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STYLE

Opel+ styling-accessoires zijn met
zorg ontworpen om uw auto een unieke
uitstraling te geven.
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TOURING

Met de accessoires van Opel+ wordt uw auto nog praktischer.
Dakkoffers en fietsendragers maken het transport makkelijker
en zorgen voor meer bergruimte binnenin.

34+
OPEL

SAFETY

44+
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COMFORT & CARE

Praktische en innovatieve accessoires van Opel+ maken
elke rit comfortabeler en vergroten het gemak. Vooral een
voordeel voor wie veel achter het stuur zit.

OPEL

PROTECTION

Ook wanneer het er wat ruwer aan toegaat,
wanneer regen en vuil de auto teisteren,
helpen accessoires van Opel+ uw voertuig
beschermen.

30 DE BESTE KEUZE
	Waarom accessoires
van Opel+ altijd waarde
toevoegen.
42 FAVORIETEN
	Bekende Opel-rijders en hun
favoriete accessoires.
64 FANSITE
	Tien artikelen voor
echte Opel-fans.
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54+

OPEL+ ACCESSOIRES

De strenge veiligheidstests van Opel gelden voor alle
accessoires van Opel+. Speciale accessoires zoals de zeer
grondig geteste kinderzitjes maken uw auto nog veiliger.

OPEL+

STY
LE

Opel+ accessoires geven een
bijzondere touch aan uw auto.
Uw auto wordt uniek.

Opel+ Styling
OPEL+ ACCESSOIRES

MET CHARME
EN STIJL
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Beautyblogster en Opel-fan Mascha Feoktistova (29) is
regelmatig in Amsterdam te vinden om inspiratie op te doen.
Altijd mee op pad: de door haar persoonlijk gestylede
ADAM ROCKS.

Opel+ Styling

Voor de Amsterdamse
binnenstad is de ADAM
ideaal. Met de sportlieve
velgen en het interieur
in Earth Green trekt hij bij
Cloud, een art-café
waar Mascha aan haar
blog werkt, direct
ieders aandacht.

N

“ I K DAC H T B I J
M E Z E L F DAT
E R VA ST N O G M E E R
V R O U W E N WA R E N
DIE DIT ONDERWERP INTERESSANT
V I N D E N .”
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MASCHA FEOKTISTOVA
over haar begin
als beautyblogster

Alles begon negen jaar geleden: Toen begon de
in Moskou geboren Nederlandse, die nog op school
zat, te bloggen en zette ze haar eerste YouTubevideo met de titel “Haar” online. “Ik ben met dit
kanaal begonnen omdat er toen nog geen andere
beauty-experts in Nederland waren. Ik dacht dat er
zeker nog meer vrouwen zouden zijn die dit onderwerp wel interessant zouden vinden”, zegt Mascha.
Tot nu toe keken ongeveer een half miljoen Nederlanders (m/v) naar “Haar”. Mascha had al snel een
grote schare fans die haar beautytips spannend
vonden. “Meestal eenmaal per week, op zaterdag,
zet ik bij ‘Beautygloss’ een nieuwe video online,”
vertelt Mascha Feoktistova, die zelfs al een onderscheiding als zakenvrouw van het jaar kreeg. Eén
van haar favoriete plaatsen in Amsterdam is het
hippe designhotel Droog, waar het stijlicoon van

OPEL+ ACCESSOIRES

atuurlijk is Amsterdam een geweldige
stad, maar af en toe heerst er grijs
regenweer. Op dat soort dagen brengt
beautyblogster Mascha Feoktistova op
andere manieren kleur in haar leven. De door haar
persoonlijk gestylede ADAM ROCKS brengt haar in
een mum van tijd van haar huis in Den Haag naar
haar lievelingsstad Amsterdam, waar ze in winkels,
galeries en cafés op zoek gaat naar de nieuwste
trends en inspiratie voor haar blog. Want dat is wat
haar volgers van haar verwachten: originele tips en
informatie over beauty-onderwerpen.

Opel+ Styling

Voor haar videodagboek
filmt Mascha zich in de
puristisch witte zaal van
designhotel Droog en
ook in de Droog-shop
(rechtsonder).

