קטלוג מוצרים

W W W. TO PCAR- LTD. CO M
חברת טופ קאר גאה להציג קטלוג מוצרים חדשני ויוקרתי בו הושקעו מאמצים רבים ,מחשבה יצירתית תכנון מדוקדק
ושימת דגש מיוחדת על טיב החומרים ,איכות הבדים ורמת גימור מעולה ,על מנת להעניק לך ,כלקוח שלנו ,חווית קנייה מושלמת.
תמונות ממוקדות ,מגוון דוגמאות בדים מובחרים ואיכותיים ימחישו לך את רמת הדיוק והמקצועיות של קולקציית כיסויי
המושבים המעוצבים והייחודיים של חברת טופ קאר.
דגש אומנותי בשילוב טקסטורות חדישות וטכנולוגיות צבע מתקדמות ,יוצרים יחד שילובים מפתיעים ומרהיבים ביופיים ובנוחיותם.
בדי הכיסויים של חברת טופ קאר מיובאים היישר מתעשיות הרכב היוקרתיות באירופה וארה”ב וכן מחברות הטקסטיל המובילות בעולם,
אשר עברו בדיקות איכות קפדניות והוכיחו חוזק רב ,עמידות גבוהה בדהייה ובשחיקה לאורך זמן.
בין סוגי הבדים ניתן לבחור ולשלב :דמויי עור איכותי ועמיד ,קטיפה מפנקת ,אלקנטרה ,זמש מחורר ונושם ,מיקרופייבר ,בד ג’קארד,
מגבת עבה ונעימה למגע ועוד סוגי בדים מובחרים.
חברת טופ קאר מתמחה בהתאמה אישית של כיסויי מושבים ,המבוצעת ע”י צוות מקצועי ומיומן הנותן מענה לכל צורך ודרישה.
כמו כן לחברת טופ קאר מוצרים ייחודיים נוספים כגון :וילונות בד ,כיסויי שעונים ,משענות יד וארגזי חפצים ,כיסויי הגה ,שטיחים ועוד.
העולם.
כל שנותר הוא לבחור את הדגם המועדף עליך ולצאת לחוויית נהיגה מפנקת ונוחה שתגרום לך להרגיש ב-

תוכן הקטלוג:
כיסויי מושבים בהתאמה אישית
מילאנו  -דמוי עור משובח בעיצוב איטלקי ויוקרתי

ליידי ליין  -קולקציית כיסויי מושבים מיוחדת לנשים

אפולו  -דמוי עור מפואר באיכות גבוהה במיוחד

כיסויי מושבים למסחריות (קדמי )1/7 /

אפולו ספורט  -דמוי עור  +תפירה צבעונית בהתאמה אישית

כיסויים סטנדרטיים לרכב

אפולו קלאס  -דמוי עור משולב בד קטיפה ג’קארד

גופיות קומפלט  /גופיות קדמי

טוסקנה  -דמוי עור משולב בד זמש איטלקי מחורר ונושם

שטיחים איכותיים במגוון דגמים

פרזידנט  -דמוי עור איכותי משולב בד קטיפה משובח

כיסויי הגה איכותיים במבחר דגמים

פרזידנט  -בד קטיפה דמוי אלקנטרה משולב קטיפה

משענות יד מפוארות במגוון גדלים

קינג  -דמוי עור חזק ,מרשים וספורטיבי

ארגזי חפצים ונוחות רב שימושיים

מנהטן  -בד קטיפה מקורי ויוקרתי

כיסוי גלגל רזרבי לג’יפ דגם אפולו

ספארי  -בד קטיפה בדוגמת חיות

כיסוי שעונים :חלק  /מעוצב  /פנטגון

פנטגון  -בד קטיפה ג’אקרד בדוגמת כוורת

כיסוי חיצוני לרכב דגם טורנדו

מרקורי  -בד ג’קארד איכותי בטקסטורות ייחודיות

כיסוי למשענת ראש  +סמל הרכב

מיראז’  -בד קטיפה ספורטיבי מעוטר פסים מובלטים

כרית ישיבה לנהג דגם פנטגון

רייסינג  -בד פוליאסטר עבה משולב בד רשת אוורירי

בד אקוסטי למגש הרמקולים

דאלאס  -בד מגבת עבה ונעים למגע

מוצרי ריח ואווירה  -אקזוטיק פרש

וילונות בד מהודרים  -קפיץ  /ברזל  /צינור
נ י ת ן לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

“מטלית הקסם”  -פתרון קטן ,ניקיון גדול
ס ו גי ה ר כ ב

כיסויים למושבי הרכב בהתאמה אישית
חברת טופ קאר מתמחה במתן פתרונות להתאמה מושלמת של כיסויי המושבים לכל סוגי הרכב ,פרטיים ומסחריים.
לטופ קאר יכולת תכנון ,ייצור והתקנת כיסויים עפ”י מידה מדויקת של מושבי הרכב.
צוות מיומן ומקצועי בודק ומודד בדייקנות מרבית את מושבי הרכב וכל התוספות הנדרשות לייצור הכיסוי המושלם.
בתהליך הייצור ותפירת הכיסויים מושקעת מחשבה רבה ויצירתית במתן פתרונות לצרכים ייחודיים כגון :חלוקה ופיצול מושבים
אחוריים ,משענות ראש בגדלים ובצורות שונות ,פתחים מיוחדים לחגורות בטיחות וכריות אוויר ,כיסים בגב המושבים ,פתחים
מיוחדים למסכי  DVDבמושבי הרכב ,משענות יד ועוד.

פתחים מיוחדים לחגורות בטיחות

פתח לחגורת בטיחות בגב האחורי

משענות ראש בגדלים וצורות שונות שילוב דמוי עור במסגרת ובחלק האחורי של הכיסוי

כיסוי למסחרית-כיסא נהג וכפול לידו  +ידית

כיסים מיוחדים בגב המושבים הקדמיים

פתח מיוחד לכרית אוויר בגב המושב הקדמי

משענת יד אחורית עם רצועת משיכה+מגש נשלף

גב אחורי עם דבשות+משענת יד

כיסוי לכנפיים בצידי גב הספסל האחורי

כיסוי למושבים גבוהים ברכבים מסחריים

כיסוי למכסה תא חפצים קדמי

משענת יד על דופן גב אחורי

כיסוי למשענות יד אחוריות

גב אחורי לאחר פירוק והרכבת פלסטיק+רשת

גב אחורי מחולק ל 1/3-ו + 2/3-פתחים לחגורות

כיסויים למושבי הרכב בהתאמה אישית

מילאנו  -כיסוי מושבים

כיסוי מפואר מעור תעשייתי משובח בעיצוב איטלקי
החומרים מיובאים מתעשיית הרכב היוקרתית
באירופה ,מקורי ובלעדי תוצרת כחול לבן

