגוון מידות: 

130x60          7575707569 ס"מ 
150x70          7575707568 ס"מ  
150x80          7575707570 ס"מ

וילון DOUBLE BUBBLE שחור
7575007744

וילון לכיסוי שמשת הרכב בצבע 
שחור. עבה ואיכותי במיוחד.

  

וילון DOUBLE BUBBLE בורדו
7575707711

וילון לכיסוי שמשת הרכב בצבע בורדו. 
עבה ואיכותי במיוחד.

זוג וילונות צד נצמדים
7575707579

זוג וילונות לחלונות הצד ברכב 
בצבע שחור. נצמדים בעזרת 

חומר סטטי.
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   7575707584
 וילון כסוף מתקפל לשמשת

הרכב הקדמית.  
מידה 130x60 ס"מ

וילון AIR כסוף

וילון "משקפיים"
7575707576

וילון "משקפיים" לרכב. 

זוג וילונות "גרביים" מרובעים
זוג וילונות המכסים את חלונות 
הרכב. לחלונות בעיצוב מרובע. 

מגוון מידות: 
S 7575707709

M 7575707710

זוג וילונות "גרביים" מעוגלים
 זוג וילונות המכסים את חלונות הרכב. 

מתאים לחלונות בעיצובים מעוגלים.
מגוון מידות: 

S 7575707753
M 7575707754
L 7575707708
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וילון אחורי 
7575707586

וילון לחלון האחורי ברכב.



NF מוצרי ריח אורגני
NF פחיות ריח אורגני

7575808555

פחית ריח
אורגני "אוקיינוס"

7575808554

פחית ריח
אורגני "דובדבן"

7575808556

פחית ריח
אורגני "מסטיק"

7575808553

פחית ריח
אורגני "לבנדר"

7575808557

פחית ריח
אורגני "רכב חדש"

7575808551

פחית ריח 
אורגני "תות"

7575808552

 פחית ריח 
אורגני "בלאק"

 ריח מדהים המוכל בפיסת עץ. מחזיק מעמד לזמן רב ומנטרל ריחות. 
באיכות הגבוהה ביותר: ללא פלסטיק ועטיפות נייר.
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NF בקבוקונים, בקבוקי ספריי ושקיות ריח אורגני

7575808560

שקית ריח
"וניל" 

7575808543

בקבוקון ריח 
"בריזה" 

7575808546

בקבוק ספריי 
ריח "בריזה" 

7575808559

שקית ריח 
"אייס" 

 7575808550

בקבוק ספריי  
ריח "בלאק" 

7575808541

בקבוקון ריח
אורגני  "תפוח"

7575808544

בקבוקון  ריח 
"תות" 

7575808558

שקית ריח 
"פנטזיה"

7575808562

שקית ריח 
"דובדבן"

7575808545

בקבוקון ריח 
"דובדבן"

7575808542

 בקבוקון  ריח
"פירות טרופיים"

7575808561

שקית ריח
"תות" 

7575808549

בקבוק ספריי  
ריח "תות" 

 7575808547

בקבוק ספריי  
ריח "אורן" 

מבשם המוחזק בבקבוקון. מפיץ 
ריח נעים ובו-זמנית מעטר את 

הרכב בצבע יפה ובוהק.

מבשם המוחזק בבקבוקון. מפיץ 
ריח נעים ובו-זמנית מעטר את 

הרכב בצבע יפה ובוהק.

מרענן כל חלל בקלות ופשטות.

שקית צבעונית עם גולות קטנות 
אשר מכילות בושם שיוצר בצרפת.

שקית צבעונית עם גולות קטנות 
אשר מכילות בושם שיוצר בצרפת.

מבשם המוחזק בבקבוקון. מפיץ 
ריח נעים ובו-זמנית מעטר את 

הרכב בצבע יפה ובוהק.

מבשם המוחזק בבקבוקון. מפיץ 
ריח נעים ובו-זמנית מעטר את 

הרכב בצבע יפה ובוהק.

מרענן כל חלל בקלות ופשטות.

שקית צבעונית עם גולות קטנות 
אשר מכילות בושם שיוצר בצרפת.

