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AJTÓKÁRPIT 2, V8
Cikkszám: AK-005

Strapabíró, erős szövetből készült belső kiegészítő. A 
felszerelése a gyári pontokon történik.

A tisztításához használjon langyos törlőkendőt, 
melyet enyhén vegyszerezett vízben áztat be. A felület 
megtisztítása után száraz rongyal törölje át a 
felületet.

° Anyaga: műbőr
° R-es Scania típusokhoz

MŰBŐR AJTÓKÁRPIT - PIROS
Cikkszám: AK-04

Strapabíró, erős szövetből készült belső kiegészítő. A 
felszerelése a gyári pontokon történik.

Egyedi hímzéssel kérhető többféle színből választható 
anyag színnel.

° Anyaga: műbőr
° R-es Scania típusokhoz

MŰSZERFAL ASZTAL - SCANIA
Cikkszám: MU-02

Műszerfal asztal Scania típusú kamionokhoz.
A műszerfal asztal műbőr bevonattal van ellátva 
ezáltal teljesen a kamion műszerfal részévé válik.

Kialakításának köszönhetően jól illeszkedik a Scania 
kamion műszerfalára!

° Bevonat: műbőr
° R-es Scania típusokhoz

MŰBŐR AJTÓKÁRPIT - FEHÉR
Cikkszám: AK-05

Strapabíró, erős szövetből készült belső kiegészítő. A 
felszerelése a gyári pontokon történik.

Egyedi hímzéssel kérhető többféle színből választható 
anyag színnel.

° Anyaga: műbőr
° R-es Scania típusokhoz
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MOTORALAGÚT TAKARÓ - FEHÉR
Cikkszám: MT-11

Műbőr szőnyeg kamionok belső terének az 
otthonossá tételéhez. Meleg hatásának, és könnyen 
tisztítható kivitelének köszönhetően szép belső teret 
varázsol a kamionjának. Magas kopásállóságának 
köszönhetően hosszú távon ékesítheti kamionját!

° Műbőr anyag.
° Magas kopásállóság.
° Kellemes meleg hatású
° Könnyen tisztítható.
° Csúszásgátló réteggel ellátott.

Többféle színben elérhető modell. A szőnyegen 
található hímzés egyedi igények alapján módosítható, 
akár teljesen egyedi mintát is módunkban áll a 
szőnyegére hímezni (bizonyos méret keretek között).

MOTORALAGÚT TAKARÓ - STEPPELT FEHÉR
Cikkszám: MT-01

Műbőr szőnyeg kamionok belső terének az 
otthonossá tételéhez. Meleg hatásának, és könnyen 
tisztítható kivitelének köszönhetően szép belső teret 
varázsol a kamionjának. Magas kopásállóságának 
köszönhetően hosszú távon ékesítheti kamionját!

° Műbőr anyag.
° Magas kopásállóság.
° Kellemes meleg hatású
° Könnyen tisztítható.
° Csúszásgátló réteggel ellátott.

Többféle színben elérhető modell. A szőnyegen 
található hímzés egyedi igények alapján módosítható, 
akár teljesen egyedi mintát is módunkban áll a 
szőnyegére hímezni (bizonyos méret keretek között).

MOTORALAGÚT TAKARÓ - STEPPELT FEKETE
Cikkszám: MT-09

Műbőr szőnyeg kamionok belső terének az otthonossá 
tételéhez. Meleg hatásának, és könnyen tisztítható 
kivitelének köszönhetően szép belső teret varázsol a 
kamionjának. Magas kopásállóságának köszönhetően 
hosszú távon ékesítheti kamionját!

° Műbőr anyag.
° Magas kopásállóság.
° Kellemes meleg hatású
° Könnyen tisztítható.
° Csúszásgátló réteggel ellátott.

Többféle színben elérhető modell. A szőnyegen 
található hímzés egyedi igények alapján módosítható, 
akár teljesen egyedi mintát is módunkban áll a 
szőnyegére hímezni (bizonyos méret keretek között).