עבר

בהצלחה!
בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

שחור בשילוב לבן

מילאנו במבחר שילובי צבעים

שחור בשילוב פנינה

שחור בשילוב ברונזה

שחור בשילוב שחור

בז’ בשילוב פנינה

בז’ בשילוב ברונזה

בז’ בשילוב שחור

נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

דגם רשום
49598

אפולו  -כיסוי מושבים

כיסוי מפואר מעור תעשייתי משובח ביותר
החומרים מיובאים מתעשיית הרכב היוקרתית
באירופה ,מקורי ובלעדי תוצרת כחול לבן

עבר

בהצלחה!
בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

דגם רשום
45762

אפולו במבחר שילובי צבעים

שחור

אפור כהה

אפור בהיר

בז’

בורדו

שחור בשילוב בז’

שחור בשילוב אפור בהיר

שחור בשילוב אפור כהה

שחור בשילוב מהגוני 6

שחור בשילוב מהגוני 5

שחור בשילוב אדום

שחור בשילוב בורדו

שחור בשילוב רויאל

שחור בשילוב לבן

שחור בשילוב צהוב

בז’ בשילוב מהגוני 6

בז’ בשילוב מהגוני 5

אפור כהה בשילוב שחור

שחור בשילוב שמנת

נ י ת ן

לב צ ע

אפור בהיר בשילוב אפור כהה אפור כהה בשילוב אפור בהיר

ה ז מ נ ו ת

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

אפולו

ספורט  -כיסוי מושבים

כיסוי מפואר מעור תעשייתי משובח
משולב בתפירה צבעונית לפי בחירה

שחור משולב בז’
תפירה בצבע בז’

שחור משולב כחול
תפירה בצבע כחול

שחור משולב לבן
תפירה בצבע לבן

אפולו

שחור משולב צהוב
תפירה בצבע צהוב

שחור משולב אדום
תפירה בצבע אדום

שחור משולב אפור
תפירה בצבע אפור

קלאס  -כיסוי מושבים

Class

דגם רשום
45762
כיסוי מפואר מעור תעשייתי משובח
משולב עם בד קטיפה ג’אקרד איכותי
בעיצוב מקורי ובלעדי תוצרת כחול לבן

אפולו במבחר שילובי צבעים

עבר

בהצלחה!
בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

שחור בשילוב אפור כהה

אפולו קלאס במבחר שילובי צבעים

שחור בשילוב
שחור קטיפה

שחור בשילוב
בז’ קטיפה

נ י ת ן

אפור כהה בשילוב
אפור כהה קטיפה

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

אפור כהה בשילוב
שחור קטיפה

ל כל

ס ו גי

בז’ בשילוב
בז’ קטיפה

ה ר כ ב

דגם רשום
45762

בז’ בשילוב
שחור קטיפה

טוסקנה  -כיסוי מושבים

Toscana
כיסוי מעור תעשייתי משובח ומפואר המשולב זמש
איטלקי מחורר ונושם
בעל מראה ספורטיבי ויוקרתי במיוחד

עבר

בהצלחה!
בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

שחור בשילוב אדום

דגם רשום
49598

טוסקנה במבחר שילובי צבעים

שחור בשילוב כחול

אפור בהיר בשילוב אפור בהיר

שחור בשילוב בז’

אפור בהיר בשילוב אפור כהה
נ י ת ן

לב צ ע

שחור בשילוב אפור כהה

אפור כהה בשילוב אפור בהיר
ה ז מ נ ו ת

ל כל

שחור בשילוב אפור בהיר

אפור כהה בשילוב אפור כהה

ס ו גי

ה ר כ ב

בז’ בשילוב בז’

פרזידנט  -כיסוי מושבים
משולב דמוי עור

כיסוי מפואר מעור תעשייתי משובח
משולב בד קטיפה בעל טקסטורה ייחודית
בעיצוב מקורי ויוקרתי
שחור בשילוב אפור כהה

פרזידנט במבחר שילובי צבעים

אפור כהה בשילוב
אפור כהה קטיפה

אפור בהיר בשילוב
אפור כהה קטיפה

שחור בשילוב
כחול קטיפה

בז’ בשילוב
בז’ קטיפה

שילובימושבים
במבחר כיסוי
פרזידנט -
צבעים
אפולו
משולב קטיפה

דגם רשום
49597

שחור בשילוב
בז’ קטיפה

דגם רשום
45762

כיסוי קטיפתי ואיכותי דמוי אלקנטרה משובח
משולב בד קטיפה בעל טקסטורה ייחודית
בעיצוב מקורי ויוקרתי
אפור כהה בשילוב אפור כהה

פרזידנט במבחר שילובי צבעים

שחור בשילוב
אפור כהה קטיפה

שחור בשילוב
בז’ קטיפה

נ י ת ן

שחור בשילוב
כחול קטיפה

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

כחול בשילוב
כחול קטיפה

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

דגם רשום
49597

בז’ בשילוב
בז’ קטיפה

קינג  -כיסוי מושבים

כיסוי איכותי דמוי עור
בעל מראה מרשים ואקסקלוסיבי
חזק עמיד ונעים למגע

עבר

בהצלחה!

שחור בשילוב בז’
דגם רשום
40021

בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

קינג במבחר שילובי צבעים

שחור בשילוב בז’

שחור בשילוב שחור

שחור בשילוב אפור מחורר
נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

שחור בשילוב אפור

שחור בשילוב שחור מחורר
ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

מנהטן  -כיסוי מושבים

כיסוי קטיפה משובח ומפואר
משולב בד ריפוד מקורי ויוקרתי
ברמת גימור גבוהה במיוחד

עבר

בהצלחה!
בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

דגם 30 -
דגם רשום
43709

מנהטן במבחר דגמים

דגם 20 -

דגם 50 -
נ י ת ן

דגם 40 -

דגם 60 -
לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

דגם 70 -
ס ו גי

ה ר כ ב

ספארי  -כיסוי מושבים

כיסוי קטיפה ייחודי בטקסטורת חיות
בעיצוב חדשני ומראה צעיר
במרקם מפנק רך ונעים

עבר

בהצלחה!
בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

דגם דלמטי

דגם רשום
49598

ספארי במבחר דגמים

דגם פומה

דגם נמר

דגם צ’יטה
נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

דגם חתול

דגם זברה
ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

פנטגון  -כיסוי מושבים

כיסוי חדשני מבד ריפוד קטיפה ג’אקרד
בעל מראה יוקרתי מפנק
איכותי רך ונעים למגע

עבר

בהצלחה!
בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

שחור בשילוב בז’

פנטגון במבחר שילובי צבעים

שחור

אפור כהה
נ י ת ן

בז’

שחור בשילוב אפור
לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

כחול
ס ו גי

ה ר כ ב

דגם רשום
49598

מרקורי  -כיסוי מושבים

כיסוי אקסקלוסיבי מבד ג’אקרד מקורי משולב
בד קטיפה איכותי ואוורירי
בעל מראה של ריפוד רכב אורגינאלי

עבר

בהצלחה!
בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

דגם 200 -
דגם רשום
46220

מרקורי במבחר דגמים

דגם 100 -

דגם 400 -
נ י ת ן

דגם 300 -

דגם 500 -
לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

דגם 600 -
ס ו גי

ה ר כ ב

מיראז’  -כיסוי מושבים

כיסוי מדגם ייחודי קטיפתי
וספורטיבי בעיטור פסי קטיפה
מובלטים בעל מרקם מפנק ,רך ונעים