OPEL+ ACCESSOIRES

de Nederlandse online-scene al een stuk of wat
evenementen heeft meegemaakt. In de tearoom, die
hier “Roomservice” heet, geniet ze van huisgemaakte
snacks zoals een zalmsalade met asperges, peultjes
en kruiden en in de Droog-shop in de kelderetage
kan ze niet alleen de Droog-klassieker ‘Chest of
drawers’ van de designer Tejo Remy bewonderen,
maar vindt ze ook altijd weer leuke accessoires of
stijlvolle kleding van bekende ontwerpers.
Mascha zou Mascha niet zijn als ze van haar
uitstapjes door de bonte scene van Amsterdam en
het dagelijks leven daar niet een succesvol online
format had gemaakt, dat opnieuw een groot
aantal fans trekt. Op “Vloggloss” heeft Mascha het
dagelijks over .... Mascha en niets dan Mascha. Wat
Mascha doet, wat Mascha ziet, wat Mascha beleeft.
iPhone en videocamera gaan altijd mee. Charmant
en geroutineerd brengt ze zichzelf in beeld, poseert
met haar vondsten, laat haar fans (met precies één
week verschil, waarin de bijdrages worden gemonteerd) deelnemen aan haar dag.
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In de Droog-zaal met vogels aan het plafond
vertelt ze aan haar volgers over deze ruimte. In

“ J I J Z E L F MO E T
J E G R O OT ST E
FA N Z I J N .
E N B L I J F ZOA L S
J E B E N T.”
MASCHA FEOKTISTOVA
YouTube-star, over het geheim van haar succes

de shop vindt ze een paar originele kousen in de
vorm van een vis, die ze stralend voor de camera
houdt. Dan in de ADAM op weg naar Skins, een
cosmeticazaak vol met de fijnste geuren. Hier is
Mascha helemaal in haar beauty-element en
probeert make-up en lippenstiften uit. Kopen hoeft
ze hier niet, want als meest prominente beautyblogger van Nederland krijgt de 29-jarige producten en
masse toegestuurd om te testen. “Anders dan andere
bloggers, die geld willen voor positieve beoordelingen en dat ook krijgen, vertel ik – zonder honorarium – alleen maar over producten die ik zelf écht
goed vind,” zegt Mascha.

Geld verdienen met cosmetica doet ze toch: naar
valse wimpers was er lang geen vraag meer in
Nederland. Een fabrikant van valse wimpers vroeg
Mascha als peettante en intussen worden de
Mascha-wimpers met veel succes verkocht.

TIPS
HOTEL DROOG
Cool designhotel
met bistro
www.hoteldroog.com

SKINS
Cosmeticaboetiek
www.skins.nl

SPRMRKT
Conceptstore met café
www.shop.sprmrkt.nl

CLOUD
Kunst en koffie
met uitzicht op de gracht
www.cloudartcoffee.nl

PLLEK
Restaurant en beachclub
met uitzicht op de skyline
www.pllek.nl

FARALDA
Spectaculair havenkraanhotel
www.faralda.com

Door de smalle straatjes van Amsterdam, met
honderden fietsers en drommen toeristen, slalomt
Mascha in haar kleine ADAM verder door de stad
naar SPRMRKT, een 450 vierkante meter grote
conceptstore annex café in een oude bakstenen
hal. Langs de pittoreske grachten en over nostalgische bruggen gaat de rit door de stad. De wendbare
kleine ADAM is precies de juiste auto voor dit
doolhof aan smalle eenrichtingsstraatjes. Parkeren is
voor Mascha daarom haast nooit een probleem

Opel+ Styling

De verwisselbare
deurpanelen en delen
van het dashboard
gaven de doorslag
voor Mascha.

Opel+ Styling

De extravagante
kleren van jonge
ontwerpers,
die modegalerij
SCHUIT
gedurende een
paar weken in
hotel Droog laat
zien, inspireren
Mascha, net
zoals de geuren
in de Skins-boetiek of de skyline
van Amsterdam.
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en later helpt de Opel OnStar-app haar om haar
auto in de kronkelende straatjes terug te vinden.
Als beroemde Opel-fan kreeg Mascha een ADAM
ROCKS ter beschikking gesteld, die ze helemaal
zelf mocht samenstellen. Haar eerste ADAM was
bourgondisch rood en voor deze opvolger koos ze
de carrosseriekleur Greyzilla, met leder-look stoelen
in Earth Green. Het dashboard en de deurpanelen
zijn ook in de kleur Greyzilla, maar wie de experimenteerdrift van Mascha kent, weet dat dit niet lang
zo zal blijven. Deze onderdelen kunnen bij de
ADAM immers snel en heel gemakkelijk individueel
vervangen worden. 21 kleuren en motieven kunnen
gekozen worden en op dit ogenblik is Mascha
helemaal wild van het Paisely Park dat wel heel
erg goed bij het Earth Green van haar stoelen
zou passen.
Bij SPRMRKT vindt Mascha een overvloed aan
inspiratie: van actuele mode en design-meubels
tot trendy accessoires, kunst en de nieuwste beautyproducten. Regelmatig wordt de YouTube-star bij
het winkelen door haar fans herkend. Geen
probleem voor Mascha Feoktistova, die precies weet
dat de volgers haar grootste kapitaal zijn.
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Hoewel al haar video’s en blogposts in het Nederlands zijn en daardoor de potentiële verspreiding
beperkt is, kan Mascha goed leven van haar
online activiteiten. Wat haar geheim is? “Om kijkers
aan te trekken, dien je video’s te maken die zij willen

