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práce vám půjde  
lépe od ruky
Renault Express Van dobře ví, co od něj 
profesionálové jako vy očekávají. 
Praktické příslušenství, ať už je to nosič na žebřík, 
police do nákladového prostoru nebo další chytrá 
řešení, vám toho umožní zvládnout víc.
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design exteriéru a interiéru

styl a ochrana
Stylově ochráníte karoserii vašeho vozu 
díky našim doplňkům ze sady «off road». 
A podlahu v kabině stylově ochrání 
nepropustné gumové nebo textilní koberce.

1.  Sada „off road“ – ochrana podběhů kol  
a bočních hran podvozku, černá 
(96 09 871 43R) 

2.  Sportovní dekorace kapoty – 2 černé pruhy  
na kapotu  
(82 01 733 956) 

3.  Gumové koberce – sada 2 kusů 
(74 90 294 11R) 

4.  Textilní koberce – sada 2 kusů 
(74 90 288 96R)
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přeprava

odvezete víc
Práci vám usnadní třeba vyklápěcí nosič 
na žebřík, praktický v každé situaci. Tažná 
zařízení se snadno montují a jsou dostatečně 
robustní, aby odtáhla jakkoli naložený přívěs.

1.  Tažné zařízení Standard 
(82 01 728 518) (82 01 728 519) 

2. Tažné zařízení „labutí krk“ – 13–pin 
(82 01 728 515) (82 01 728 516)

3. Kulová fixní spojka 
(77 01 408 018) 

4. Otočný žebřík 
(77 11 785 789) (77 11 947 925)
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ochrana

parťák, který  
něco vydrží
Veškerý materiál můžete mít pořád přehledně 
uspořádaný na dosah ruky a zároveň mít 
jistotu, že žádný náklad nepoškodí stěny 
nákladového prostoru. Postará se o to snadno 
smontovatelný policový systém a dřevěné 
obložení. Podlahu zase před znečištěním 
a vlhkostí ochrání polypropylenová obložení 
navržené tak,  aby zůstaly přístupné kotevní 
háčky. A když přidáte zadní zástěrky, váš Express 
Van může bez obav i do mírného terénu.

1.  Obložení podlahy a bočních stěn z dřevotřísky, 
obložení podběhů kol a dřevěné police  
(77 11 945 285) (77 11 945 291) (77 11 945 295)  
(77 11 945 317)

2.  Obložení podlahy a bočních stěn Polypro 
(77 11 945 288) (77 11 945 292) (77 11 945 294) 

3.  Univerzální zástěrky – zadní, 2 kusy 
(78 81 224 19R)
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život na palubě

usnadněte si život
S magnetickým držákem budete mít svůj 
telefon na cestách stále po ruce. Na důležité 
drobnosti je tu přihrádka v přední loketní 
opěrce, která je výškově nastavitelná pro co 
největší pohodlí. Praktické pro vás určitě bude 
i naše LED osvětlení, které  při otevření dveří 
automaticky osvítí nákladový prostor. 
Zadní parkovací asistent vás varuje před 
kolizí s jakoukoli překážkou. Nebo budete 
klidnější, když všechno uvidíte na vlastní 
oči? S permanentní zpětnou kamerou 
budete mít okolí svého Express Van pod 
kontrolou, i když bude plně naložený. 

1.  Magnetický držák telefonu – do ventilační 
mřížky 
(77 11 784 774)

2.  Přední loketní opěrka 
(87 70 040 24R)

3.  LED osvětlení nákladového prostoru – sada 
obsahuje 2 kusy 
(82 01 529 567) (87 70 040 24R) 

4.  Zadní permanentní kamera zabudovaná ve 
zpětném zrcátku  
(82 01 733 899)

5.  Zadní parkovací kamera – kompatibiní pouze 
s multimediálním systémem EasyLink 
(82 01 738 752)
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Business Cool