עבר

בהצלחה!
בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

אפור כהה בשילוב אפור בהיר

דגם רשום
49597

מיראז’ במבחר שילובי צבעים

שחור

בז’

שחור בשילוב אפור כהה

שחור בשילוב סגול

אפור כהה

שחור בשילוב אפור בהיר

שחור בשילוב צהוב

נ י ת ן

לב צ ע

כחול

שחור בשילוב בז’

שחור בשילוב אדום

ה ז מ נ ו ת

כחול בשילוב ג’ינס

ל כל

שחור בשילוב בורדו

שחור בשילוב ורוד

ס ו גי

ה ר כ ב

שחור בשילוב רויאל

רייסינג  -כיסוי מושבים

כיסוי ספורטיבי איכותי ויוקרתי
בד פוליאסטר משולב בד רשת אוורירי
עבה במיוחד עם דוגמת פסים מובלטים

עבר

בהצלחה!
בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

אפור בהיר

דגם רשום
40016

רייסינג במבחר שילובי צבעים

אפור כהה

שחור
נ י ת ן

אדום

בז’
לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

כחול
ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

דאלאס  -כיסוי מושבים

כיסוי אלגנטי מבד מגבת איכותי
במראה מושלם עם קווים נקיים
בעל מרקם קטיפתי רך ונעים

עבר

בהצלחה!
בדיקת חוזק ,שחיקה ,תפירה
ואיכות חומרים העומדים
בתקנים בינלאומיים!

דאלאס במבחר שילובי צבעים

שחור

אפור כהה

בז’
נ י ת ן

לב צ ע

אפור בהיר

כחול
ה ז מ נ ו ת

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

דגם רשום
26719

וילונות בד מהודרים לרכב
הוילונות עשויים מבד ברלינגטון איכותי ועמיד ביותר
החל מגזירת הבד ותפירה בשיטה ייחודית לקבלת כיווצים רבים ליצירת מראה מפואר.
כולל חבקי קשירה רחבים עם סמלי הרכב במגוון צבעים מרהיבים.
ניתן לבצע הזמנה מיוחדת בהתאמה מלאה ומדוייקת לכל סוגי הרכב כגון:
רכבים פרטיים ,מסחריים ,טנדרים ,ג’יפים ,מיניבוסים ,מיניוואנים ,אוטובוסים ,משאיות מנופים ועוד...

ניתן לבצע את הזמנת הוילונות ל 3-סוגי התקנות:
 3צינור אלומניום בקוטר  11מ”מ
 2חוט ברזל מגולוון בעובי  5מ”מ
 1חוט קפיצי מצופה פלסטיק גמיש

1

וילון+קפיץ
התקנה קלה ומהירה של וילונות באמצעות חוט קפיצי המצופה פלסטיק גמיש
ווים המוברגים בקצוות הקפיץ וברגים קודחים ,בהתאמה מלאה לכל סוגי הרכב.

ערכת התקנה:
קפיצים ,ברגים וווים

2

וילון+ברזל
התקנה בשיטה ייחודית עם ברזלים המכופפים בתוך מסגרת החלונות
בצמוד לזכוכית למראה מרשים ומפואר ,בהתאמה מלאה לכל סוגי הרכב.

ערכת התקנה:
ברזלים ,ברגים וקליפסים

3

וילון+צינור
התקנה מקצועית של וילונות עם צינורות אלומניום
עמידים וחזקים המותאמים בעיקר לרכבים מסחריים ,משאיות ועוד....

ערכת התקנה:
צינורות ,ברגים וקליפסים

קולקציית כיסוי מושבים ליידי ליין

Lady Line
כיסוי מושבים ליידי ליין
בעיצוב בלעדי חדשני ואופנתי
בד קטיפה איכותי
במרקם מפנק רך ונעים
משולב בהדפסות,
רקמות ואפליקציות
מרהיבות בתלת מימד

דובדבן פרוע

פיית הפרחים

דגם רשום 49728 -

דגם רשום 49729 -

דגם רשום
45762

אפולו במבחר שילובי צבעים

לבבות ורודים

דגם רשום 49731 -

גולשת גלים

דגם רשום 49730 -

פרפרים צבעוניים
נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

דגם רשום 49726 -

מושביםליין
ליידי
כיסוי הגה
הגה
אפולו
כיסוי -כיסוי

Lady Line
כיסוי הגה ליידי ליין
בעיצוב בלעדי חדשני ואופנתי
משולב בהדפסות ,רקמות
ואפליקציות מרהיבות
בד קטיפה איכותי
במרקם מפנק רך ונעים

פיית הפרחים

גולשת גלים
דגם רשום
45762

דובדבן פרוע

פרפרים צבעוניים

לבבות ורודים

שטיחי ליידי ליין
אפולו במבחר שילובי צבעים

Lady Line
שטיח ליידי ליין

בעיצוב בלעדי חדשני ואופנתי
משולב בהדפסות ,רקמות ואפליקציות מרהיבות
סט שטיחי לבד  4חלקים המתאימים לכל סוגי הרכב
פיית הפרחים

גולשת גלים

דובדבן פרוע

נ י ת ן

לב צ ע

לבבות ורודים

ה ז מ נ ו ת

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

פרפרים צבעוניים

כיסויים למושבי הרכב הקדמיים
כיסוי פנטגון

כיסוי מיראז’

כיסוי מבד ריפוד קטיפה ג’אקרד
בעל מראה יוקרתי מפנק
איכותי רך ונעים למגע

דגם קטיפתי ספורטיבי וייחודי
בעיטור פסי קטיפה מובלטים
בעל מרקם מפנק ,רך ונעים

דגם פנטגון דגם מיראז’

כיסוי למושבים רגילים עם
משענות ראש מתפרקות
מתאים לכל סוגי המכוניות הפרטיות
מסחריות קטנות/גדולות
מיניוואנים ,ג’יפים ,משאיות ועוד...

דגם פנטגון דגם מיראז’

כיסוי למושבים גבוהים עם
משענות ראש מחוברות
מתאים לרכבים כגון:
 G.M.Cונדורה ,ראלי ,ספארי,
סוואנה ,סוברו טנדר ,סוזוקי,
שברולט אסטרו ועוד...

דגם פנטגון דגם מיראז’

כיסוי מושבים לרכב מסחרי
 - 1/7מושב נהג+מושב כפול
כיסוי מושבים לרכב מסחרי1/7-
מושב נהג  +מושב כפול לידו
מתאים בעיקר לרכבים מסחריים,
טנדרים ומשאיות כגון:
יונדאי  ,H1מרצדס ספרינטר,
סיטרואן ג’אמפי ,פולקסווגן ,פורד
טרנזיט ,פיאט דוקאטו ,פיג’ו
בוקסר ,רנו מאסטר  /טרפיק,
איווקו ,דאף ,וולוו ,ועוד...