שקית צבעונית עם גולות קטנות 
אשר מכילות בושם שיוצר בצרפת.

מבשם המוחזק בבקבוקון. מפיץ 
ריח נעים ובו-זמנית מעטר את 

הרכב בצבע יפה ובוהק.

מרענן כל חלל בקלות ופשטות.

מרענן כל חלל בקלות ופשטות.

שקית צבעונית עם גולות קטנות 
אשר מכילות בושם שיוצר בצרפת.
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NF ריחניות נייר אורגני

7575808531

ריחנית נייר
"בלאק הקורע" 

7575808529

ריחנית נייר
"זעפני" 

7575808530

ריחנית נייר
"לימון חמוד" 

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.

7575808534

ריחנית נייר
"ונילה הליצן" 

7575808532

ריחנית נייר 
"ספורט 
השמח" 

 7575808533

ריחנית נייר
"קולי" 

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.

7575808536

ריחנית נייר 
"וניל" 

7575808535

ריחנית נייר
"בריזה" 

 7575808537

 ריחנית
נייר "פירות 

טרופיים" 

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.

7575808538

ריחנית נייר 
"ספורט" 

7575808540

ריחנית נייר
"רכב חדש" 

7575808539

ריחנית נייר תה 
"ירוק ואגס" 

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.

הודות לתרכובת ננו טכנולוגית הריח 
מופץ בהדרגה ולאורך זמן רב יותר.
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מגב עם מתאמים 
 EUROMASTER

מגוון מידות: 
MAGAV14AD - מגב "14 עם 9 מתאמים
MAGAV16AD - מגב "16 עם 9 מתאמים

 MAGAV18AD - מגב "18 עם 9 מתאמים
 MAGAV19AD - מגב "19 עם 9 מתאמים
 MAGAV20AD - מגב "20 עם 9 מתאמים
 MAGAV21AD - מגב "21 עם 9 מתאמים
 MAGAV22AD - מגב "22 עם 9 מתאמים 
MAGAV24AD - מגב "24 עם 9 מתאמים
MAGAV26AD - מגב "26 עם 9 מתאמים
MAGAV28AD - מגב "28 עם 9 מתאמים

מגבי  
מגבי סיליקון איכותיים ביותר מבית WALTER. מתאימים לכל עונות השנה, 

עשויים מחומרים איכותיים המבטיחים ניקיון מלא של השמשה.

'

מגב אוניברסלי 
 EUROMASTER

מגוון מידות: 
MAGAV14 - "14
MAGAV16 - "16
MAGAV18 - "18
MAGAV19 - "19
MAGAV20 - "20
MAGAV22 - "22
MAGAV24 - "24
MAGAV26 - "26
MAGAV28 - "28

מגבים
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כיסוי הגה 
"ונוס"
שחור

כיסוי הגה 
"ונוס"
כחול
7575707752

מתאימים למרבית הרכבים

כיסוי הגה 
"מאגנום" 
עור שחור

7575707700

כיסוי הגה 
SPORT
שחור 

7575707690

כיסוי הגה 
"לקסוס" 
שחור 

75757076937575707694

כיסוי הגה 
"לקסוס" 

אפור

כיסוי הגה 
"מאגנום" 
עור אפור

7575707701

7575707691

כיסוי הגה 
 SPORT

שחור-אדום
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כיסויי הגה

7575707751



כיסוי הגה  
"מאסיב" שחור 

עם תפר שחור 

7575707696

כיסוי הגה  
 "מאסיב" בז'
עם תפר בז'

7575707699

כיסוי הגה  
"מאסיב" שחור 

תפר לבן

7575707697

כיסוי הגה 
"מרקיורי"
שחור 
7575707750

כיסוי הגה 
"מרקיורי" 

אפור
7575707749

7575707698

כיסוי הגה  
"מאסיב" אפור 
תפר אפור
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כיסוי הגה 
"לינקולן"

7575708620



כיסוי הגה 
"גנדי"

שחור-כתום 

כיסוי הגה 
"צ'רציל" 

7575708626

7575708628

כיסוי הגה  
"בוש"

שחור-בז' 
7575708622

כיסוי הגה 
"אליזבת"