“ I K B LO G
ALLEEN OVER
DINGEN DIE
I K ÉC H T G O E D
V I N D .”
MASCHA FEOKTISTOVA
Beautyblogger

Opel+ Styling
zien. Wat zou JIJ graag zien wanneer jij de perfecte
kijker zou zijn? Waarom zou JIJ een abonnement
nemen op een kanaal? Denk daarover na. Jijzelf
moet je grootste fan zijn. En blijf zoals je bent.”
Onlangs heeft ze zich verloofd, wat natuurlijk net
zo goed deel uitmaakt van de zelfmarketingverhalen als de gedetailleerde video over hun verhuizing
naar een eigen huis of het feit dat een zwangerschapstest negatief was. Wanneer alle belangstel-
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verschillende kleuren
zijn er voor het
interieurdecorpakket
van de ADAM,
om aan de auto
een eigen
touch te geven.
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ling haar eens even teveel wordt en Mascha
Feoktistova rust wil, rijdt ze naar de andere oever
van het IJ, naar het NDSM-terrein. Daar staan
containers naast studentenwoningen, met coole
beachclubs als Pllek of het havenkraanhotel Faralda.
Maar Mascha heeft hier bovenal een prachtig uitzicht
op de skyline van Amsterdam en kan – soms zelfs
helemaal zonder videocamera – de zeelucht rond
haar neus laten waaien.

Opel+ Styling / interieur

STYLING / INTERIEUR

GEEF EEN PERSOONLIJKE
TOUCH AAN UW AUTO
Instappen en u thuis voelen! Kies uw favoriete look voor de
cockpit van uw Opel met behulp van stylingproducten die
het autorijden nog leuker maken.

NU
NIEUW
VOOR DE

OPEL+ ACCESSOIRES

ADAM

INTERIEURDECORATIE

TRENDY EN STIJLVOL ONDERWEG
Individualiteit staat voorop bij de ADAM! Met
een decoratiepakket kunt u zijn interieur zoals
het u uitkomt heel snel en zo vaak u wilt zelf
transformeren. Het pakket is in veel kleuren
verkrijgbaar en kan heel gemakkelijk geïnstalleerd en weer gedemonteerd worden. Een
set bestaat uit twee opklikbare panelen voor
de onderste helft van het dashboard en twee
panelen voor de voorportieren. Daarnaast zit er
ook het bijbehorende bevestigingsmateriaal en
een gedetailleerde montagehandleiding bij.
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Beschikbaar voor de ADAM,
Corsa en Astra

B LI K VA NGE R ME T VE E L E FFE CT
Voor kleine, maar fijne accenten! De verwisselbare
behuizing voor de binnenspiegel is een echte
blikvanger en zorgt voor sportieve elegantie
in het auto-interieur. Zonder problemen aan te
brengen, zonder resten verwijderbaar en
verkrijgbaar in heel veel verschillende spannende
ontwerpen en kleuren.

Opel+ Styling / interieur

BINNENSPIEGEL-BEHUIZING

Beschikbaar voor de ADAM en Corsa

INTERIEURDECORATIE

NOOI T ME E R E E N SA A I E
COCK PI T
Zin om het design van het interieur te
veranderen? Met de interieur-decoratiesets verandert u in een handomdraai de
onderzijde van het dashboard en de
binnenzijde van de portieren. Varieer
naar hartenlust!.
Beschikbaar voor de ADAM,
Corsa en Astra

O P E L+

Voor elk humeur en elke smaak is er een interieur dat
daar precies bij past. Van zonnig geel of energiek
blauw tot rustgevend lichtgrijs. Vastklikken en genieten!
Beschikbaar voor de ADAM, Corsa en Astra

LEREN VERSNELLINGSPOOK

PAKKEND ACCENT
Een lederen schakelpook die niet alleen
prima in de hand ligt, maar ook een
blikvanger is in de cockpit van uw
Opel. Leverbaar in diverse opvallende
kleuren en eenvoudig te monteren.
U krijgt al een goed humeur als u
ernaar kijkt!