למגוון הבדים וצבעים
ראה בעמוד מיראז’

למגוון הבדים וצבעים
ראה בעמוד פנטגון
נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

כיסוים למושבי הרכב
כיסוי קונקורד
דגם מפואר דמוי עור משובח
בתפירה כפולה וחזקה למראה מושלם

שחור

דגם רשום

45762

שחור בשילוב בז’

בז’

שחור בשילוב אפור כהה

אפור כהה

כיסוי יוניברס
דגם קטיפה מפואר ואיכותי
בשילוב בד רשת אוורירי

דגם רשום
45762

אפולו במבחר שילובי צבעים

שחור בשילוב אפור
בז’ בשילוב בז’

שחור בשילוב רויאל

שחור בשילוב שחור

שחור בשילוב אדום

כיסוי קינג
דגם קטיפתי איכותי ועבה במיוחד
במראה אלגנטי רך ונעים למגע

אפור כהה בשילוב אפור בהיר

דגם רשום

45762

שחור בשילוב אפור כהה

ת ןן
ננ יי ת

ע
ב צצ ע
לל ב

ת
מ ננ וו ת
ה זז מ
ה

לל ככ לל

ס וו גג יי
ס

שחור בשילוב בז’

ב
ה רר ככ ב
ה

אפור בשילוב אפור

בז’ בשילוב בז’

כיסויים למושבי הרכב
כיסוי בוקסר
דגם קטיפתי דמוי אלקנטרה
במרקם איכותי ,מפנק ,רך ונעים

אפור בהיר

אדום

שחור

כחול

אפור כהה

בז’

כיסוי פניקס
דגם איכותי וקלאסי מבד פוליאסטר
בעיטור פסים מובלטים ורקמה ייחודית

שחור  +פסים לבנים

דגם רשום

48500

אפור כהה  +פסים לבנים

שחור  +פסים כחולים

אפור בהיר  +פסים אפורים

שחור  +פסים צהובים

אפולו במבחר שילובי צבעים

רשום
דגם
פסים אדומים
שחור +
45762

כיסוי מקסיקו
דגם ספורטיבי מבד פוליאסטר איכותי
משולב בד רשת אוורירי

כחול

דגם רשום

40016

בז’

אפור כהה

שחור

אפור בהיר

אדום

כיסוי פלאש
דגם מפואר מבד פוליאסטר איכותי
עבה במיוחד בשילוב בד רשת אוורירי

אדום

דגם רשום

40017

שחור

נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

בז’

ל כל

אפור בהיר

ס ו גי

ה ר כ ב

אפור כהה

כחול

כיסויים למושבי הרכב
כיסוי דרקון
בעיצוב ספורטיבי המעוטר
בהדפסת דרקון
מבד פוליאסטר חזק ונעים למגע

כחול

דגם רשום

44422

שחור

אפור כהה

כחול

כיסוי יפני
דגם איכותי וייחודי בסגנון יפני
מעוטר ברקמה מהודרת

אדום

דגם רשום

רשום
דגם38634
45762

כחול

שחור

אפור כהה

אפולו במבחר שילובי צבעים
כיסוי דופלקס
בעיצוב ספורטיבי ובמראה גופיה
מבד פוליאסטר חזק ונעים למגע

כחול

דגם רשום

אפור כהה

26719

אדום

בז’

כיסוי להבות
דגם איכותי מבד פוליאסטר רך ונעים
מעוטר ברקמת להבות מהודרת

אדום

דגם רשום

39725

שחור

נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

כחול

אפור כהה

כיסויים למושבי הרכב

11

כיסוי טייפון

חלקים

בעיצוב חדשני מבד פוליאסטר
חזק ,רך ונעים למגע

הסט כולל :כיסוי הגה  2 +כריות
לחגורות בטיחות

אפור בהיר

דגם רשום

43711

אדום

אפור כהה

שחור

11

אפור בהיר

8

כיסוי ספיריט

חלקים

דגם ספורטיבי מבד פוליאסטר איכותי
במרקם מפנק רך ונעים

הסט כולל :כיסוי הגה  2 +כריות
לחגורות בטיחות

בז’

חלקים

אדום

שחור

אפור בהיר

אפור כהה

כחול

אפולו במבחר שילובי צבעים

11

דגםאדום
רשום
45762

כיסוי אוסקר

חלקים

דגם איכותי בעצוב ייחודי
מבד פוליאסטר חזק ונעים למגע

הסט כולל :כיסוי הגה  2 +כריות
לחגורות בטיחות

אפור בהיר

שחור

בז’

אפור כהה

11

אדום

8

כיסוי ספיד

חלקים

חלקים

דגם ספורטיבי מבד פוליאסטר
איכותי במיוחד עמיד וחזק

הסט כולל :כיסוי הגה  2 +כריות
לחגורות בטיחות

כחול

כחול

דגם רשום

40019

שחור

נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

בז’

ל כל

ס ו גי

אפור כהה

ה ר כ ב

אפור בהיר

אדום

גופיות למושבי הרכב  -קומפלט
גופיות קומפלט ספיידר
בעיצוב חדשני וייחודי
בד קטיפה משולב פוליאסטר איכותי

כחול

דגם רשום

39555

אפור כהה

שחור

אדום

אפור בהיר

גופיות קומפלט בוקסר
בעיצוב ספורטיבי עמיד וחזק
בד קטיפה משולב פוליאסטר איכותי

אדום

דגם רשום

רשום
דגם
26719
45762

אפור בהיר
אפור בהיר

שחור

אפור כהה

כחול

אפולו במבחר שילובי צבעים
גופיות קומפלט דאלאס
בעיצוב אלגנטי בקווים נקיים
בד מגבת איכותי במרקם קטיפתי

אפור בהיר

דגם רשום

29719

אפור בהיר

שחור

אפור כהה

בז’

גופיות קומפלט יפני
בסגנון יפני מקורי וייחודי
מעוטר ברקמה מהודרת

כחול

דגם רשום

26719

שחור

נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

אפור כהה

ס ו גי

ה ר כ ב

אפור בהיר

אדום

גופיות למושבי הרכב  -קומפלט

11

גופיות קומפלט טייפון

חלקים

בעיצוב חדשני מבד פוליאסטר איכותי
חזק ,רך ונעים למגע

הסט כולל :כיסוי הגה  2 +כריות
לחגורות בטיחות

כחול

דגם רשום

26719

שחור

12

אפור כהה

אפור בהיר

אדום

גופיות קומפלט ספורטיב

חלקים

בעיצוב ספורטיבי מבד פוליאסטר איכותי
משולב בד רשת אוורירי

הסט כולל :כיסוי לידית הילוכים
כיסוי הגה  2 +כריות לחגורות בטיחות

אדום

דגם רשום

26719

אפור כהה

שחור

כחול

אפולו במבחר שילובי צבעים

11

צהוברשום
דגם
45762

8

גופיות קומפלט ווסט קאר

חלקים

חלקים

בעיצוב יוקרתי וספורטיבי
בד פוליאסטר איכותי ונעים למגע

הסט כולל :כיסוי הגה  2 +כריות
לחגורות בטיחות

כחול

דגם רשום

26719

אפור בהיר

אדום

שחור

אפור כהה

Millenium Vest
גופיות קדמי מילניום
הגופיה שמכסה גם את משענת הראש
בתוספת בנדנה ספורטיבית
מתאים גם לרכב מסחרי עם מושבים גבוהים

