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BLACKIT I/II

JUST

WELVET

„Pro maximální komfort
    majitelů automobilových přívěsů.”

„Jednoduché a elegantní řešení  
    v nejlepším poměru ceny a kvality.”

„Nejlepší pro vaše vozidlo,
        kombinace kvality a designu.”

Hlavní předností řady plastových boxů Just, 
je vyvážení maximální funkčnosti a nízké 
hmotnosti, jenž je jedním z hlavních 
požadavků vybavení moderních užitkových 
vozidel. 

Welvet je nejvyšší řadou plastových boxů 
Daken. 

Speciální víko zamezuje kroucení 
schránky při velkém namáhání a brání tak 
proniknutí vody do úložného prostoru. 
Víko je osazeno Europlex uzávěry s vysoce 
kvalitními zámky pro snadnou a bezpečnou 
manipulaci.  

Materiál pro řadu Welvet je vyráběn 
technologií vstřikování polypropylenu a je 
rezistentní proti vlivům okolního prostředí.   
Vyhovuje TÜV certifikaci.

Inspirací pro řadu plastových boxů BLACKIT 
jsou  požadavky a inovace přímo od 
uživatelů přívěsů.

Prémiová kvalita materiálů, technologie 
výroby s moderním designem zaměřeným 
na každý detail, posunují řady BLACKIT do 
atraktivního a účelného příslušenství. 

Přepracovaná struktura těsnění činí boxy 
prachu i vodě odolnými. 

Použitý materiál bez přídavku recyklátů, 
zajišťuje vysokou odolnost boxu proti UV 
záření, extrémním teplotám a nejrůznějším  
látkám jako jsou oleje či palivo.

Panty víka jsou u boxu BLACKIT I umístěny na kratší straně s jedním 
uzamykatelným uzávěrem s plastovou krytkou zámku.

U boxu BLACKIT II jsou panty umístěny na delší straně a víko je opatřeno  
dvěma uzamykatelnými uzávěry s plastovými krytkami zámků.

Box BLACKIT II je především určen k montáži v poloze s uzavřeným 
víkem ve vodorovné poloze, jenž tak je zaručena nejlepší ochrana proti 
vlivům okolního prostředí. Montáž ve svislé poloze je přípustná, ovšem 
voděodolnost není plně garantována. 