OPEL+ ACCESSOIRES

C R EËER U W EI GEN S FEER

Beschikbaar voor de ADAM
en Corsa
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INTERIEURDECORATIE

STYLE

Opel+ Styling / exterieur

STYLING / EXTERIEUR
Heel snel en heel stijlvol: in een paar
stappen en met de juiste accessoires
brengt u uw Opel in topvorm.
GEKLEURDE LOGOSTRIP VOOR
OP DE GRILLE

UNIEK GEZICHT
Geef de voorkant van uw auto een
eigen look met een gekleurde
logostrip. Gemaakt van stevige
kunststof-folie en gemakkelijk aan de
originele logostrip vast te klikken. Net
zo gemakkeljik is hij weer zonder
resten te verwijderen. U heeft de keuze
uit diverse onweerstaanbare kleuren.
Beschikbaar voor ADAM en Corsa

OPC LINE-PAKKET, IN GRONDLAK

P ITTI G E S E T I N T UR BOLOOK

OPEL+ ACCESSOIRES

Zo en niet anders ziet dynamiek eruit: het stijlvolle
OPC Line-pakket, bestaande uit een spoiler voor de
voorbumper, een spoiler voor de achterbumper en
twee sideskirts, wordt geleverd voorzien van een
grondlaag en kan op aanvraag worden gelakt in
elke gewenste carrosseriekleur. Een aanrader voor
liefhebbers van een sportieve look!

BUITENSPIEGELBEHUIZING
MET CARBON-MOTIEF

K LE I N DE TA I L , GROOT
E FFE CT
Een uitstekende manier om het sportieve
temperament van uw Opel te benadrukken:
de buitenspiegelbehuizing met Carbonmotief. De set – voor de linker- en de rechter
buitenspiegel – is gemakkelijk te monteren
en zonder resten weer te verwijderen.
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Beschikbaar voor de ADAM,
Corsa en Astra

Opel+ Styling / exterieur
VERLICHTE LED-INSTAPLIJSTEN

STI J LVO L I N S TA PPEN
De verlichte instaplijsten met Opel-opschrift voor beide voorportieren springen
meteen in het oog en geven aan uw Opel een heel bijzondere touch. Bij het openen
van de deur wordt de led-verlichting geactiveerd. De instaplijsten zijn dankzij
zelfklevende pads eenvoudig te monteren. De verlichting werkt met knoopcelbatterijen, die u zelf kunt vervangen, dus boren om kabels te bevestigen is niet nodig. De
led-instaplijsten worden geleverd per set van 2 voor de voorportieren.
Beschikbaar voor de Corsa en Astra

FOLIESTICKER-SET SPORT VOOR
MOTORKAP EN DAK

EEN SPORTIEVE LOOK IN
EEN HANDOMDRAAI
Zo toont uw Opel Corsa zich van zijn meest sportieve kant! Met
eenvoudig aan te brengen, duurzame folie geeft u de motorkap
en de achterklep een flitsende look. En net zo gemakkelijk is de
folie weer te verwijderen.

OPEL+ ACCESSOIRES

Vergelijkbare decoratiesets zijn ook beschikbaar voor
ADAM, Astra en Mokka X

BIJNA

veel mogelijkheden zijn
er om de ADAM door de
combinatie van
verschillende accessoires een persoonlijk
tintje te geven. Zo
wordt elke ADAM een
juweeltje op maat.

MOTORSPORT FOLIESET

UPGR AD E NA A R SPORTDE SI GN
Geef uw ADAM de opwindende look van een racewagen! De decoratiefolie voor
de motorkap, de deuren en de achterspatborden maakt uw ADAM extra dynamisch.
Om het helemaal af te maken zijn eveneens een “Drive”-badge en bijpassende
instaplijsten leverbaar.
Om de motorkap van de ADAM een opwindend accent te geven, zijn ook
nog diverse andere foliesets leverbaar
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Opel+ Styling / velgen en banden

STYLING / VELGEN EN BANDEN
Goed gestylde velgen zijn het visitekaartje van
een auto. Daaraan herkent men het karakter
van de auto ... en dat van zijn bestuurder.