SZŐNYEG - FEKETE
Cikkszám: SL-14

Műbőr szőnyeg kamionok belső terének az 
otthonossá tételéhez.

° Műbőrt kivitel.
° Magas kopásállóság.
° Kellemes meleg hatású
° Könnyen tisztítható.
° Csúszásgátló réteggel ellátott.

Több színben elérhető modell.  A szőnyeg többféle 
jelvénnyel díszíthető egyedi igények alapján.

SZŐNYEG - STEPPELT BORDÓ
Cikkszám: SL-15

Steppelt műbőr szőnyeg kamionok belső terének  
otthonossá tételéhez. Meleg hatásának, és könnyen 
tisztítható kivitelének köszönhetően szép belső teret 
varázsol a kamionjának. Magas kopásállóságának 
köszönhetően hosszú távon ékesítheti kamionját!

Egyedi hímzéssel ellátva is kérhető!

A hímzés csak minta, nem eredeti termék!

SZŐNYEG - STEPPELT BEIGE
Cikkszám: SL-1

Steppelt műbőr szőnyeg különböző színű szegéllyel 
ellátva. Meleg hatásának, és könnyen tisztítható 
kivitelének köszönhetően szép belső teret varázsol a 
kamionjának. Magas kopásállóságának köszönhetően 
hosszú távon ékesítheti kamionját!

Egyedi hímzéssel ellátva is kérhető!

A hímzés csak minta, nem eredeti termék!

SZŐNYEG - STEPPELT BEIGE
Cikkszám: SL-2

Steppelt műbőr szőnyeg azonos színű szegéllyel 
ellátva. Meleg hatásának, és könnyen tisztítható 
kivitelének köszönhetően szép belső teret varázsol a 
kamionjának. Magas kopásállóságának köszönhetően 
hosszú távon ékesítheti kamionját!

Egyedi hímzéssel ellátva is kérhető!

A hímzés csak minta, nem eredeti termék!
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SZŐNYEG - STEPPELT FEKTE
Cikkszám: SL-5

Steppelt műbőr szőnyeg kamionok belső terének  
otthonossá tételéhez. Meleg hatásának, és könnyen 
tisztítható kivitelének köszönhetően szép belső teret 
varázsol a kamionjának. Magas kopásállóságának 
köszönhetően hosszú távon ékesítheti kamionját!

Egyedi hímzéssel ellátva is kérhető!

A hímzés csak minta, nem eredeti termék!

SZŐNYEG - STEPPELT FEHÉR
Cikkszám: SL-10

Steppelt műbőr szőnyeg kamionok belső terének  
otthonossá tételéhez. Meleg hatásának, és könnyen 
tisztítható kivitelének köszönhetően szép belső teret 
varázsol a kamionjának. Magas kopásállóságának 
köszönhetően hosszú távon ékesítheti kamionját!

Egyedi hímzéssel ellátva is kérhető!

A hímzés csak minta, nem eredeti termék!

SZŐNYEG - STEPPELT SZÜRKE
Cikkszám: SL-12

Steppelt műbőr szőnyeg kamionok belső terének  
otthonossá tételéhez. Meleg hatásának, és könnyen 
tisztítható kivitelének köszönhetően szép belső teret 
varázsol a kamionjának. Magas kopásállóságának 
köszönhetően hosszú távon ékesítheti kamionját!

Egyedi hímzéssel ellátva is kérhető!

A hímzés csak minta, nem eredeti termék!

SZŐNYEG - STEPPELT PIROS
Cikkszám: SL-7

Steppelt műbőr szőnyeg kamionok belső terének  
otthonossá tételéhez. Meleg hatásának, és könnyen 
tisztítható kivitelének köszönhetően szép belső teret 
varázsol a kamionjának. Magas kopásállóságának 
köszönhetően hosszú távon ékesítheti kamionját!

Egyedi hímzéssel ellátva is kérhető!

A hímzés csak minta, nem eredeti termék!
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Több rétegű alcantra vagy plüss anyagból készült körfüggönyök. Kiváló hőszigetelő tulajdonság, 
több rétegű alcantra/plüss anyag, kiváló sötítést lehet vele elérni, bármely kamiontípusba. 
Könnyen felszerelhető.