Design

Disky kol
82 01 730 368 Hliníkový disk 15» PURNA – černý •• ••

40 30 062 16R Hliníkový disk 15» PURNA 6J 5 40 – stříbrný •• ••

40 30 015 63R Hliníkový disk 16» ALTICA 6J 4 40 – světle šedý •• ••

40 30 052 32R Plechový disk 15» 6J 5 40 – šedý •• ••

40 30 052 62R Plechový disk 15» 6J 5 40 – černý •• ••

40 31 584 67R Okrasný kryt kola Renault – černý, sada 4 kusů •• ••

Exteriér
82 01 733 470 Chromované kryty zpětných zrcátek •• ••

82 01 733 566 Chromované kryty klik dveří – 4 kusy •• ••

82 01 733 956 Sportovní dekorace kapoty – 2 černé pruhy na kapotu •• ••

Interiér
77 11 945 795 Vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří •• ••

KOMFORT A OCHRANA

Zavazadlový prostor
82 01 529 567 LED osvětlení nákladového prostoru – sada obsahuje 2 kusy •• ••

77 11 945 317
Dřevěné úložné prostory do levé zadní části nákladového prostoru – 2 police bez 
přihrádky, 1 police s přihrádkou, 1 police s pracovní plochou, 1 podlahová nakládací 
zarážka

•• ••

77 11 945 318
Dřevěné úložné prostory do levé přední části nákladového prostoru – 2 police bez 
přihrádky, 1 police s přihrádkou, 1 police s pracovní plochou, 1 podlahová nakládací 
zarážka 

•• ••

77 11 945 287
Obložení podlahy z dřevotřísky – pravé posuvné dveře / posuvné dveře na obou 
stranách, variabilní přepážka

•• ••

77 11 945 285
Obložení podlahy z dřevotřísky – pravé posuvné dveře / posuvné dveře na obou 
stranách, pevná přepážka

•• ••

77 11 945 291 Obložení bočních stěn MDF – pravé posuvné dveře •• ••

77 11 945 293 Obložení bočních stěn MDF – posuvné dveře na obou stranách •• ••

77 11 945 295 Obložení kol MDF – kompatibilní se všemi verzemi •• ••

77 11 945 288
Obložení podlahy Polypro – pravé posuvné dveře / posuvné dveře na obou stranách, 
variabilní přepážka

•• ••

77 11 945 286
Obložení podlahy Polypro – pravé posuvné dveře / posuvné dveře na obou stranách, 
pevná přepážka

•• ••

Business Cool

77 11 945 292 Obložení bočních stěn Polypro – pravé posuvné dveře •• ••

77 11 945 294 Obložení bočních stěn Polypro – posuvné dveře na obou stranách •• ••

77 11 945 296 Obložení kol Polypro – kompatibilní se všemi verzemi •• ••

Okna
16 55 544 28R Vzduchové deflektory – přední •• ••

Ochrana karosérie
63 85 000 36R Univerzální zástěrky – přední, 2 kusy •• ••

78 81 224 19R Univerzální zástěrky – zadní, 2 kusy •• ••

77 11 785 072 Ochranná plachta karoserie Renault – černá •• ••

96 09 871 43R Sada «off road» – ochrana podběhů kol a bočních hran podvozku, černá •• ••

Koberce
74 90 294 11R Gumové koberce – sada 2 kusů •• ••

74 90 288 96R Textilní koberce – sada 2 kusů •• ••

Zážitky na palubě
87 70 040 24R Přední loketní opěrka •• ••

82 01 375 535 Kuřácký paket •• ••

Potahy sedadel
87 37 073 88R Potahy předních sedadel – kombinace umělé kůže a tkaniny 

Multimédia

Audio
77 11 575 880 Sada reproduktorů Focal Music Drive 2.0 – 2 přední •• ••

77 11 578 132 Sada reproduktorů Focal Music Drive 4.0 – 2 výškové, 2 přední •• ••

Telefon
82 01 737 965 Bezdrátová indukční nabíječka telefonu •• ••

77 11 784 774 Magnetický držák telefonu – do ventilační mřížky •• ••

kompletní seznam příslušenství
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PŘEPRAVA