LICHTMETALEN 19-INCH VELGEN

A LLE OGE N ZI JN
OP U GE RI CHT
Voor wie niet bang is om op te vallen: expressieve 19-inch lichtmetalen velgen met dynamisch Y-spaak-design, afgewerkt in gepolijste
titanium-look (foto rechts). Deze velgen zijn
bij uitstek geschikt voor brede banden. Let op:
ventieldoppen en naafkappen dienen voor alle
velgen afzonderlijk te worden besteld.
Voor de Insignia (afhankelijk van
motor en uitrustingsniveau)

LICHTMETALEN 16-INCH VELGEN MET 4 DUBBELE SPAKEN

D U B B EL Z O DY N AMIS C H, DUBBEL Z O
E L E G A N T
Snel onderweg: deze lichtmetalen velgen baren overal opzien. Met
hun afmetingen passen ze uitstekend bij niet al te brede banden. Ze
zijn verkrijgbaar in drie meer dan spannende kleuren. De bijbehorende ventieldoppen en naafkappen dienen apart te worden besteld.
Voor de Corsa (afhankelijk van motor en uitrustingsniveau)

“ VO O R O N Z E
ACC E S S O I R E S
GELDEN DEZELFDE
HO GE KWALITEITSNORMEN ALS
VO O R O N Z E
AU TO ’ S .”
JOCHEN GLOCK
Hoofd personalisatie en
accessoire-ontwerp van Opel

OPEL+ ACCESSOIRES

LICHTMETALEN 18-INCH VELGEN
MET 10 DUBBELE SPAKEN,
TWEEKLEURIG

D ES I G N O M VAN T E
D RO M EN
Het summum van elegantie voor fans
van het hele bijzondere: deze bi-color
lichtmetalen velgen met 10 dubbele
spaken, afgewerkt in glanzende
titanium-look, mogen gezien worden.
Voor de Astra

VENTIELDOPPEN MET OPEL-LOGO

C OMPL EE T PLA ATJE
Gestyled tot in het kleinste detail: de ventieldoppen met het
Opel-logo completeren de look van uw ADAM en zorgen voor de
perfecte vorm. Ze zijn verchroomd, verkrijgbaar per set van 4 en
dragen het Opel-logo op een zwarte ondergrond. Snel op te
zetten en net zo snel weer te verwijderen. Een must voor
perfectionisten: decoratiever kan men ventielen niet afdekken!
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Beschikbaar voor de ADAM, Corsa, Astra, KARL en Cascada

TWE E K LE URI GE
B LI K VA NGE RS
Uniek en onweerstaanbaar: dat zijn de
lichtmetalen Swiss Blade-velgen met een
gekleurde buitenrand en hoogglanzende
spaken.
Voor de ADAM (afhankelijk van motor
en uitrustingsniveau)

Opel+ Styling / velgen en banden

LICHTMETALEN 17-INCH VELGEN MET
SWISS BLADE DESIGN

LICHTMETALEN 17-INCH VELGEN
MET ROULETTE-DESIGN

KL A S S I E K M ET EEN
T R EN DY TWI S T
De bi-color Roulette-velgen zijn bij uitstek
geschikt om de ADAM een elegante,
trendy uitstraling te geven. De naafkap
en anti-diefstalbouten dienen apart te
worden besteld.

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/NL (-BE)

OPEL+ ACCESSOIRES

Beschikbaar voor de ADAM
(afhankelijk van motor
en uitrustingsniveau)

LICHTMETALEN 16-INCH VELGEN MET
BOOMERANG-DESIGN

STYLI NG VOOR I NDI VI DUA LI STE N

Voor de ADAM (afhankelijk van motor
en uitrustingsniveau)
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DE VOLLEDIGE
COLLECTIE STYLINGACCESSOIRES VAN OPEL+
EN DE DICHTSTBIJZIJNDE DEALER VINDT
U OP WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/NL

Helemaal anders dan anders: de dynamische Boomerangvelgen. Let op: de naafkap en anti-diefstalbouten dienen apart
te worden besteld.

OPEL+

TOU
RING

Het Opel+ assortiment bevat talloze accessoires
om uw auto nog praktischer te maken en de
ruimte beter te benutten. Zoals dakkoffers,
fietsendragers of handige opbergers voor de
bagageruimte. Wat u ook wilt doen en wie of
wat u ook wilt meenemen: met Opel+ gaat
het een stuk gemakkelijker.

Opel+ Touring

MET MEER
NAAR DE ZEE
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Ze willen fietsen, vliegeren en reusachtige zandkastelen bouwen:
wanneer Jessica Winter uit Hamburg met haar gezin naar haar favoriete
eiland Sylt rijdt, heeft ze heel wat mee te nemen. Toch hoeft niemand
bang te zijn om te weinig plaats te hebben: er is ruimschoots plaats
voor alle bagage.

Opel+ Touring

D

it is mijn favoriete moment!” Jessica
Winter, een art director uit Hamburg,
steekt haar iPhone in de smartphonehouder, tikt kort op het display, leunt dan naar
achteren en glimlacht. Een snelle beat dreunt uit de
luidsprekers, nog wat gitaren erbij en daarna zet het
koor in: “...ich will zurück nach Westerland”. “Onze
hymne”, legt ze uit, “Westerland”, gezongen door
“Die Ärtze”. Zodra we op snelweg zitten, zet ik het
liedje op, een oud ritueel.”

