AUTOSTOELHOEZEN
PERSONENWAGENS

QUALITY CAR SPECIALS

SEMI-PASVORM STOELHOEZEN
Los te bestellen

Te monteren met hoofdsteun
Geschikt voor gordels
Klitteband sluiting

Armleuning geschikt

Opbergvakken

Geschikt voor zij-airbags

Geschikt voor deelbare achterbank

Getoond model: Ares

Eigenschappen
De semi-pasvorm autostoelhoezensets van Profondo zijn perfect afgestemd op de stoelen van diverse personenwagens. Doordat
de hoezen worden geproduceerd in drie maten voor de voorstoelen (M, L en XL), en voor de achterbank (M-L en L-XL) is er altijd
een goede pasvorm voor uw autozetel beschikbaar. Kijkt u in de maattabel voor de juiste maat stoelhoes voor uw auto. Tevens
kunt u de hoezen individueel samenstellen (losse set voorstoelen en losse achterbank seperaat verkrijgbaar).

In dezelfde stof kan afzonderlijk een achterbankhoes worden gekocht. De kwaliteit van deze stoelhoezen is te omschrijven als
zeer stevig en elegant. De hoezen zijn namelijk gemaakt van een zeer sterk en duurzaam automotive-textiel, gelamineerd met
schuim. De stoelhoezen zijn ook geschikt voor autostoelen met zij-airbags.

OOK BESCHIKBAAR
Scotland

Elegance II

Practical

Beschikbare combinaties
Voor vele semi-pasvorm stoelhoezen hebben wij verschillende
maten beschikbaar voor zowel de voorstoelen als de
achterbank.

Voorstoelen
M

L

XL

Achterbank
M-L

L - XL

Van Passenger
De VAN PASSENGER STOELHOEZEN zijn zeer innovatieve stoelhoezen voor
mini-vans (MPV).
Kenmerken:
•

Veelzijdige stoelhoezen voor mini-vans (spacewagons) COMPLEET EN IN
APARTE DELEN BESTELBAAR (Stoelen, hoofdsteunen, armsteunen).

•

In diverse maten verkrijgbaar waardoor passend in nagenoeg alle
spacewagons voor de Europese markt (zie tabel van autotypen voor de
juiste maat).

•

Deze stoelhoezen passen perfect om de stoelen en door de los te bestellen
componenten betaalt u niet voor materialen die u toch niet gebruikt

•

Stoelzakken, compartimenten en tafeltjes kunnen gewoon gebruikt worden
(deze stoelhoezen belemmeren het gebruik hiervan niet).

•

Gemaakt van dik, duurzaam en getest automotive-textiel

PASVORM STOELHOEZEN
van Blitz, Quality Car Specials

CAR

Profondo Carstyle levert een grote collectie van pasvorm autostoelhoezen
van ons huismerk BLITZ-CAR® en beschikt over een database met duizenden
patronen voor vele verschillende voertuigen. Deze pasvorm stoelhoezen
worden over de bestaande stoelen gemonteerd en sluiten perfect aan op de
vaste bekleding van de auto. Elke stoel is individueel te bestellen, inclusief de
armsteunen en hoofdsteunen. Al deze onderdelen worden op maat gemaakt.

QUALIT Y C AR SPECIALS
www.blitz-car.com

Pasvorm stoelhoezen van BLITZ-CAR® kunnen besteld worden in vele luxe textielmateriaalsoorten alsmede in diverse soorten

CAR

kunstleder (ook wel Skai genoemd). Voor de kleurkeuze kijk op onze webshop of neem contact met ons op voor een stalenboek.
Kermerken BLITZ-CAR® pasvorm stoelhoezen:
• Uitstekende pasvorm
• Zorgvuldig geselecteerde stofsoorten van de hoogste kwaliteit (ISO9000-cert.)

* foto toont slechts een kleine greep uit onze totale stalenoverzicht
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• Ook te bestellen voor alle typen bestelwagens

QUALIT Y C AR SPECIALS
www.blitz-car.com
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• Prima Uitwasbaar zonder vormverlies

CAR

• Vele kleurstellingen / stofsoorten
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UNIVERSELE STOELHOEZEN

Luxe serie

Classic serie

Complete sets voor een aantrekkelijke prijs

Dakar

Vesuv

Classic

Jewel

Original

Thames

Paddington

Texas

Essex

Durham

Medway

York

Sport serie
Fashion serie

Super speed

Elegance

Kent

Racing

Felicia

Dubai

Angel

Flower

Gecko

De getoonde modellen zijn slechts een kleine greep
uit ons assortiment. Kijk voor de gehele collectie op
onze webshop!

Al onze stoelhoezen zijn TUV gecertificeerd en voldoen aan alle eisen gesteld

webshop.profondo.nl

door TUV Reinland.
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