AKCESORIA
DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

drive the change

OD 114 LAT MAMY TĘ
SAMĄ WIZJĘ: SAMOCHÓD
MUSI ZAWSZE BYĆ
SYMBOLEM POSTĘPU,
ODPOWIEDZIALNOŚCI,
ENTUZJAZMU I
ZRÓWNOWAŻONEJ
MOBILNOŚCI DLA WSZYSTKICH,
ABY PASOWAĆ DO SWOJEJ
EPOKI.
W Renault od zawsze byliśmy przekonani, że samochód musi być dostosowany do
stylu życia i do oczekiwań jego użytkowników. Obecnie ten związek z codziennością
ujawnia się przez poszukiwanie zrównoważonej i szanującej środowisko mobilności,
bezpieczeństwa i jakości, które dostępne są dla każdego. Zgodnie z tym przekonaniem
stworzyliśmy Renault Tech, jednostkę specjalizującą się w projektowaniu, produkcji
i we wprowadzaniu na rynek samochodów przeznaczonych dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej. Chcemy nadać nowe znaczenie samochodom, które będą
odpowiadać potrzebom dzisiejszego społeczeństwa.

DRIVE THE CHANGE.

PRZEKSZTAŁCENIE W SAMOCHÓD FIRMOWY

Aby lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników, Renault stworzyło gamę akcesoriów pozwalających dostosować wnętrze prywatnego
samochodu do działalności zawodowej.

KRATKA PRZEKSZTAŁCAJĄCA
AUTO W SAMOCHÓD FIRMOWY*
Kratka z tworzywa sztucznego
wykonywana na wymiar zabezpiecza
ładunek. Poddana testom
zderzeniowym spełnia najwyższe
wymogi dotyczące zabezpieczeń.

WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA
W STREFIE ŁADOWANIA*
Praktyczna i odporna wykładzina
pozwala uniknąć ślizgania się
transportowanego ładunku.

PRZESŁONA CZĘŚCI BAGAŻOWEJ*
Pozwala zasłonić
transportowany ładunek.

KRATKA ODDZIELAJĄCA
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWĄ*
Kratka ze stali nierdzewnej pozwala
oddzielić kabinę pasażerską
od przestrzeni bagażowej.

* Dostępna do wszystkich modeli z klapą.

ŁATWE ŁADOWANIE LUB ROZŁADOWYWANIE
Samochody dostawcze Renault dostosowują się do wszystkich wymagań zawodowych. Liczne proponowane elementy wyposażenia
pozwalają chronić strefę ładunkową samochodu w zależności od potrzeb: pełna obudowa drewniana, podłoga z tworzywa sztucznego itp.

PODŁOGA Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO
Idealnie dostosowana do
kształtu bagażnika pozwala na
transportowanie brudzących
ładunków. Można ją myć wodą.

PODŁOGA Z DREWNA
Pozwala na ochronę strefy
ładowania. Wykonywana
na wymiar podłoga ułatwia
dostęp do punktów mocowania
w samochodzie. Dostępne
są 2 grubości, zależnie od
intensywności użytkowania:
standardowa (10 mm) i
wytrzymała (12 mm).

ANTYPOŚLIZGOWA
PODŁOGA Z DREWNA
Chroni strefę ładowania,
ograniczając ryzyko ślizgania się,
dzięki warstwie antypoślizgowej.
Wykonywana na wymiar podłoga
ułatwia dostęp do punktów
mocowania w samochodzie.
Dostępne są 2 grubości, zależnie
od intensywności użytkowania:
standardowa (10 mm)
i wytrzymała (12 mm).

PEŁNA OBUDOWA DREWNIANA
DO UŻYTKOWANIA
STANDARDOWEGO
Składa się z osłony podłogi,
osłony drzwi, osłon bocznych
i osłon komory podwozia.
Obudowa ta chroni strefę
ładowania. Renault
oferuje również zestaw
dostosowany do trudnych
zadań. Obudowy są dostępne
wraz z antypoślizgową
podłogą z drewna.

PEŁNA OBUDOWA DREWNIANA
DO UŻYTKOWANIA
INTENSYWNEGO
Składa się z osłony podłogi,
osłony drzwi, osłon bocznych
i osłon komory podwozia.
Obudowa ta chroni
strefę ładowania.

OSŁONA PROGU ZAŁADUNKU
Aluminiowa osłona chroni
drewnianą podłogę podczas
kolejnych załadunków/
rozładunków.

KORZYSTANIE Z NAJLEPSZYCH HAKÓW
Jeśli wykonywana aktywność zawodowa wymaga holowania przyczep lub innego sprzętu? Renault upraszcza taki transport dzięki różnym
typom haków i kompletnej gamie zaczepów, sworzeni i kuli haków. Wybór haków Renault to wybór najlepszej jakości i bezpieczeństwa.