OPEL+ ACCESSOIRES

De Touring-accessoires van Opel+
maken uw Opel nog veelzijdiger
en zorgen ervoor dat fietsen,
sportartikelen of extra bagage een
plaatsje vinden. Zo wordt uw Opel
nog praktischer.
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Al 16 jaar gaat de familie Winter naar Sylt,
minstens vier of vijf keer per jaar, als het kan nog
vaker. “Vroeger gingen we al liftend, vandaag
hebben we de helft van ons huishouden bij ons”, lacht
haar man Marcus. “Ja, en de hele Apple Store”,

Leni vermaakt zich
op de iPad met
“Shaun het
schaap”, veilig op
de achterbank van
de luxe uitgeruste
Opel Astra Sports
Tourer.

TIPS
LISTER AUSTERNPERLE
Strandrestaurant aan het wad
Mannemorsumtal, List
KUPFERKANNE
Cultcafé in Kampen
www.kupferkanne-sylt.de

SANSIBAR
VIP-scene-strandrestaurant
in Rantum
www.sansibar.de

ALTES ZOLLHAUS
Gezellig restaurant en
wijnlounge in Westerland
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www.altes-zollhaus-sylt.de

KLEINE TEESTUBE
Plaatkoek en garnalen op
brood in het dorpje Keitum
www.kleineteestube-sylt.de

Opel+ Touring

“ M I J N M A N V E R S N E LT,
I K V E R T R A AG . E E N G O E D E R E I S
B EG I N T M E T D E H E E N R E I S .”
JESSICA WINTER
Art director en Opel-rijder

Twee uur later: meeuwen die schreeuwen, zout
op de lippen, Sylt! Jessica, die opgroeide op het
eiland, bezoekt samen met Leni en Lucas een oude
vriendin van school. Marcus en Linus worden
aangetrokken door het water, eindelijk kitesurfen.
“Tempo is mijn passie”, zegt Marcus. “Me op het
kiteboard schrap zetten tegen de wind en dan door
de golven ploegen, dat is voor mij vrijheid.” Het
enthousiasme van Marcus heeft ondertussen ook zijn
oudste zoon Linus aangestoken. De twee rijden
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Terwijl “Die Ärzte” zingen over hun heimwee naar
Sylt, vliegt het landschap buiten voorbij. “Marcus
versnelt, ik vertraag, prima toch?”, zegt Jessica
tevreden. “Ik wou een sportieve auto”, vertelt Marcus
Winter over zijn Opel Astra Sports Tourer. “Eentje met
power en mooie lijnen, geen auto die alleen maar
praktisch is.” Maar met de nieuwe dakkoffer en de
fietsendrager kunnen we wel alles wat we nodig
hebben, meenemen. Voor ons de ideale oplossing.”
Marcus is ingenieur en let daarom erg op slimme
innovaties. “We kunnen de auto aanpassen aan onze
behoeften”, zegt hij. “Daar hou ik van.”

OPEL+ ACCESSOIRES

vult Jessica aan met een blik op de achterbank. Daar
zitten Linus (14), Lucas (12) en Leni (7) met koptelefoons op hun oren. De jongens spelen spelletjes, via
de Wi-Fi Hotspot van Opel OnStar, die hun mobieltjes
met het internet verbindt. Leni kijkt op de tablet naar
“Shaun het schaap”. Zo vermaken de kinderen zich
de hele reis lang uitstekend – je zou zelfs bijna
vergeten dat ze er waren…

Opel+ Touring

“ M E O P H E T K I T E B OA R D
SCHRAP ZETTEN
T EG E N D E W I N D E N
DA N D O O R
D E G O LV E N P LO EG E N ,
DAT I S VO O R
M I J V R I J H E I D .”
MARCUS WINTER
Kitesurfer en Opel-rijder

24

OPEL+ ACCESSOIRES

Met grip en grips: kitesurfer Marcus
Winter houdt van slimme oplossingen
zoals de dubbel bevestigde vloermatten
in zijn nieuwe Opel Astra.

vandaag naar een landtong helemaal in het noorden
van Sylt. Hier, waar het eiland scherp en smal naar
rechts afbuigt en een prachtige baai met helder water
gecreëerd heeft, bevindt zich een heerlijk ondiep stuk
dat prima geschikt is voor beginners en gevorderden.
Op de parkeerplaats is niet veel te zien. Er waait een
koude, stijve bries uit noordwestelijke richting. “Ideale
omstandigheden”, zegt Linus als een vakman. Het
duo haalt hun uitrusting uit de dakkoffer en verkleedt
zich op het parkeerterrein.

