Dakkoffers

ZENITH
Zenith, ruimte voor prestige.
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ELEGANTIE
HEEFT EEN NAAM.
Zenith – een waardevolle investering in reiscomfort.
De Hapro Zenith is een klasse apart. Aan alles is gedacht: het design, de
aërodynamica, de betrouwbaarheid, de veiligheid en het gebruiksgemak.
Met oog voor detail en het gebruik van de meest geavanceerde materialen is
de Zenith zonder twijfel een waardevolle investering in reiscomfort. Plezierig
en veilig reizen met een schitterend ontworpen ruimte voor al uw extra
bagage. Elk jaar en elke reis opnieuw. Are you ready to expand your life?
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BEAUTY
AND BRAINS.
De combinatie van modern design en
intelligente eigenschappen.
De Zenith is Hapro’s onbetwiste topmodel. Een combinatie van innovatieve en
intelligente eigenschappen met state-of-the-art materialen en een oog voor detail.
De Zenith is de sublieme oplossing voor iedereen die extra ruimte wil verenigen
met pure elegantie. Niets aan deze dakkoffer zal afdoen aan het design van uw
auto. Of u nu met uw gezin op skivakantie gaat of een weekend gaat zeilen met
vrienden – de Zenith biedt alle ruimte, veiligheid en luxe die u nodig heeft.
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Materiaal en kleur:
De hoogglans ABS/PMMA-materialen met metallic afwerking
zijn uitermate UV-bestendig en slagvast. Daarmee is de
kleurechtheid van uw dakkoffer gegarandeerd.
Alle Zenith-modellen zijn verkrijgbaar in drie luxueuze

TOPDESIGN, BLIJVEND
COMFORT.

kleuren: Titanium, Brilliant Black of Pure White.

•

Een combinatie die niet onopgemerkt voorbijgaat.
De Hapro Zenith is gemaakt om in het oog te springen. De spannende
belijning en aërodynamische vormgeving zijn een genot voor het oog en
passen helemaal bij de nieuwste trends op het gebied van automotive design.

OP EN TOP VEILIG. De Hapro Zenith is meer dan een knappe verschijning.
Veiligheid staat altijd voorop. De Zenith is dan ook onderworpen aan een
reeks tests onder de meest extreme omstandigheden. Citycrash-tests,
stabiliteitstests, tril-, water- en windtunneltests: niets is aan het toeval
overgelaten. De Hapro Zenith is voor alle tests met vlag en wimpel
geslaagd en is TÜV-gecertificeerd.

Diffuser:
De achterzijde van de Zenith
is een echte blikvanger. De
roestvrijstalen diffuser heeft
een omgekeerde V-vorm:
een mooie aanvulling op
de lijnen van de V-vorm
in het deksel. Het unieke
ontwerp en de hoogwaardige
materialen zorgen voor
een onderscheidende en
uiterst elegante look.

•

•

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

7
Openen1:
Het in- en uitladen van de Zenith 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 knikveren het deksel op het
laatste moment naar beneden toe en zorgen voor een perfecte afsluiting.

•

•

Openen2:
Alle uitvoeringen van de Zenith kunnen aan beide kanten worden
geopend. Een comfortabele eigenschap die voor optimaal gemak
zorgt tijdens het monteren en beladen van de dakkoffer.

Aërodynamisch design:
De vlakke en aërodynamische vorm van de Zenith
is ontworpen om door de wind te snijden.

•

•

•

•

Vergrendelen:
Het centrale driepuntsvergrendelingssysteem sluit de koffer stevig
en volledig af op drie plaatsen. U vergrendelt de Zenith 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.

Front:
De aërodynamische randloze neus van de dakkoffer is versterkt
met een metalen dwarsprofiel voor extra stevigheid.

U KUNT
INPAKKEN.
…alsof u met twee auto’s weggaat.
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RUIMTE VOOR 11.328 GOLFBALLEN.
Smal en slank aan de buitenkant, maar groot
en ruimtelijk van binnen. De Hapro Zenith biedt
een zee van ruimte in een stijlvol en intelligent
aërodynamisch ontwerp. U kunt tot 75 kg bagage
meenemen… of – doe eens gek – 11.328 golfballen.
De verzonken bodem geeft minder luchtweerstand
en zorgt dat dakkoffer en auto perfect op elkaar
aansluiten. Dankzij de beperkte hoogte – onderdeel
van het aërodynamische ontwerp – kunt u met
uw SUV nog steeds de meeste parkeergarages
inrijden. Kijk, daar is over nagedacht.

Hapro Zenith 6.6

RUIMTE EN DESIGN IN ÉÉN. De Hapro Zenith
is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Zowel de
Zenith 6.6 als de Zenith 8.6 zijn leverbaar in drie
luxueuze kleuren: Titanium, Brilliant Black of Pure
White. Ruimte en design komen prachtig samen.

Hapro Zenith 8.6

*Detail van de Titanium
afwerking.
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GEMAK DIENT
DE MENS.
Het unieke bevestigingssysteem van de Zenith.
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.
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VEILIG EN
BETROUWBAAR.
Altijd grip op de zaak.
De Hapro Zenith 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.
All the ins and outs.
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Afstand tussen dakdragers in mm:

Maximale afmetingen dakdragers in mm:

Maximale afmeting tussen dakdragers in mm:

Afstand tussen dakdragers in mm:

max. 95 mm

min. 18 mm
max. 38 mm

Hapro Zenith 6.6, 8.6

B

A

A = min.
B = max.

550 mm
950 mm

max. 95 mm

min. 18 mm
max. 28 mm

37 cm

Afmetingen van de buitenkant:

6.6

Specificaties

Hapro Zenith 6.6

Hapro Zenith 8.6

L x B x H buiten

191 x 80 x 37 cm

215 x 88 x 37 cm

L x B x H binnen

186 x 75 x 36 cm

210 x 83 x 36 cm

Inhoud

360 L

440 L

Leeggewicht

19 Kg

23,5 Kg

Max. belading

75 Kg

75 Kg

Opening

links en rechts

links en rechts

Centrale vergrendeling

ja

ja

Spanbanden

3

3

Bevestigingssysteem

Premium-Fit

Premium-Fit

Geschikt voor ski’s en accessoires

± 6 paar

± 7-8 paar

Materiaal

ABS/PMMA

ABS/PMMA

Metalen verstevigingsprofielen (2)

ja

ja

Garantie

5 jaar

5 jaar

191 cm

Beschikbare kleuren: 6.6 and 8.6

37 cm

Titanium

8.6

215 cm

Brilliant Black

Pure White
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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. Niet dat u die nodig zult hebben…
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