7575708624 7575708623

כיסוי הגה 
"תאצ'ר"

כיסוי הגה  
"בוש"
שחור-אפור

כיסוי הגה
"מרקל"

כיסוי הגה 
 "גנדי"
שחור-אדום

7575708621

7575708625

 7575708627
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מתאימים למרבית הרכבים
כיסויי הגה



כיסוי הגה
"פוטין"

שחור-בז' 
7575708634

כיסוי הגה
"קנדי"

שחור-אדום 
 7575708630

כיסוי הגה 
"פוטין"

שחור-אדום 
7575708632 7575708631

כיסוי הגה 
 "קנדי"
בז'-שחור

כיסוי הגה 
"מנדלה"

כיסוי הגה 
"פוטין"
אפור-אדום

7575708629

7575708633
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סט 4 טסות לרכב מבית

סט טסות "אימושן" שחור
 13' 5907439235933
 14' 5907439245932
 15' 5907439255931

 13' 5907439235650
 14' 5907439245659
 15' 5907439255658
16' 5907439265657 

סט טסות "אינפיניטי"

 13' 5907439235759
 14' 5907439245758
 15' 5907439255757
16' 5907439265756 

GTR "סט טסות "הירו

סט טסות "גראנד פריקס"

סט טסות "מקסימוס" אדום
13' 5907439235261
14' 5907439245260
15' 5907439255269
16' 5907439265268

13' 5907439235940 
 14' 5907439245949
 15' 5907439255948
16' 5907439265947

סט טסות "אורדן" שחור  

13' 5907439235896
14' 5907439245895
15' 5907439255894
16' 5907439265893 
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סט 4 טסות לרכב מבית

סט טסות "אורדן" אדום שחור

סט טסות "אורדן" ירוק שחור
 13' 5907439235155
 14' 5907439245154
 15' 5907439255153
 16' 5907439265152

SR "סט טסות "אורדן
 13' 5907439235841
 14' 5907439245840
 15' 5907439255849
16' 5907439265848

 13' 5907439235209
 14' 5907439245208
 15' 5907439255207
16' 5907439265206

סט טסות "אורדן" כסוף  

סט טסות "אינפיניטי" כסף שחור 

סט טסות "אורדן" כחול  

סט טסות "הירו"
 13' 5907439235742
 14' 5907439245741
 15' 5907439255740
16' 5907439265749

 13' 5907439231249
 14' 5907439245246
 15' 5907439255245
16' 5907439265244

 13' 5907439235148
 14' 5907439245147
 15' 5907439255146
16' 5907439265145

 13' 5907439235186
 14' 5907439245185
 15' 5907439255184
16' 5907439265183
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זוג מסגרות ללוחיות רישוי

GU 3 קרבון כסףD מסגרת
5907439270668

GU 3 קרבון כההD מסגרת
5907439270644

GU 3 קרבון שחורD מסגרת
 5907439270637

GU 3 קרבון לבןD מסגרת
   5907439270620

GU 3 קרבון אדוםD מסגרת
5907439270675
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GU מסגרת טוטאל קרבון
 5907439270606

GU מסגרת כרום
   5907439270583

GU 3 קרבוןD מסגרת
5907439270613

GU 3 קרבון ורודD מסגרת
5907439270682
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סט שטיחים אוניברסלי - "פריז" אפור 

סט שטיחים אוניברסלי - "פריז" לבן 

סט שטיחים אוניברסלי - "ברצלונה" שחור 

סט שטיחים אוניברסלי - "ברצלונה" אפור 

7575708407

סט 4 שטיחים לרכב )קדמי ואחורי(.

7575708408

סט 4 שטיחים לרכב )קדמי ואחורי(.

7575708613

סט 4 שטיחים לרכב )קדמי ואחורי(.

 7575708614

סט 4 שטיחים לרכב )קדמי ואחורי(.

שטיחים
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סט שטיחים אוניברסלי - "מוסקבה" שחור 

סט שטיחים אוניברסלי - "רומא" שחור 

סט שטיחים אוניברסלי - "פילדלפיה" 

7575708618

סט 4 שטיחים לרכב )קדמי ואחורי(.