כחול

דגם רשום

33793

שחור

נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

אפור כהה

ס ו גי

ה ר כ ב

אפור בהיר

בז’

גופיות למושבי הרכב  -קדמיים
גופיות קדמי דאלאס
בעיצוב אלגנטי בקווים נקיים
בד מגבת איכותי במרקם קטיפתי

אפור כהה

אפור בהיר

שחור

אפור כהה

בז’

גופיות קדמי ספורטיב
בעיצוב ספורטיבי מבד פוליאסטר איכותי
משולב בד רשת אוורירי

צהוב

דגם רשום
45762

אפור כהה

שחור

כחול

אדום

אפולו במבחר שילובי צבעים
גופיות קדמי יפני
בסגנון יפני מקורי וייחודי
מעוטר ברקמה מהודרת

אדום

דגם רשום

38694

אפור כהה

שחור

כחול

צהוב

גופיות קדמי ווסט קאר
בעיצוב יוקרתי וספורטיבי
בד פוליאסטר איכותי ונעים למגע

אדום

כחול

נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

אפור בהיר

ס ו גי

ה ר כ ב

שחור

אפור כהה

שטיחים איכותיים לרכב
CRYSTAL
שטיח קריסטל
סט  4חלקים בעיצוב חדשני ,עשוי מחומר  PVCשקוף
כולל פסי חיתוך מיוחדים בצדדים להתאמה מושלמת
עבה ,נטול ריח וניתן לשטיפה מלאה
מתאים לכל סוגי הרכב

שקוף

שקוף כהה

ELEGANT
שטיח אלגנט
סט  4חלקים בעיצוב חדשני ,עשוי מחומר
בשילוב שטיח לבד ,כולל פסי חיתוך מיוחדים
בצדדים להתאמה מושלמת ,עבה ונטול ריח
ניתן לשטיפה מלאה ,מתאים לכל סוגי הרכב

PVC

בז’

אפור

שחור

TYPHOON
שטיח טייפון
סט  4חלקים מפואר ,עשוי מחומר PVC
כולל פסי חיתוך מיוחדים להתאמה מושלמת
עבה ונטול ריח ,ניתן לשטיפה מלאה
מתאים לכל סוגי הרכב

בז’

אפור

שחור

CLASSIC
שטיח קלאסיק

סט  4חלקים בעיצוב קלאסי
עשוי מבסיס גומי בציפוי שטיח לבד איכותי
נטול ריח ובגימור אקסקלוסיבי
מתאים לכל סוגי הרכב

בז’

אפור

שחור

שטיחים איכותיים לרכב

NIKEL
שטיח ניקל

סט  4חלקים מחומרים
איכותיים ובעיצוב חדשני
ניתן לשטיפה מלאה
ומתאים לכל סוגי הרכב

אדום

כרום

ניקל

קרבון

כחול

שחור

לבן

שטיח לתא המטען ברכב

JAMBO
שטיח ג’מבו

שטיח בעיצוב בלעדי המיועד לרצפת תא המטען ,עשוי גומי עבה מאוד וחזק
הכולל פסי חיתוך מיוחדים בצדדים להתאמה מושלמת לכל סוגי הרכב.

74

140

ס”מ

שטיח קטן דגםB-
אפור

פסי חיתוך מיוחדים בצדדים
להתאמה מלאה ומושלמת

דגם רשום
49729

100
ס”מ

140

שטיח גדול דגםA-
אפור

שחור

הרכבה פשוטה ,קלה ומהירה
ניתן לשטיפה מלאה

ס”מ

מגן ושומר על רצפת תא המטען
מכימיקלים נוזלים ,לכלוך ועוד...

שחור

קופסת אריזת השטיח
הכוללת רשימת התאמה לסוג הרכב

ס”מ

כיסויי הגה איכותיים
ITALY
כיסוי הגה איטלי

NAPA
כיסוי הגה נאפה

מעור אמיתי

בעיצוב חדשני ואלגנטי ,בתפירה כפולה וחזקה
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ ,קטן  36 - Sס”מ

בעיצוב איטלקי מפואר בשילוב פסי ניקל
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ ,קטן  36 - Sס”מ

שחור

אפור

בז’

כיסוי הגה אומגה

כיסוי הגה פנטום

דמוי עור משובח במראה אקסקלוסיבי
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ ,קטן  36 - Sס”מ

שחור משולב אפור

שחור משולב אדום

אפור

PRINCE

גומי רך ואיכותי עם בליטות מסאג’
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ

שחור

כחול

בז’

שחור

שחור

MONACO

CROSS

כיסוי הגה מונקו

כיסוי הגה קרוס

 PVCשחור משולב קטיפה מחוררת
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ

שחור

שחור

כיסוי הגה קוברה

דמוי עור איכותי בתפירה מיוחדת
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ ,קטן  36 - Sס”מ,
גדול  L - 40ס”מ

בז’

בז’

COBRA

כיסוי הגה פרינס

אפור

אפור

OMEGA

 PVCבעיצוב חדשני ,משולב בעיטורי ניקל
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ

אפור

שחור

בז’

PHANTOM

שחור חלק

מעור אמיתי

דמוי עור משובח בתוספת פסי ניקל
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ

אדום

כחול

שחור

כחול

בז’

אפור

אדום

כיסויי הגה איכותיים
ULTRA

NAPOLI

כיסוי הגה אולטרה

כיסוי הגה נאפולי

 PVCספורטיבי מעוטר בפסי ניקל
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ

כחול

דמוי עור איכותי בעיצוב קלאסי
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ

שחור

אפור

בז’

שחור

ATLANTIC

TURINO

כיסוי הגה אטלנטיק

כיסוי הגה טורינו

 PVCרך ונעים משולב קוביות מובלטות
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ ,קטן  36 - Sס”מ

שחור

 PVCשחור משולב כריות מובלטות
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ

אפור

בז’

אפור

שחור

כיסוי הגה ספייס

כיסוי הגה טיטניום

דמוי עור משולב כריות רכות מבד אלקנטרה
גודל :סטנדרטי  38 - Sס”מ ,קטן  38 - Mס”מ
גדול  40 - Lס”מ

דמוי עור איכותי מעוטר בפסי ניקל
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ

שחור משולב בז’

שחור משולב אפור

MERCURY

דגם 100 -

כחול

SPACE

TITNUM

שחור משולב כחול

אפור

דגם 200 -

דגם 300 -

אפור

בז’