HAKI holownicze

Gama haków Renault odpowiadać będzie wszystkim profilom
użytkowania. Obejmuje ona 4 rodzaje haków: standardowe (kule haków),
jednoczęściowe na śruby, automatyczne i do samochodów dostawczych.
Haki w autach dostawczych służą do doczepiania zaczepów, sworzni
i kuli. Renault oferuje również wiązki dostosowane do haków.

HAK STANDARDOWY

HAK JEDNOCZĘŚCIOWY
NA ŚRUBY

HAK Z KULĄ
DEMONTOWANĄ BEZ
UŻYCIA NARZĘDZI

ZACZEP

ZACZEP MIESZANY

ZACZEP KULOWY

KULA

PROFESJONALNy transport
Akcesoria marki Renault związane z przewożeniem zostały stworzone do intensywnego użytkowania profesjonalnego. Mają na celu
dostosowanie się do każdego samochodu. Możliwe staje się obciążenie dachu pojazdu sprzętem, który indywidualnie dostosowuje się do
potrzeb.

POPRZECZKI DACHOWE
Poprzeczki dachowe Renault, wykonane z aluminium lub ze stali, montuje się w oryginalnych rynienkach.
Poprzeczki są dostępne do każdego modelu samochodu.

PRZEWOŻENIE na dachu
ALUMINIOWA LUB STALOWA
GALERYJKA DACHOWA
Ten element przewożenia jest niezbędny
dla profesjonalnych użytkowników ze
względu na liczne sposoby wykorzystania.
Produkty dostępne są w stali (antykorozyjne)
lub w aluminium (metal w formie lżejszej i
bardziej odpornej na korozję). W przypadku
samochodów wyposażonych w tylne drzwi
2-skrzydłowe, galeryjka dostarczana jest
wraz z belką zabezpieczającą ładunek oraz
zestawem do załadunku, ułatwiającym łagodne,
bezpieczne przesuwanie ciężkich ładunków.

DRABINA ZE STALI LUB STALI
GALWANIZOWANEJ
Drabina stanowi akcesorium najczęściej
związane z zakupem galeryjki
dachowej. Umożliwia równocześnie
dostęp do galeryjki i jej załadunek.

PODEST DACHOWY ZE STALI
LUB STALI NIERDZEWNEJ
Podest pozwala na lepszy dostęp i ułatwienie
załadunku, i rozładunku galeryjki. Ma formę płaskiej
taśmy antypoślizgowej, zamontowanej na galeryjce.

ochrona pojazdu
Jako zabezpieczenie samochodu, Renault proponuje akcesoria wysokiej jakości, które dostosowują się idealnie do pojazdu i pomagają
chronić go przed niekorzystnym wpływem środowiska. Przeznaczone do samochodów wyposażonych w silnik elektryczny i spalinowy,
akcesoria ochronne Renault dostosowują się do życia i pracy użytkownika samochodu.

ZABEZPIECZENIA

OCHRONNE LISTWY BOCZNE
Ochronne listwy boczne
zabezpieczają karoserię samochodu
przed uszkodzeniami, rysami
i lekkimi uderzeniami.

ZABEZPIECZENIE
TYLNYCH DRZWI
Chroni dół tylnych drzwi przed
niewielkimi uderzeniami.
Mocuje się je za pomocą kleju.

ZESTAW PRZECIWMGIELNY
Przy korzystaniu
ze świateł przeciwmgielnych,
widoczność samochodu
w warunkach mgły wzrasta.

Alarm
Chroni przed kradzieżą
samochodu, będącego narzędziem
pracy, a także wszelkich
materiałów w jego wnętrzu.

OSŁONY NADKOLI
Dostosowane do samochodu.
Listwy takie mocuje się
za pomocą kleju.

SYSTEM WSPOMAGANIA
PARKOWANIA
(Z PRZODU I Z TYŁU)
Podczas wykonywania manewru
system wykrywa ewentualne
przeszkody, o czym powiadamia
sekwencją coraz częstszych
dźwięków. Całkowite pokrycie
powierzchni dzięki 4 czujnikom.

CHLAPACZE
Idealnie dostosowane do
samochodu chlapacze
pozwalają na ochronę karoserii
przed błotem i żwirem.

NAKRĘTKI antykradzieżowe
Chronią koła przed kradzieżą.
Nakrętki zamontowane
bezpośrednio na obręczach
kół w miejscu oryginalnych
śrub. Demontuje się je za
pomocą specjalnego klucza.

ZABEZPIECZENIA

KRATKI OCHRONNE SZYB
Zachowując dobrą widoczność
dla kierowcy, kratki ochronne
okien zapobiegają kradzieżom
obejmującym zbicie szyby.