7575708615

סט 4 שטיחים לרכב )קדמי ואחורי(.

7575708617

סט 4 שטיחים לרכב )קדמי ואחורי(.

סט שטיחים אוניברסלי - "מוסקבה" אפור 
7575708619

סט 4 שטיחים לרכב )קדמי ואחורי(.

סט שטיחים אוניברסלי - "רומא" אפור
7575708616

סט 4 שטיחים לרכב )קדמי ואחורי(.
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כיסוי מושבים "גלדיאטור", 6 חלקים, אדום

דגמי "גלדיאטור" ו"סנאץ"

כיסוי מושבים "גלדיאטור", 6 חלקים, כחול

כיסוי מושבים "סנאץ'", 6 חלקים 

7575708912

כיסוי מושבים מבד נעים בעל שישה חלקים: 2 כריות ראש, 2 כיסויים למושבים הקדמיים, ו-2 כיסויים למושבים 
האחוריים )עליון ותחתון(. קלים להרכבה ומתאימים לרוב הרכבים, גם לכאלו בעלי כריות אוויר במושב הקדמי. 

עשויים מ-100% פוליאסטר.

7575708913

7575708914

כיסויי מושבים

36



דגם "לאון"

דגם "אמילי"

כיסוי מושבים "לאון", 9 חלקים

כיסוי מושבים "אמילי", 8 חלקים,
אדום-שחור

7575708911

כיסוי מושבים נוח להרכבה בעל 9 חלקים: 5 כריות ראש, 2 כיסויים לשני המושבים הקדמיים ו-2 כיסויים
אחוריים )עליון ותחתון(. הכיסויים מתאימים לרוב הרכבים, גם כאלה בעלי כריות אוויר במושב הקדמי.

עשויים מבד נעים וקטיפתי.

 כיסוי מושבים מבד נעים בעל שמונה חלקים: 2 כריות ראש, 4 כיסויים למושבים הקדמיים )עליון ותחתון(, 
 ו-2 כיסויים למושבים האחוריים )עליון ותחתון(. קלים להרכבה ומתאימים לרוב הרכבים, גם לכאלו בעלי 

כריות אוויר במושב הקדמי. עשויים מ-100% פוליאסטר.

7575708916

כיסוי מושבים "אמילי", 8 חלקים,
כחול-שחור

7575708917
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כיסויי מושבים

38

כיסוי מושבים "קזינו", 11 חלקים, דמוי עור

 כיסוי מושבים "קרבון טרומן", 11 חלקים,
אדום-שחור

7575708915

 כיסוי מושבים דמוי עור נוח להרכבה בעל 11 חלקים: 5 כריות ראש, 4 כיסויים למושבים הקדמיים )עליון ותחתון( 
ו-2 כיסויים למושבים האחוריים )עליון ותחתון(. 

מתאים לרוב הרכבים, גם כאלה בעלי כריות אוויר במושבים הקדמיים.

כיסוי מושבים מבד חזק במיוחד- דמוי עור, נוח להרכבה, בעל 11 חלקים: 5 כריות ראש, 4 כיסויים למושבים 
הקדמיים )עליון ותחתון(, ו-2 כיסויים למושבים האחוריים )עליון ותחתון(.

מתאים לרוב הרכבים, גם כאלה בעלי כריות אוויר במושבים הקדמיים.

7575708918

 כיסוי מושבים "קרבון טרומן", 11 חלקים,
שחור-שחור

7575708919

דגם "קזינו"

דגם "קרבון טרומן"
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כיסוי מושבים מבד נעים לשני המושבים הקדמיים, כולל משענת הראש. בעל 4 חלקים: 2 גופיות למושבים 
הקדמיים ו-2 יחידות ריפוד למשענות הראש. קלים להרכבה ומתאימים לרוב הרכבים.

גופיית מושבים "לוגן", 4 חלקים, בז'-שחור

גופיית מושבים "לבובסקי", 4 חלקים, כחול-שחור

גופיית מושבים "לוגן" , 4 חלקים, אפור
7575708920

גופיית מושבים "לבובסקי", 4 חלקים, אפור
7575708922

7575708921

7575708923

גופיות מושבים
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