שחור

כיסוי הגה מרקורי

בד קטיפה משולב בד ג’אקרד איכותי
גודל :סטנדרטי  38 - Mס”מ

דגם 400 -

דגם 500 -

דגם 600 -

משענות יד מפוארות
סדרת משענות היד לנהג הינם פרי תכנון ,פיתוח וייצור בלעדי של חברת טופ קאר היחידים מסוגם בארץ ובעולם
החברה היחידה בארץ בעלת המגוון הגדול ביותר של משענות יד בצורות ובגדלים שונים המותאמים לכל סוגי הרכב.
המשענות בנויות מעץ מלא ועבה בגימורים כגון:
דמוי עור תעשייתי משובח או קטיפה איכותית ונעימה ,הכוללים כיסים קדמיים ואחוריים
לאחסון חפצים שונים ,מתקני שתייה מעוצבים עם מקום מיוחד לבקבוקים ,כוסות ,פחיות,
פלאפון ,סיגריות ,מטבעות ועוד...
דמוי עור:

בד קטיפה:

בלעדי

16

דגמים שונים

לבן

בז’

אפור

שחור

אפור

בז’

שחור

כחול

מפרט גדלים ומידות במבט אחורי:

56

46

46

34

40

30

26

I-2

46
30

18
26

I-1

30

44

34

34

34
28

18

18

18

8

17

14

8

8

17

14

H/H+

G/G+

F/F+

E/E+

D/D+

C/C+

A/B

דגם סטנדרטי A
34

רוחב בין הרגליים 14 :ס”מ
גובה פנימי 18 :ס”מ
גובה חיצוני 34 :ס”מ

ס”מ

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור ,בז’ ,כחול
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור ,בז’ ,לבן

14

ס”מ

18

ס”מ

דגם סטנדרטי
עם מתקן שתיה B
רוחב בין הרגליים 14 :ס”מ
גובה פנימי 18 :ס”מ
גובה חיצוני 34 :ס”מ

34

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור ,בז’ ,כחול
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור ,לבן

14

דגם רשום 41894

נ י ת ן

ס”מ

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

ס”מ

18

ס”מ

משענות יד מפוארות
דגם רחב C
34

רוחב בין הרגליים 17 :ס”מ
גובה פנימי 18 :ס”מ
גובה חיצוני 34 :ס”מ

ס”מ

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור ,בז’
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור ,בז’

18
17

ס”מ

ס”מ

דגם רחב
עם מתקן שתיה C+
רוחב בין הרגליים 17 :ס”מ
גובה פנימי 18 :ס”מ
גובה חיצוני 34 :ס”מ

34

ס”מ

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור ,בז’
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור ,בז’

18

17

דגם רשום 42643

ס”מ

דגם צר גבוה D
רוחב בין רגליים 8 :ס”מ
גובה פנימי 28 :ס”מ
גובה חיצוני 44 :ס”מ

44

ס”מ

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור

28
8

ס”מ

ס”מ

דגם צר גבוה
עם מתקן שתיה D+
רוחב בין הרגליים 8 :ס”מ
גובה פנימי 28 :ס”מ
גובה חיצוני 44 :ס”מ

44

ס”מ

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור

28

דגם רשום 42644

8

ס”מ

ס”מ

דגם צר E
רוחב בין הרגליים 8 :ס”מ
גובה פנימי 18 :ס”מ
גובה חיצוני 34 :ס”מ

34

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור

ס”מ

18
8

נ י ת ן

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

ס”מ

ס”מ

ס”מ

משענות יד מפוארות

דגם צר
עם מתקן שתיה E+

34

רוחב בין הרגליים 8 :ס”מ
גובה פנימי 18 :ס”מ
גובה חיצוני 34 :ס”מ

ס”מ

18

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור

8

ס”מ

ס”מ

דגם רשום 42645

דגם סטנדרטי גבוה
עם מתקן שתיה F+
רוחב בין הרגליים 14 :ס”מ
גובה פנימי 30 :ס”מ
גובה חיצוני 46 :ס”מ

דגם סטנדרטי גבוה F
46

רוחב בין הרגליים 14 :ס”מ
גובה פנימי 30 :ס”מ
גובה חיצוני 46 :ס”מ

ס”מ

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור

30
14

דגם רשום 42646

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור ,בז’
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור ,בז’

ס”מ

ס”מ

46

רוחב בין הרגליים 17 :ס”מ
גובה פנימי 30 :ס”מ
גובה חיצוני 46 :ס”מ

ס”מ

17

30

ס”מ

46

ס”מ

דגם רשום 42643

דגם צר וגבוה במיוחד
עם מתקן שתיה H+

דגם צר וגבוה במיוחד H
56

רוחב בין הרגליים 8 :ס”מ
גובה פנימי 40 :ס”מ
גובה חיצוני 56 :ס”מ

ס”מ

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור

40
8

דגם רשום 42644

דגם רשום 42649

56

30
17

ס”מ

ס”מ

ס”מ

ס”מ

ס”מ

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור

40
8

דגם רשום 42648

ס”מ

ס”מ

דגם רחב במיוחד
וגבוה I-2

דגם רחב במיוחד I-1

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור

ס”מ

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור ,בז’
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור ,בז’
דגם רשום 42647

רוחב בין הרגליים 26 :ס”מ
גובה פנימי 18 :ס”מ
גובה חיצוני 34 :ס”מ

14

ס”מ

דגם רחב וגבוה G

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור ,בז’
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור ,בז’

רוחב בין הרגליים 8 :ס”מ
גובה פנימי 40 :ס”מ
גובה חיצוני 56 :ס”מ

30

ס”מ

דגם רשום 41894

דגם רחב וגבוה
עם מתקן שתיה G+
רוחב בין הרגליים 17 :ס”מ
גובה פנימי 30 :ס”מ
גובה חיצוני 46 :ס”מ

46

ס”מ

34

רוחב בין הרגליים 26 :ס”מ
גובה פנימי 30 :ס”מ
גובה חיצוני 46 :ס”מ

ס”מ

18
26

ס”מ

ס”מ

קטיפה בצבעים :אפור ,שחור
דמוי עור בצבעים :אפור ,שחור
דגם רשום 42650

46

ס”מ

30
26

ס”מ

ס”מ

מושבים
חפצים -כיסוי
ארגזי אפולו
לרכב
מפוארים
ארגזי נוחות מפוארים ורב שימושיים לרכב הכוללים:
תאי אחסון בגדלים שונים ,רשת קידמית ואחורית לאחסון ושמירת חפצים שונים ,מתקן מעוצב עם מגש נשלף המיועד לכוסות,
בקבוקים ,פלאפונים ,סיגריות ,מטבעות ועוד ...הארגז בנוי מעץ עבה ,בגימור בד קטיפה או עור תעשייתי משובח
ומשמש גם כמשענת יד נוחה ,מתאים בעיקר לרכבים מסחריים ,משאיות ,מינוואנים ,טנדרים ,ג’יפים ועוד...

מתקן שתיה אחורי
 +רשת לשמירת חפצים

תא צדדי לאחסון
 +רשת קדמית

מתקן שתיה קדמי
+מגש נשלף

מכסה עליון המשמש גם
כמשענת יד נוחה

מתקן לכוסות ,בקבוקים
סיגריות ,מטבעות ועוד...