Többféle függöny szegély közül választhat...

További részletekkel és információkkal kapcsolatban kérjük látogassa meg webáruházunkat 
a www.kamiondekor.hu címen.



PLÜSS ÜLÉSHUZAT - BEIGE
Cikkszám: UH-04

PLÜSS ÜLÉSHUZAT - BORDÓ
Cikkszám: UH-05

PLÜSS ÜLÉSHUZAT - SÖTÉTKÉK
Cikkszám: UH-06
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PLÜSS ÜLÉSHUZAT - EZÜST
Cikkszám: UH-07

PLÜSS ÜLÉSHUZAT - VILÁGOSKÉK
Cikkszám: UH-08

Elérhető színek:

       Ezüst                  Beige                   Piros                  Bordó             Világoskék           Sötétkék               Fekete

PLÜSS ÜLÉSHUZAT - FEKETE
Cikkszám: UH-03

Üléshuzat Scania kamionokhoz. Az üléshuzat anyaga alcantra, vagy plüss. Kényelmesen és pontosan illeszkedik a gyári ülésre, többféle színben 
elérhető modell.  Egyszerűen levehető, könnyen tisztítható mosógépben, kímélő mosással.

Az ülésen látható logó csak illusztráció, nem eredeti Scania termék. Különböző minták hímzésére is van lehetőség, akár egyedi igény szerint.
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ÜLÉSKÁRPIT Scania típusú kamionokhoz.
 

Az üléskárpit anyaga műbőr, kényelmesen és pontosan illeszkedik a gyári ülésre. Könnyen tisztítható, egyszerűen felhelyezhető és hosszú élettartam jellemzi.

Többféle színben és színösszeállításban elérhető modell. Az ülésen látható logó csak illusztráció, nem eredeti Scania termék.
 
Különböző minták hímzésére is van lehetőség, akár egyedi igény szerint.

 
 
 

MŰBŐR ÜLÉSKÁRPIT  KRÉM-BEIGE
Cikkszám: UKS-001

MŰBŐR ÜLÉSKÁRPIT  BARNA-BEIGE
Cikkszám: UKS-008

MŰBŐR ÜLÉSKÁRPIT  KÉK-FEHÉR
Cikkszám: UKS-003

MŰBŐR ÜLÉSKÁRPIT  PIROS-FEKETE
Cikkszám: UKS-007

MŰBŐR ÜLÉSKÁRPIT  NARANCS-FEKETE
Cikkszám: UKS-002

MŰBŐR ÜLÉSKÁRPIT  PIROS-BEIGE
Cikkszám: UKS-006
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MŰBŐR ÜLÉSKÁRPIT  BORDÓ-BEIGE
Cikkszám: UKS-005



Termékeinkről további információt a következő elérhetőségeken kaphat:

BUDAI GYULA
Kapcsolattartó

Mobil:   +36 (30) 6 390 059

E-mail: info@kamiondekor.hu

Web: www.kamiondekor.hu

FRONT KONZOL 1
Cikkszám: LK-00103

Egyszerűen felszerelhető, strapabíró és erős kamion 
kiegészítő. A lámpákat egyszerű felszerelni a konzolra. A 
konzol nem igényel különleges karbantartást.

- anyaga: rozsdamentes acél
- Ø 70 mm
- hajlítással, hegesztéssel készült
- kézi polírozott felület

A világítótestek nem a konzol tartozékai.
A termék műbzonylattal nem rendelkezik!!

HÁTSÓ INOX KONZOL - SÁRVÉDŐ GUMIVAL
Cikkszám: LK-00700

Egyszerűen felszerelhető, strapabíró és erős kamion 
kiegészítő. A lámpákat egyszerű felszerelni a konzolra. A 
konzol nem igényel különleges karbantartást.

- anyaga: rozsdamentes acél
- hajlítással, hegesztéssel készült
- Lv. 2 mm

A termék műbzonylattal nem rendelkezik!!
A világítótestek nem a konzol tartozékai


