
K åpor för arbete och fritid

K åpor till Mitsubishi



MDC-1155

MCC-1155

MDC-1133

MDC-1155

Vindic Exclusive Line  är en funktionell och 
elegant kåpa. Den har tre dörrar och är försedd 
med ett modernt låssystem. Standardfärgen är vit, 
men naturligtvis kan den lackeras i bilens färg. 
Ännu mera personlig blir kåpan med takrails, som 
finns som tillbehör. Innerbelysning, högt placerat 
bromsljus och centrallås är andra tillbehör som  
gör kåpan ännu mera funktionell.

Vindic Styling  är en elegant formgiven kåpa 
med fasta sidorrutor och rails. Kåpan har också 
innerbelysning, bromsljus och är som standard 
lackerad i bilens färg.

Slamlock är ett bekvämt 
och säkert låssystem med 

skyddat nyckelhål.

v i n d i c  e x c l u s i v e  l i n e

v i n d i c  s t y l i n g



MD-1155

MC-0088

MD-1100

Vindic Basic  finns i ett brett modellutbud av 
praktiska kåpor om ger många valmöjligheter. 
Den kan fås med eller utan fönster i bakdörren 
samt med eller utan sidoluckor. 
Standardfärgen är vit, men den kan lackeras i 
bilens färg. Som tillbehör finns takrails, takbågar, 
innerbelysning och högt placerade bromsljus.
I Basic-sortimentet ingår även flaklock.

Lås med T-handtag 
och spanjoletter.

 MD-800 Vindic flaklock

v i n d i c  b a s i c



c a r r y b o y  s t y l i n g

MD-600

MC-600

MD-700
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Vi på PLB Vindic är mycket måna om att lyssna på marknadens krav när vi utvecklar våra produkter.  
Ett resultat av dialogen är vårt målmedvetna arbete med kvalitets- och miljöfrågor. Sedan februari 2001 är 
vi certifierade enligt ISO 9001 och samtliga våra produkter är testade och godkända av det tyska kontroll-
institutet TÜV. Miljöcertifierade enligt ISO 14001 och registrerade enligt EMAS blev vi redan 1999.

Carryboy Styling  är en snygg och stilren kåpa 
som gör din bil till ett verkligt blickfång. Den är 
mycket välutrustad och är vid leverans lackerad i 
bilens färg. Som standardutrusning har Carryboy 
skjutrutor i sidan, takrails, spoilers, innerbelysning, 
högt placerat bromsljus samt innerbeklädnad.

Mountain top – Ett flaklock skyddar inte 
bara lasten mot väder och vind. Risken för stöld 
minskar också, då locket är låsbart. Mountain 
Top tillverkas av aluminium, är försett med 
reling och kan belastas med 100 kilo. 