 3גדלים שונים  -גדול ,בינוני ,קטן  3צבעים  -שחור ,אפור ,בז’  2סוגי גימור  -עור תעשייתי או קטיפה איכותית

3

דגם גדול
מתאים לרכבים מסוג GMC :ונדורה ,ראלי ,שברולט סוואנה ,פורד אקונוליין ועוד...
53

ס”מ

45

ס”מ

45

ס”מ

דגם רשום

43535

2

מפרט 3 :קומות של תאי אחסון  2 +בצידי הארגז 2 ,מתקני שתיה קדמיים ו 2-אחוריים ,מגש נשלף ,רשת קדמית ואחורית לשמירת חפצים

דגם בינוני
מתאים לרכבים מסוג GMC :ספארי ,שברולט אסטרו ,קאיה קרניבל ועוד...
44

ס”מ

33

ס”מ

45

ס”מ

דגם רשום

43533

1

מפרט 2 :קומות של תאי אחסון  3 +בצידי הארגז 2 ,מתקני שתיה קדמיים ,מגש נשלף ,רשת קדמית ואחורית לשמירת חפצים

דגם קטן
מתאים לרכבים מסוג :קרייזלר וויג’ר ,מזדה  MPVמרצדס ויטו ,פורד טרנזיט ,יונדאי טרג’ט ועוד...

40

ס”מ

19

ס”מ

50

דגם רשום

43534

מפרט 2 :קומות של תאי אחסון  1 +בחזית הארגז 2 ,מתקני שתיה קדמיים ,מגש נשלף ,רשת אחורית לשמירת חפצים

ס”מ

כיסוי גלגל רזרבי  -אפולו

4X4
כיסוי מפואר מעור תעשייתי משובח
בעיצוב חדשני מקורי ויוקרתי ,בתפירה כפולה,
עבה במיוחד חזק ועמיד המגן על הצמיג מנזקי שמש ואבק.

67-72
ס”מ
73-80
ס”מ

שחור

גודל  S -מתאים לרכבים כגון:
דייהטסו טריוס
סוזוקי ויטרה
הונדה CR-V

סוזוקי גרנד ויטרה
טויוטה ראב 4
סוזוקי ג’ימני

לנד רובר פרילנדר
קאיה ספורטז’
דייהטסו פרוזה

גודל  L -מתאים לרכבים כגון:
איסוזו טרופר
טויוטה פראדו
לנד רובר דיפנדר

ג’יפ רנגלר
יונדאי גאלופר
לנד רובר דיסקברי

ג’יפ סופה
מיצובושי פאג’רו/קינג
ניסאן טרנו ,פטרול

דגם רשום
דגם רשום 49599
45762

אפולו במבחר שילובי צבעים

אדום

סטנד מפואר הכולל  10כיסויי
גלגל רזרבי מדגם אפולו
נ י ת ן

כחול

אפור כהה

בז’

לבן

שחור משולב כחול

שחור משולב אפור כהה

שחור משולב בז’

שחור משולב לבן

שחור משולב אדום

שחור משולב אפור בהיר

שחור משולב בורדו

שחור משולב צהוב

למגוון החומרים והצבעים ראה עמוד  -כיסוי מושבים אפולו

לב צ ע

ה ז מ נ ו ת

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

כיסוי מהודר ללוח שעונים
כיסויי שעונים ייחודיים ומעוצבים פרי תכנון ,פיתוח וייצור של חברת “טופ קאר” היחיד מסוגו בארץ ובעולם.
כיסוי ללוח השעונים (דשבורד) ברכב ,גזור ותפור בהתאמה מדויקת ומושלמת למראה מפואר ויוקרתי ברכב.
הרכבה עצמית פשוטה קלה ונוחה באמצעות מדבקות דבק דו צדדי המצורפות לכיסוי.
ניתן לבצע הזמנה מיוחדת בהתאמה מלאה למידות לוח השעונים לכל סוגי הרכב.
הכיסוי מיוצר מבד איכותי המורכב מ 3 -שכבות:

שכבהעליונה -בד קטיפה איכותי ומשובח בעל מרקם רך ונעים במגוון רחב של צבעים.
שכבה אמצעית -ספוג עבה המשמשכמבודד חום אשר מפחית את התחממות לוח השעונים ברכב ועוזר למנוע דהייה והיווצרות סדקים.
שכבהתחתונה -שכבת בסיס עשויה בד רשת אוורירי רך וגמיש השומר על הספוג ויציבות הכיסוי ללוח השעונים.

בלעדילטופ קאר  3סוגי כיסויי לוח שעוניםלרכב:

1

כיסוי חלק וקטיפתי בדוגמת צבע אחד

אפור כהה

אפור בהיר

שחור

כחול כהה

בורדו

אדום

רויאל

חום

בז’

ורוד

למגוון הבדים והצבעים לכיסויי חלק ומעוצב ראה עמוד  -כיסוי מושבים מיראז’

דגם רשום
45762
כיסוי

2

מהודרת
במבחרברקמה
צבעים ומעוטר
מעוצב בדוגמת 2
צבעים
שילובי
אפולו

מספר דוגמאות מתוך מגוון האפשרויות בכיסוי מעוצב

בסיס בז’ בשילוב שחור

בסיס אדום בשילוב שחור

בסיס כחול בשילוב רויאל

בסיס אפור כהה בשילוב אפור בהיר

דגם רשום
49601

בכיסוי מעוצב זה ניתן לבחור  2צבעים ע”פ דרישה בתוספת רקמה מהודרת

3

כיסוי פנטגון מבד קטיפה ג’אקרד בעל מראה יוקרתי במיוחד

כחול כהה

שחור

אפור

בז’

למגוון הבדים והצבעים ראה עמוד  -כיסוי מושבים פנטגון

נ י ת ן

לב צ ע

דגם רשום
49600

ה ז מ נ ו ת

ל כל

ס ו גי

ה ר כ ב

כיסוי חיצוני לרכב  -טורנדו
כיסוי חיצוני טורנדו
ציפוי  UVהחוסם את קרני השמש
ומונע פגיעה ברכב
מיועד לכל עונות השנה בלעדי בארץ!

תיק מיוחד וקל,
נוח מאוד לשמירה
ואחסון הכיסוי
בתא המטען.

בלעדי!
כונסי אוויר מיוחדים קדמיים ואחוריים
המונעים מהחום המצטבר להשאר
מתחת לכיסוי

חגורות ביטחון עם
אבזמי סגירה קדמיים
ואחוריים לאבטחה
מפני רוח חזקה.

רצועת ביטחון רחבה
עם טבעת המיועדת
לנעילה מהירה בתא
המטען למניעת גניבה.

הכיסוי תפור בתפירה
כפולה להגנה מושלמת
עם גומי עבה וחזק
מסביב לכיסוי.