Een dag aan zee, met
zon, wind en schelpen.
De harde beschermschaal houdt de
bekleding van de
bagageruimte schoon.

Toen Linus vorig jaar in de herfst het kitesurfen
ontdekte, was meteen duidelijk dat het gezin
voortaan méér zou moeten meenemen. Ze vonden
de oplossing in een witte dakkoffer van Opel.
“Gemakkelijk te monteren, stevig, aerodynamisch
design, bij de koffer van Opel klopte alles als een
bus”, zegt Marcus. En vooral: meer plaats. Hij geeft
toe dat er vroeger wel eens ruzie was bij het inpakken
van de bagage. “De vliegers, het skateboard, de
kinderfiets van Leni: er moest altijd iets “buitengewoon belangrijks” thuis achterblijven. Dat is nu
gelukkig verleden tijd.” De familie Winter heeft
voortaan genoeg ruimte voor alle bagage. Dat geeft
een gevoel van vrijheid.
Later op de middag is de wind gaan liggen. De
zon breekt door de wolken en laat het helmgras
oplichten. Na een snack in het kleine havenstadje is
de familie Winter terug op het strand, ditmaal is de
volledige ploeg er. Leni en Marcus willen zandkastelen
bouwen, Lucas en Linus gaan hun vliegers oplaten en
Jessica gaat fietsen. Ze bracht haar fixie-bike mee,
een ultralichte doortrapper, waarmee ze hier bijna
ongestoord echt snelheid kan maken.
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Het afladen van de fietsen trekt een kleine groep
nieuwsgierige schapen aan. Marcus haalt zijn
camera erbij, maar een groepsfoto met schapen komt
er niet. Kleine Leni vindt de onverschrokken beesten
maar niks. Ze vlucht in de auto en kijkt liever van een
veilige afstand toe. De vele afleveringen van “Shaun
het schaap” zorgden er blijkbaar niet voor dat ze
meer vertrouwen kreeg in de dieren. “Misschien gaan
we voortaan nog wel vaker naar Sylt”, lacht Jessica.
“Het is nu immers zo gemakkelijk om alles mee
te nemen…”

Opel+ Touring

NEEM MEE WAT U
HET LIEFST BIJ U HEEFT
Voor korte of lange trajecten: uw auto biedt meer plaats dan
u denkt. Gebruik de veelzijdige transportmogelijkheden in
uw vrije tijd, vakantie of gewoon elke dag met de perfect op
maat gemaakte accessoires van Opel+.

O P E L+

TOURING
OPEL-DAKKOFFER

E XTRA RUI MTE
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De dakkoffer vergroot uw mogelijkheden om bagage mee te nemen en ziet er bovendien schitterend uit. Het Power-Click-bevestigingssysteem
maakt het monteren gemakkelijk. Handgrepen
aan beide zijden maken in- en uitladen extra gemakkelijk. Ook qua veiligheid heeft de koffer veel
te bieden: de sleutel van het centrale vergrendelingssysteem kan pas worden verwijderd als alle
vergrendelingpunten veilig gesloten zijn.
Beschikbaar voor de ADAM, Corsa, Astra,
Meriva, Insignia, Zafira en Mokka

Opel+ Touring

THULE-FIETSENDRAGER “PRORIDE 591”

Z IT A LTI J D G O E D
Voor het weekenduitstapje of om mee te nemen
op vakantie: dankzij de snelspanriem en de
gemakkelijk verstelbare framehouder is de fiets
(framemaat 22 tot 80 mm rond of 80 tot 100 mm
ovaal) snel op het dak vast te zetten. Het aluminium fietsenrek voor op het dak kan als compact
systeem van de dakdrager afgenomen worden.
Hij is afsluitbaar en geschikt voor alle
maten banden.
Beschikbaar voor de ADAM, Corsa, Mokka,
Zafira en Insignia

Met zes paar ski’s of vier snowboards kunt u
met de Mokka veilig richting piste rijden.
Gemakkelijk en snel te gebruiken door de
grote knoppen, die ook met handschoenen
aan kunnen worden bediend. Laadbreedte
60 cm, montage op de basisdrager.

