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S1 Uzavreté nosiče, dĺžka tyčí  2 x 750 mm

S2 Uzavreté nosiče, dĺžka tyčí  2 x 800 mm

S3 Uzavreté nosiče, dĺžka tyčí  2 x 850 mm

S4 Uzavreté nosiče, dĺžka tyčí  2 x 800 mm

S5 Uzavreté nosiče, dĺžka tyčí  2 x 950 mm

S6 Uzavreté nosiče, dĺžka tyčí  2 x 1000 mm

S7 Uzavreté nosiče, dĺžka tyčí  2 x 1050 mm

S8 Uzavreté nosiče, dĺžka tyčí  2 x 1100 mm

S9 Uzavreté nosiče, dĺžka tyčí  2 x 1150 mm

S10 Uzavreté nosiče, dĺžka tyčí  2 x 1200 mm

S11 Uzavreté nosiče, dĺžka tyčí  2 x 1250 mm

S15 Nosiče s presahom, dĺžka tyčí 2 x 1100 mm

S16 Nosiče s presahom, dĺžka tyčí 2 x 1200 mm

S17 Nosiče s presahom, dĺžka tyčí 2 x 1350 mm

S18 Nosiče s presahom, dĺžka tyčí 2 x 1500 mm 199 €

S41 Nosiče medzi lyžiny, dĺžka tyčí 2 x 670 mm  / min.- max. 740 mm - 840 mm

S42 Nosiče medzi lyžiny, dĺžka tyčí 2 x 730 mm  / min.-max. 800 mm - 900 mm

S43 Nosiče medzi lyžiny, dĺžka tyčí 2 x 790 mm  / min.-max. 860 mm - 960 mm

S44 Nosiče medzi lyžiny, dĺžka tyčí 2 x 850 mm  / min.-max 920 mm - 1020 mm

S45 Nosiče medzi lyžiny, dĺžka tyčí 2 x 910 mm / min.-max. 980 mm - 1080 mm

S46 Nosiče medzi lyžiny, dĺžka tyčí 2 x 970 mm  / min.-max. 1040 mm - 1140 mm

S47 Nosiče medzi lyžiny, dĺžka tyčí 2 x 1030 mm / min.-max.1100 mm - 1200 mm

T15 Nosiče pre profesionálne použitie. Nosnosť 100kg. SmartFoot. 2 x 1100 mm 210 €

T16 Nosiče pre profesionálne použitie. Nosnosť 100kg. SmartFoot. 2 x 1200 mm 210 €

T17 Nosiče pre profesionálne použitie. Nosnosť 100kg. SmartFoot. 2 x 1375 mm 225 €

T18 Nosiče pre profesionálne použitie. Nosnosť 100kg. SmartFoot. 2 x 1500 mm 230 €

T19 Nosiče pre profesionálne použitie. Nosnosť 100kg. SmartFoot. 2 x 1800 mm 240 €

K xxx
Rôzne redukcie pre uchytenie strešných nosičov k jednostlivým modelom áut. Správny 

model vyhľadajte pomocou sprievodcu strešnými nosičmi Prorack.
43 €

Q4
Hliníkové koľajničky s T-drážkou. Umožňujú montáž strešných nosičov na vozidlo, ktoré 

nemá na streche žiadne montážne body. Dĺžka 1000 mm. 2ks                                                                                                                                                                                       
75 €

Q5
Hliníkové koľajničky s T-drážkou. Umožňujú montáž strešných nosičov na vozidlo, ktoré 

nemá na streche žiadne montážne body. Dĺžka 1200 mm. 2ks                                                                                                                                                                                       
90 €

Q6
Hliníkové koľajničky s T-drážkou. Umožňujú montáž strešných nosičov na vozidlo, ktoré 

nemá na streche žiadne montážne body. Dĺžka 1400 mm. 2ks                                                                                                                                                                                       
90 €

Q7
Hliníkové koľajničky s T-drážkou. Umožňujú montáž strešných nosičov na vozidlo, ktoré 

nemá na streche žiadne montážne body. Dĺžka 1600 mm. 2ks                                                                                                                                                                                       
105 €

Q8
Hliníkové koľajničky s T-drážkou. Umožňujú montáž strešných nosičov na vozidlo, ktoré 

nemá na streche žiadne montážne body. Dĺžka 1800 mm. 2ks                                                                                                                                                                                       
105 €
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PR 3100 Exkluzívny uzamykateľný nosič bicyklov. Uchytenie za vidlicu. 159 €

PR 3064 Uzamykateľný nosič lyží - 4 páry 123 €

PR 3066 Uzamykateľný nosič lyží - 6 párov 145 €

PR 3026 Univerzálny držiak pre 1 pár lyží alebo pádiel, sťažňa a pod. Pre hranaté tyče. 20 €

PR 3083 Univerzálny držiak pre 1 pár lyží alebo pádiel, sťažňa a pod. Pre tyče s T-drážkou. 35 €

PR 3032N Nosič kajaku 133 €

PR 3041 Nosič kajaku - vertikálny 99 €

PR 3036 Uťahovacie popruhy s rýchloupínacou sponou 25 x 3000 mm. Cena za dva kusy. 20 €

PR 3056 Hliníkový prepravný kôš (záhradka). Rozmery 1200 x 700 x 100 mm 299 €

PR 3057 Hliníkový prepravný kôš (záhradka). Rozmery 1500 x 1050 x 100 mm 345 €

U-bolt Objímka (4ks) - redukcia pre uchytenie príslušenstva bez T-drážky. 39 €

SkyBox Pro 12i
340 litrov, rozmery 234 x 61 x 41cm, obojstranné otváranie, čierna lesklá farba (onyx), 

maximálna dlĺžka prepravovaných lyží - 215cm
470 €

SkyBox Pro 16i
453 litrov, rozmery 206 x 92 x 38cm, obojstranné otváranie, čierna lesklá farba (onyx), 

maximálna dlĺžka prepravovaných lyží - 180cm
530 €

SkyBox Pro 16i 

silver

453 litrov, rozmery 206 x 92 x 38cm, obojstranné otváranie, strieborná farba, maximálna 

dlĺžka prepravovaných lyží - 180cm
530 €

SkyBox Pro 18i
510 litrov, rozmery 234 x 92 x 41cm, obojstranné otváranie, čierna lesklá farba (onyx), 

maximálna dlĺžka prepravovaných lyží - 215cm
590 €

SkyBox LoPro
Nízko profilový  strešný box. 425 litrov, rozmery 234 x 61 x 30cm, obojstranné otváranie, 

čierna lesklá farba (onyx), maximálna dlĺžka prepravovaných lyží - 215cm
590 €
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