DYWANIKI GUMOWE
EMPREINTE*
Wykonywane na wymiar
dywaniki Empreinte są
równocześnie praktyczne
i elegancke. Ich
powierzchnia z rowkami
zatrzymuje błoto i śnieg.

PODŁOKIETNIK
Zapewnia wygodne ułożenie
ręki, a jednocześnie
stanowi dodatkowy i łatwo
dostępny schowek.
DYWANIKI GUMOWE
NOVESTRA*
Dywaniki gumowe na wymiar.
Bardzo odporne dywaniki
zaspokoją potrzeby najbardziej
wymagających klientów;
idealnie nadają się do
zastosowań profesjonalnych.
Szczelne i zmywalne
wodą. Lepsze przywieranie
dzięki spodniej warstwie
wykładziny z wypustkami.

FOLIE PRZYCIEMNIAJĄCE SZYBY
Idealnie dostosowane do samochodu folie przyciemniające szyby chronią wnętrze
samochodu przed spojrzeniami z zewnątrz i przed odbarwieniem,
oraz podnoszą komfort (przeciwdziałają wysokim temperaturom, oślepieniu itp.).
Zwiększają również odporność szyb na uszkodzenia.

DYWANIKI TEKSTYLNE*
Idealnie dopasowane
dywaniki tekstylne w kolorze
antracytu. Dwa dywaniki
przednie, odporne na
zużycie i dostosowane do
użytku profesjonalnego.
* Kompatybilne z fabrycznymi
punktami mocowania
samochodzie.

POKROWCE NA FOTELE AQUILA
Materiał drukowany, 100%
poliester. Specjalnie stworzone
do samochodów dostawczych
pokrowce są idealnie dopasowane.
Skutecznie chronią oryginalną
tapicerkę foteli. Szybko się
je montuje i łatwo pierze.

GAŚNICA
Gaśnica, która została
poddana testom
zderzeniowym.

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA
Zestaw ten zawiera trójkąt
ostrzegawczy, apteczkę
pierwszej pomocy
i kamizelkę odblaskową.
POKROWCE NA FOTELE
SUPER AQUILA
Pokrowce z TEP (sztuczna skóra).
Są przeznaczone do bardzo
intensywnego użytkowania.
Pokrowce, idealnie dopasowane
i kompatybilne z bocznymi
poduszkami powietrznymi, chronią
obicia samochodu. Szybko się
je montuje i łatwo pierze.

łATWIEJSZE ŻYCIE DZIĘKI NOWEJ TECHNOLOGII
Samochód to drugie biuro? Akcesoria Renault pozwolą zapewnić najlepsze warunki do kontynuowania efektywnej i swobodnej
pracy, a także bezpiecznego prowadzenia rozmów telefonicznych i słuchania ulubionej muzyki... Praca odbywa się przecież również
w samochodzie.

MULTIMEDIA

NAWIGACJA
Szeroka gama nawigacji
pozwala wybrać narzędzie
dostosowane do indywidualnych
potrzeb podczas podróży.

RADIO SAMOCHODOWE
Renault oferuje kompletną
gamę odbiorników radiowych
do samochodów: od prostych
odbiorników ze zwyczajnym
wejściem jack na przodzie aż po
radioodbiorniki wykorzystujące
technologię Bluetooth®.

ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
Zestaw głośnomówiący z różnymi
funkcjami umożliwia równoczesne
kierowanie samochodem
i bezpieczne prowadzenie
rozmów telefonicznych.

Notes

AKCESORIA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

RENAULT, NR 1 WŚRÓD SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH W EUROPIE OD 1998 R.
W CELU UZYSKANIA dodatkowych INFORMACJI
NALEŻY SPOTKAĆ SIĘ Z AUTORYZOWANYM PARTNEREM RENAULT
LUB WEJŚĆ NA STRONĘ
WWW.RENAULT.pl

Wykonano wszelkie czynności, aby treść niniejszej publikacji była dokładna i aktualna na dzień druku. Dokument ten został sporządzony na podstawie pierwszych serii lub prototypów. Uwzględniając
politykę stałego polepszania jakości produktów, Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji oraz do opisanych i zaprezentowanych samochodów i akcesoriów. Zmiany te zostaną
przekazane Autoryzowanym Partnerom Renault w jak najkrótszym czasie. Zależnie od kraju, w którym nastąpiło wprowadzenie na rynek, różnice mogą być wyraźne; pewne rodzaje wyposażenia mogą być
niedostępne (w serii, jako opcja czy akcesorium). Prosimy skontaktować się z lokalnym Autoryzowanym Partnerem Renault w celu otrzymania najnowszych informacji. Z powodu ograniczeń technicznych
kolory wydrukowane w niniejszym broszurze mogą różnić się od barw lakieru i wnętrza samochodu oglądanych w świetle dziennym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie lub
jakimikolwiek środkami całości lub części niniejszej publikacji jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Renault.

