Roof boxes

NORDIC
Nordic, op en top
aerodynamisch.
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HET BESTE VAN
BEIDE WERELDEN.
Nordic. Verrassend veel inhoud.
Het aerodynamische uiterlijk van de Hapro Nordic verraadt het niet,
maar deze dakkoffer is bijzonder ruimtelijk vanbinnen. De Nordic biedt
dan ook het beste van beide werelden. Het lage design oogt aantrekkelijk
en zorgt er tevens voor dat u moeiteloos de meeste garages binnenrijdt.
Een geslaagde combinatie van design en technologie. Welke reis u er
ook mee onderneemt, de Nordic zorgt ieder jaar en elke reis opnieuw voor
reiscomfort, veiligheid en betrouwbaarheid. Are you ready to expand your life?
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SLIMFIT.
Een model waar alles perfect in past.
Met de auto op vakantie? Dan kunt u zeker wel wat extra ruimte gebruiken.
De Hapro Nordic is speciaal ontworpen voor avontuurlijke (wintersport)
vakanties. Het is een slimfit model dakkoffer: alles past erin en de
stretch van deze ruimte werkt door in het gebruikersgemak, want door
zijn geringe hoogte rijdt u overal moeiteloos onderdoor. Dankzij de
hoogwaardige kwaliteit gaat u tevens veilig en comfortabel op reis!
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AERODYNAMICA
ZONDER CONCESSIES.

Materiaal en kleur:
Het sterke en slagvaste ABS/PMMA-kunststofmateriaal van
de Hapro Nordic is uitermate UV-bestendig. Daarmee is de
kleurechtheid van uw dakkoffer gegarandeerd.

Openen:
Het in- en uitladen van de Nordic is eenvoudig dankzij de dubbele functie
van de dynamische knikveren. Het deksel gaat gemakkelijk open en
blijft in de optimale positie staan terwijl u uw spullen in- of uitlaadt.
Als u de dakkoffer dichtdoet, trekken de klapveren het deksel op het
laatste moment naar beneden toe voor een perfecte afsluiting.

•

•

Openen2:
De Nordic kan aan beide zijden worden geopend.
Een comfortabele eigenschap die voor optimaal gemak zorgt
tijdens het in- en uitladen en de bevestiging van de dakkoffer.

Aerodynamic design:
De vlakke en aerodynamische vorm van de Nordic
is ontworpen om door de wind te snijden, waardoor
windgeruis duidelijk wordt verminderd.

•

Een intelligent design.
•

De strakke en efficiënte vormgeving van de Hapro Nordic maakt het model
op en top aerodynamisch. Dankzij intelligente designkeuzes gaat dit niet ten
koste van de inhoud. Met de stijlvolle Hapro Nordic doet u geen concessies.
Het is uw onvoorwaardelijke partner op iedere reis.

•

•

•

VEILIGHEID BOVEN ALLES. De Hapro Nordic biedt meer dan alleen
een mooi uiterlijk, ruimte en comfort. Ook op het gebied van veiligheid
worden er geen concessies gedaan. De Nordic is beproefd door
middel van een reeks tests onder de meest extreme omstandigheden.
Citycrash-tests, stabiliteitstests, triltests, watertests en aerodynamische
simulaties, werkelijk alle tests zijn gedaan. Het resultaat? De Hapro
Nordic is overal glansrijk voor geslaagd en is TÜV-gecertificeerd.

Bevestigen:
Het gepatenteerde PremiumFit systeem zorg voor een
snelle, veilige en eenvoudig
montage van de dakkoffer.

Vergrendelen:
Het centrale driepuntsvergrendelingssysteem sluit de koffer stevig
en volledig af op drie plaatsen. U vergrendelt de Nordic met één
simpele beweging. Als extra veiligheidsmaatregel kan de sleutel
alleen worden verwijderd als de dakkoffer correct is afgesloten.

Versteviging in de bodem:
Over de volledige lengte van de bodem lopen twee metalen
profielen die zorgen voor optimale stevigheid en stabiliteit.
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HOGERE SFEREN.
Een berg aan ruimte.

U KUNT
INPAKKEN.
...alsof u met twee auto's weggaat.

Met gemak de bergpas op en tot wel 75 kg extra bagage mee!
Wilt u uw wintersportuitrusting op een praktische en veilige manier
vervoeren naar de bergtoppen? De Hapro Nordic biedt uitkomst.
Er passen makkelijk 8-9 paar ski’s met een lengte van maximaal
2.20m in en dankzij het aerodynamische ontwerp met verzonken
bodem, heeft u minder last van luchtweerstand tijdens het rijden.

10

11

GEMAK DIENT
DE MENS.
Het unieke bevestigingssysteem van de Nordic.
Het gepatenteerde Premium-Fit systeem bestaat uit één compleet geheel.
Geen gedoe met losse beugels en andere accessoires. Premium-Fit zorgt
voor een snelle, simpele en bovenal veilige bevestiging van de dakkoffer.
Met een eenvoudige draai aan de knop bedient u de beugels die zich stevig
vastgrijpen om de dakdragers. Een ratelmoment laat u exact weten wanneer
de klemmen stevig genoeg zijn aangedraaid. Dankzij de beperkte hoogte van
het Premium-Fit systeem houdt u bovendien ruimte over voor uw bagage.

VEILIG EN
BETROUWBAAR.
Altijd grip op de zaak.
De Hapro Nordic wordt aan de dakdragers bevestigd met vier Premium-Fits die onafhankelijk van elkaar
kunnen worden verschoven. Elke Premium-Fit centreert zich automatisch op de dakdrager. Zodoende past het
systeem perfect op elk soort dakdrager met een maximumbreedte van 95 mm. De klemmen zijn bedekt met een
synthetisch materiaal dat voor extra grip zorgt en de dakdragers beschermt. Het Premium-Fit systeem is uiteraard
grondig getest. De dakkoffers zijn gecertificeerd volgens de strikte ISO 11154- en TÜV-veiligheidsvoorschriften.
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Specificaties

SPECIFICATIES.

Afstand tussen de dakdragers in mm:

Maximum breedte van de dakdragers in mm:

Distance between roof carriers in mm:

Maximum dimensions roof carriers in mm:
max. 95 mm

A = min.
B = max.

Alle ins en outs.

B

550 mm
950 mm

min.18 mm
max. 38 mm
max. 95 mm

A

min.18 mm
max. 28 mm

De Hapro Nordic is geschikt voor alle gangbare dakdragers. Voor de bevestiging
op aluminium dakdragers is ook een T-slot adapter verkrijgbaar.
Afmetingen van de buitenkant:

32 cm

Brilliant Black

10.8

226 cm

L x W x H buiten

226 x 94 x 32 cm

L x W x H binnen

221 x 89 x 31 cm

Inhoud

460 L

Leeggewicht

23,5 Kg

Max. belading

75 Kg

Opening

links en rechts

Centrale vergrendeling

ja

Spanbanden

3

Bevestigingssysteem

Premium-Fit

Geschikt voor ski’s en accessoires

± 8-9 paar

Materiaal

ABS/PMMA

Metalen verstevigingsprofielen (2)

ja

Garantie

5 jaar
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VIJF JAAR
GARANTIE.
Niet dat u die nodig zult hebben...
Hapro stelt hoge eisen aan materialen en productieprocessen.
Alles wordt grondig gecontroleerd om aan de strikte productienormen
te voldoen. Hierdoor kan Hapro een uitstekende kwaliteit van
alle producten garanderen. U krijgt bovendien vijf jaar garantie
en kunt in die periode rekenen op volledige service.
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