
ROADY
Dakkoffers

Roady, Ruimte voor iedereen.



De Hapro Roady maakt reizen comfortabel. Bij de keuze van de constructie
en de materialen is veel aandacht besteed aan betrouwbaarheid, veiligheid,
milieuvoordelen en gebruiksgemak. Dankzij het oog voor detail is de Roady
een waardevolle investering in reiscomfort. De Roady is Hapro’s betaalbare
instapmodel voor zorgeloos en veilig reizen met voldoende ruimte voor al uw
extra bagage. Elk jaar en elke reis opnieuw. Are you ready to expand your life?

TOEGANG TOT
COMFORTABEL REIZEN.
Een waardevolle investering.

3



•
•

•

•

Ruimtebesparend ontwerp: 

De Hapro Roady is nestbaar, wat betekent dat de bodem 

omgekeerd in het deksel past. Zo bespaart u niet alleen 

opbergruimte, maar de koffer wordt ook op deze manier 

ruimtebesparend van de fabriek naar u vervoerd, wat weer 

bijdraagt aan het terugdringen van de CO
2
-uitstoot. 

Materiaal: 

De Hapro Roady is gemaakt van zorgvuldig 

geselecteerde, stevige en fraaie ABS/ASA-

materialen die UV- en impactbestendig zijn.

Extra bagage meenemen is mooi, mits u verzekerd bent van een solide en veilige oplossing.  
En dat is precies wat de Hapro Roady u biedt. Deze dakkoffer is gemaakt van zorgvuldig 
geselecteerde, stevige en fraaie ABS/ASA-materialen die UV- en impactbestendig zijn.  
De bodem en het deksel zijn voor 80 procent gemaakt van gerecycled materiaal. De Hapro 
Roady is getest onder de zwaarste omstandigheden, veel zwaarder dan u op de weg zult 
tegenkomen. De Roady heeft alle TÜV-tests, citycrash-tests, stabiliteitstests en tril-, water- en 
windtunneltests glansrijk doorstaan. Hapro garandeert dan ook een hoog veiligheidsniveau.

De Hapro Roady biedt verrassend veel opbergruimte. Ach, daar komt u snel genoeg achter.

U BENT IN GOED 
GEZELSCHAP.
Veiligheid voor alles.

Openen: 

U opent en sluit de Hapro Roady heel eenvoudig. Dankzij 

de stevige en dynamische knikveren kunt u ervan op aan 

dat het deksel open blijft, waardoor het in- en uitpakken 

van uw extra bagage een fluitje van een cent wordt.

Bevestigen: 

Dankzij het beproefde Standard-Fit bevestigingssysteem kan de dakkoffer eenvoudig 

worden bevestigd op elke dakdrager tot 56 mm breed. Met de handige U-beugel en twee 

veiligheidsmoeren die van binnenuit worden vastgedraaid, kunt u uw extra bagageruimte 

veilig op de dragers monteren. Een solide constructie voor een zorgeloze reis!

Roady 450 Roady 350 
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Hapro Roady 350 Hapro Roady 450

Maak een kleine auto groot, of een grote auto 
groter. De extra bagageruimte van de Hapro 
Roady is een waardevolle investering. U heeft 
altijd alles bij u en kunt comfortabel reizen. 
Belangrijke ingrediënten voor een ontspannen 
vakantie. Waarom zou u zichzelf tekortdoen?

EEN ANDERE DIMENSIE. De Hapro Roady is 
in twee afmetingen uitgevoerd. U kunt kiezen 
tussen de compacte Hapro Roady 350 (135 
cm lang) die aan de achterzijde opent of de 
grotere Hapro Roady 450 (192 cm lang) die 
rechts opengaat. Hapro Roady-modellen zijn 
verkrijgbaar in de kleur Matt Silver Grey.

EEN MAATJE GROTER. U KUNT 
INPAKKEN.

… alsof u met twee auto’s weggaat.
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Hapro Roady 350
A = min. 550 mm
B = max. 942 mm

A = min. 560 mm
B = max. 1000 mm

Hapro Roady 450AB

Afstand tussen dakdragers in mm: Maximale afmetingen dakdragers in mm:
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De Hapro Roady zit slim in elkaar. De dakkoffer is nestbaar wat inhoudt dat de bodem omgekeerd in 
het deksel past. Zo bespaart u niet alleen opbergruimte, maar de koffer wordt ook op deze manier 
aan u geleverd. Het slimme vervoer draagt weer bij aan het terugdringen van de CO

2
-uitstoot.

De onderdelen van de Roady zijn in de fabriek al deels gemonteerd. Hierdoor zet u de dakkoffer  
thuis met een paar eenvoudige handelingen in elkaar.

VERNUFTIG ONTWERP.
…dat bijdraagt aan het terugdringen van CO2-uitstoot.

Specificaties Roady 350 Roady 450

L x B x H buiten 135 x 78 x 40 cm 192 x 78 x 41 cm

L x B x H binnen 130 x 73 x 39 cm 187 x 73 x 40 cm

Inhoud 300 L 420 L

Leeggewicht 11 Kg 15 Kg

Max. belading 50 Kg 50 Kg

Opening achter  rechts

Sloten 1 2

Spanbanden

Bevestigingssysteem Standard-Fit Standard-Fit

Geschikt voor ski’s en accessoires ± 5 paar

Materiaal ABS/ASA ABS/ASA

Metalen verstevigingsplaatjes (4) ja

Metalen verstevigingsprofielen in de 
bodem (2)

nee ja

Garantie 3 jaar 3 jaar

Beschikbare kleur: Matt Silver Grey

SPECIFICATIES.
Alle ins en outs.

Afmetingen van de buitenkant:

Afstand tussen dakdragers in mm: Maximale afmetingen dakdragers in mm:
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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 drie jaar garantie en kunt in die periode 
rekenen op volledige service. Niet dat u die nodig zult hebben…

DRIE JAAR  
GARANTIE.
Niet dat u die nodig zult hebben…
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VDL Hapro • Postbus 73 • 4420 AC Kapelle

www.hapro.com
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