הגנה מלאה מפני שמש

F

G

הגנה מלאה מרוחות ואבק

D

E

דוחה מים ,גשם וטל

C

כרית ישיבה לנהג פנטגון
כרית מעוצבת המרופדת בבד קטיפה ג’אקרד עם ספוג עבה במיוחד
לנוחות מירבית של הנהג והנוסע ,רכה ונעימה למגע

למגוון הבדים והצבעים
ראה עמוד  -כיסוי מושבים פנטגון

פתח בגב הכרית להוצאת הספוג ולניקוי הכיסוי

בז’

שחור

כחול

אפור

נ י ת ן

לב צ ע

שחור בשילוב אפור

ה ז מ נ ו ת

ל כל

שחור בשילוב בז’

ס ו גי

ה ר כ ב

הגנה מפני ברד חזק

B

A

מושבים
 כיסויסמל הרכב
אפולו +
כיסוי ראש
זוג כיסויים למשענות ראש
מעוטרים ברקמה מהודרת של סמלי הרכב
עשוי מבד פוליאסטר גמיש ואיכותי
למראה ספורטיבי ויוקרתי

סטנד שולחני מפואר  50 +כיסויי ראש

אאודי

אופל

אלפא

ב.מ.וו

דייהו

דייהטסו

הונדה

וולוו

טויוטה

יונדאי

מאזדה

מיציבושי

מרצדס

ניסאן

סובארו

סוזוקי

סיאט

סיטרואן

סקודה

פולקסווגן

פורד

פיאט

פיג’ו

קאיה

רובר

רנו

שברולט

ללא סמל

צבעים נוספים
לפי מלאי קיים :
דגם רשום

40022

שחור

אפור

אדום

כחול

בד אקוסטי לרמקולים
מקצועי חזק ואורירי במיוחד
אינו משבש את איכות הצלילים
מגן על הרמקולים משמש ואבק
לציפוי קל ומהיר על מגש הרמקולים
מידות הבד :אורך  1.50מטר ,רוחב  0.70מטר

בד אקוסטי המורכב על מגש הרמקולים
דגם  - 1עם גומיות מסביב למתיחה וחיזוק בתוספת ווים לחיבור

דגם  - 2ללא גומיות מסביב ,מיועד לגזירה לפי מידת הצורך

מוצרי ריח ואווירה  -אקזוטיק פרש
בקבוקי ספריי ומפיצי ריח עם מקלות במבוק
בניחוחות אקזוטיים המיוצרים ממרכיבים טבעיים,
שמנים ארומטיים ותמציות צמחים משובחות
ריחות :פצ’ולי לבנדר וניל ,מסטיק ,לימון ,וניל,
קוקוס ,לבנדר ,תות ,תפוח ועוד....

סטנד ריחות שולחני מעץ
הכולל  84 -בקבוקי ריח
מפואר ביותר ומעוצב בשתי קומות

סטנד ריחות שולחני מעץ
הכולל  45 -בקבוקי ריח
מפואר ומעוצב בשתי קומות

סטנד ריחות שולחני מקרטון
הכולל  24 -בקבוקי ריח

חדש ובלעדי
מפיץ ריח עם גבישי קריסטל ומקלות במבוק

ניתן למתג את הבקבוקים ומפיצי הריח עם שם הלקוח בהזמנת כמויות גדולות

מטלית הקסם פתרון קטן ניקיון גדול
מוצר מהפכני חדש !!!
קפסולה קטנה ההופכת למטלית ריחנית ונעימה לאירוח ולכל מטרה

 .1קחו קפסולת מטלית הקסם
וצלוחית קטנה

 .2צקו מעט מים חמים או קרים
על הקפסולה

 .3ו ...הופ הקפסולה מתנפחת
והופכת למטלית לחה

 .4והרי לכם מטלית ריחנית
מרעננת ונעימה

סט שולחני מהודר ומעוצב
הכולל  44 -יחידות מארז אישי

מארז אישי
הכולל  9 -קפסולות מטלית הקסם

קפסולה קטנה אשר עם הרטבתה במים חמים או קרים הופכת בשניות ספורות למטלית רב תכליתית.
הודות לגודלו הקומפקטי ניתן לקחת אותו לכל מקום ובכל עת .לשימוש במגוון מצבים :לאחר הארוחה ,אחרי פעילות ספורטיבית ,לניקוי והסרת איפור ,טיולים
וקמפינג ,ברכב ,לעזרה ראשונה ,מילואים ,ניקוי תינוקות ועוד...
תכונות הקפסולה :עשויה  100%בד טבעי ,ניתנת לשימוש חוזר כמגבת בד ,חומר מתכלה וידידותי לסביבה ,ללא תוספות צבע או כימיקלים ,בעל כושר ספיגה חזק.

אפולו  -כיסוי מושבים

הוקמה בשנת  1993ע”י המנכ”ל ,מר אייל שקד ,הקריאייטיב הרעיוני והעיצובי כחלק מחזונו להקים את תחום האופנה
העילית לרכב ולהטמיע תרבות אבזור ונוחות בשוק הישראלי המתבססת על תהליכי פיתוח ,ייצור ושיווק ברמה בינלאומית.
 מערך תכנון ופיתוח ,עיצוב מוצרים איכותיים ויוקרתיים שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר ,וכן רישום דגמיםל
כפטנטים בלעדיים בארץ ובעולם.
בכל מוצר ודגם מושקעים מחשבה רבה ,ניתוח והבנה של הצרכים ,פתרונות יצירתיים והמון אהבה לתחום.
משווקת את מוצריה הייחודיים לכלל לקוחותיה ,ביניהם :חנויות לאביזרי רכב ,תחנות שטיפה ,תחנות דלק ,רשתות
שיווק ,ציי רכב ,חברות הסעות ומשאיות ,רפדים ,מוסכים ,סוכנויות רכב משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות וחברות מובילות במשק
בפריסה ארצית.
מקיימת שיתופי פעולה חוצי יבשות ונחשבת לחברה מובילה בייזום וייצור מוצרי ריפוד ואביזרי נוחות לרכב ,העומדת
בתקני איכות בינלאומיים.
מתמחה בתכנון והתאמה של ריפודים דמויי עור ייחודיים בהזמנה אישית ,ממגוון עורות תעשייתיים משובחים
המיובאים ממדינות אירופה ,העמידים במיוחד בפני שחיקה לאורך זמן ,אינם מתקלפים ,אינם דוהים ומקנים למושבי הרכב את מראם
היוקרתי והאיכותי.
דגם רשום

אפולו במבחר שילובי צבעים

45762

שמה לעצמה למטרה להעניק לך כלקוח שלה ,מוצרים איכותיים ,ייחודיים ומגוונים המותאמים לצרכיך ולנוחיותך.
אנו מאמינים בחוויית עיצוב נוחות ונהיגה אחרת ,המותאמת לך אישית שתלווה אותך לאורך כל הדרך ותגרום לך להרגיש
העולם...
ב-

שחור בשילוב פנינה

שחור בשילוב ברונזה

שחור מלא

אולם התצוגה היוקרתי בחברת
בז’ בשילוב פנינה
נ י ת ן

לב צ ע

בז’ בשילוב שחור
ה ז מ נ ו ת

ל כל

בז’ בשילוב ברונזה
ס ו גי

ה ר כ ב