Tažná zařízení 
77 11 226 911 Adaptér kabeláže tažného zařízení – 13/7 pin •• ••

82 01 728 515 Tažné zařízení „labutí krk“ •• ••

82 01 728 516 Souprava pro upevnění tažného zařízení „labutí krk“ •• ••

82 01 727 812 Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí •• ••

82 01 727 813 Souprava pro upevnění tažného zařízení demontovatelného bez nářadí •• ••

82 01 728 518 Tažné zařízení Standard •• ••

82 01 728 519 Souprava pro upevnění tažného zařízení Standard •• ••

77 11 419 307 Tažný třmen se 4 otvory •• ••

77 01 408 016 Fixní spojka se 4 otvory •• ••

77 11 421 985 Kulová fixní spojka se 2 otvory •• ••

77 01 408 018 Kulová fixní spojka se 4 otvory •• ••

77 11 943 521 Automatická kulová spojka – Multis •• ••

82 01 728 328 Kabeláž tažného zařízení – 7 pin •• ••

82 01 728 389 Kabeláž tažného zařízení – 13 pin •• ••

77 01 402 470 Kulová hlava (dodáváno se 2 šrouby) •• ••

77 11 780 886 Rozšíření na nosič jízdních kol Coach (3+1 kolo) •• ••

77 11 780 884 Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 2 kola – 13 pin •• ••

77 11 780 885 Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 3 kola – 13 pin •• ••

77 11 577 326 Nosič kol na tažné zařízení Xpress Hang–on – 2 kola •• ••

77 11 577 327 Nosič kol na tažné zařízení Xpress Hang–on – 3 kola •• ••

77 11 577 328 Nosič kol na tažné zařízení Xpress Hang–on – 4 kola •• ••

Přeprava
77 11 947 925 Příčné střešní tyče – 2 kusy •• ••

82 01 299 011 Příčné střešní tyče na podélné lišty – 2 kusy ••

77 11 420 781 Adaptér na střešní tyče pro nosiče kol / lyží •• ••

77 11 940 001 Nosič lyží Thule 7326 (pro 6 párů lyží / 4 snowboardy) •• ••

77 11 940 000 Nosič lyží Thule 7324 (pro 4 páry lyží / 2 snowboardy) •• ••

77 11 780 147 Nosič jízdního kola na střešní tyče •• ••

77 11 785 585 Střešní box pevný 380l černý •• ••

77 11 785 586 Střešní box pevný 480l černý •• ••

77 11 785 587 Střešní box pevný 630l černý •• ••

82 01 728 219 Hliníková střešní galerie s nakládacím válcem •• ••

77 11 785 789 Otočný žebřík •• ••

77 11 574 510 Nosič trubek na střešní tyče •• ••

Business Cool

BEZPEČNOST

Asistent řízení
82 01 730 047 Přední parkovací senzory •• ••

82 01 730 048 Zadní parkovací senzory •• ••

82 01 738 752 Zadní parkovací kamera – kompatibiní pouze s multimediálním systémem EasyLink •• ••

82 01 733 899 Zadní permanentní kamera zabudovaná ve zpětném zrcátku •• ••

Bezpečnost
77 11 943 837 Autolékárnička •• ••

77 11 943 838 Vesta výstražná (norma ČSN EN ISO 20471) •• ••

82 01 733 201
Sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník, pracovní 
rukavice, reflexní vesta, lano)

•• ••

Ochrana proti krádeži
82 01 729 945 Alarm – bez originálního dálkového ovladače •• ••

77 11 782 488 Ochrana zásuvky palubní diagnostiky •• ••

82 01 724 187 Bezpečnostní šrouby kol – sada 4 kusů •• ••

Sněhové řetězy
77 11 780 253 Sněhové řetězy Premium GRIP 15» a 16» •• ••

77 11 578 649 Sněhové návleky •• ••

•• : kompatibilní.  – : nekompatibilní.

kompletní seznam příslušenství




