Travall Lastgaller - OPEL VAUXHALL
ZAFIRA (05-14) (NO S/ROOF)
Ett modellanpassat lastgaller av hög kvalitet från Brittiska Travall.
Lastgallret är till för att skydda människor och djur och skall vara en skyddande
barriär mot lasten i bilen och måste motstå de mycket stora krafter som uppstår
vid en kollision.
Det mest effektiva är att installera ett lastgaller mellan baksätet och
lastutrymmet på bilen, detta är även det lägsta lagkravet för transport av hund
då hunden räknas som all annan last man har i bilen.
Travall är en Brittisk tillverkare av högkvalitativa lastgaller och avdelare med
över 30 års erfarenhet.
Läs gärna monteringsanvisningen (under fliken dokument) där fler bilder och
beskrivning av monteringen finns.
- Modellanpassade
- Snabb & enkel montering
- Ingen åverkan på bilen krävs
- Skrammel och gnisselfria
- Pulverlackerat stål
- Mörkgrå
- Krocktestad enligt: United Nations regulation ECE R17
Modellspecifikt:
- Kan INTE monteras i bilar med panoramatak
Passar till:
Opel Zafira B 2005 - 2008
Opel Zafira B 2008 - 2014
Vauxhall Zafira B 2005 - 2008
Vauxhall Zafira B 2008 - 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Vehicle-specific accessory for stopping your car boot contents from entering the
passenger cabin.
A crash-tested Guard can be the differens between life and death in the case of
an accident.
- Crash-tested according to: United Nations regulation ECE R17
- A perfect, rattle-free fit, superior to that of universal guards.
- Original quality vehicle specific design.
- Supplied with fitting kit and simple-to-follow fitting guide.
- No drilling or vehicle modifications required.
- Easy DIY installation.
Specific requirements:
- Can NOT be installed in models with panoramic roofing
Suitable for:
Opel Zafira B 2005 - 2008
Opel Zafira B 2008 - 2014
Vauxhall Zafira B 2005 - 2008
Vauxhall Zafira B 2008 - 2014
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