Travall Avdelare - NISSAN X-TRAIL
(2007-2013)
En modellanpassad avdelare av hög kvalitet från Brittiska Travall. Artikelnr
TDG1141D
Avdelaren är specifikt designat för att användas med Travalls lastgaller till
samma bilmodell!
Avdelaren är ett perfekt alternativ att separera lastutrymmet. Du kan på så sätt
förvara lasten i lastutrymmet där det ska vara och på så sätt skydda dig och din
hund från lasten vid en eventuell olycka.
Monteringen är snabb, ingen åverkan behöver göras på bilen då den lätt
skruvas fast i lastgallret framtill och spänns fast mellan taket och golvet baktill.
Travall är en Brittisk tillverkare av högkvalitativa lastgaller och avdelare med
över 30 års erfarenhet.
Modellanpassade
Snabb & enkel montering
Ingen åverkan på bilen krävs
Skrammel och gnisselfria
Pulverlackerat stål
Mörkgrå
Modellspecifikt:
Kan INTE monteras utan ett Travall® Guard TDG1141
- Går bara att montera i mitten av bagageutrymmet med en 50:50 delning av
utrymmet.
Passar till:
Nissan X-Trail T31 2007 - 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------The divider is specially designed to fit with the Travall Guard for the same car
model.
The divider is the perfect alternative when you need to divide the rear of your
car. With the divider you are able to store the heavy cargo safely and protect
you and your dog from it if an accident should occur.
Installing the divider is a fick and easy process. There is no need drilling or
other modifications to your car. The divider is screwed to the Travad Guard in
the front and the back is holed up by tension against the floor and ceiling.
Travad is a British high quality manufacturer of Gards, Dividers and other
vehicle products with over 30 years experience.
- Boot space Divider for use exclusively with Travad Guars.
- Original quality vehicle specific design.
- Supplied with fitting kit and simple- to- follow fitting guide.
- No drilling or vehicle modification needed.
Model specifics:
- Can only be installed in cars with Travall® Guard TDG1141.
- This Guard will only fits in the center of the boot, giving a 50:50 split.
Suitable for:
Nissan X-Trail T31 2007 - 2013
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