MOKKA

Vergelijkbare producten zijn ook
beschikbaar voor de ADAM, Corsa,
Mokka, Zafira en Insignia

FLEXRAIL ® -SCHEIDINGSSTANG

A LLE S OP ZI JN PLA ATS

OPEL+ ACCESSOIRES

S P O RTI E F WEGR IJ DEN

Verdeel met een paar handgrepen uw
bagageruimte zoals u dat het beste uitkomt:
de scheidingsstang zorgt ervoor dat alles
veilig op zijn plaats blijft. Hij kan gecombineerd worden met andere accessoires om
de bagageruimte in te delen, bagagenetten
en opbergkoffers.
Geschikt voor de Astra K ST, Insignia ST
en Zafira

27

THULE-SKI- EN SNOWBOARDDRAGER
“XTENDER 739”

TOPTIP VOOR DE

Opel+ Touring

THULE-SURFPLANKDRAGER 833

DOOR SURFERS ONTWIKKELD
De handigste én veiligste manier om een
surfplank en alles wat daarbij hoort mee te
nemen. De lichtgewicht aluminium drager
biedt plaats aan een surfplank en twee
mastdelen. Hij is snel en gemakkelijk op de
basisdrager te monteren en voorzien van
twee 275 cm lange spanriemen.
Beschikbaar voor de ADAM, Corsa,
Mokka, Zafira en Insignia

“ M E T D E N I E U W E DA K KO F F E R
KU N N E N W E A L L E S WAT
WE NODIG HEBBEN,
E E N VO U D I G M E E N E M E N .”
MARCUS WINTER
Kitesurfer en Opel-rijder

UPDATES NAVIGATIEKAARTEN

ALT IJ D Z ONDE R OMWE GE N
Wie met navigatie onderweg is, rijdt niet alleen meer
ontspannen, maar bespaart ook tijd en gemiddeld twaalf
procent brandstof. Reden genoeg om de navigatiekaarten regelmatig te updaten. Op opel.navigation.com
(Engelstalig) vindt u per Opel-model de meest actuele
kaarten om te downloaden. Of vraag ernaar bij uw
Opel dealer.
opel.navigation.com

THULE-DAKKOFFER “TOURING 780”

HI GHLI GHT ME T HOOGGLA NS
Deze dakkoffer overtuigt niet alleen door het mooi
gestroomlijnde design, maar ook door een aantrekkelijk
deksel in hoogglanszwart. Met een volume van 420 l bij
een draagvermogen van 50 kg kan de dakkoffer alle
eisen aan. Gemakkelijk te monteren, in- en uit te laden en
veilig door een centraal vergrendelingssysteem.
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Beschikbaar voor de ADAM, Corsa, Mokka X,
Zafira en Insignia

Opel+ Touring
UITTREKBARE LAADVLOER FLEXFLOOR ®

FLEXORGANIZER ® -OPBERGBAK

SPA A RT D E RU G

OPGE RUI MD

De rugvriendelijke oplossing voor iedereen die veel en zware dingen moet in- en
uitladen: de zwarte FlexFloor® is bekleed met velours en past perfect bij de
binnenbekleding van de laadruimte van de Insignia Sports Tourer. Hij is 40 cm
uittrekbaar en tot 120 kg belastbaar.

Zorgt voor orde in de laadruimte:
bewaar uw onderhouds- en reinigingsmiddelen, handschoenen of andere
nuttige voorwerpen in deze
26 x 12 x 19 cm grote bak. Hij is
waterdicht en wordt met haken aan de
FlexOrganizer® rails bevestigd.

Voor de Opel Insignia Sports Tourer, maar helaas niet geschikt voor
modellen met subwoofer, volwaardig reservewiel en auto’s op LPG

THULE-FIETSENDRAGER “EASYFOLD 931”

OP VAKANTIE MET DE FIETS

DE VOLLEDIGE COLLECTIE TOURING-ACCESSOIRES
VAN OPEL+ EN DE DICHTSTBIJZIJNDE
DEALER VINDT U OP
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/NL

Beschikbaar voor alle auto’s met een
trekhaak
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WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/NL (-BE)

Perfect voor een vakantie met fietsen of
elektrische fietsen: het afgebeelde fietsendragersysteem kan twee elektrische fietsen of twee
conventionele fietsen vervoeren. Voor grotere
gezinnen zijn er natuurlijk ook fietsendragers
voor maximaal vier fietsen in het aanbod
van Opel.

OPEL+ ACCESSOIRES

Beschikbaar voor de Astra ST,
Insignia ST en Zafira

Opel+ De beste keuze

OPEL +

DE BESTE
KEUZE
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OPEL+ ACCESSOIRES

Accessoires van Opel+ maken uw leven
gemakkelijker. En stijlvoller. En veiliger.
Laat u inspireren.

Opel+ De beste keuze

E

en auto is tegenwoordig veel meer dan een
transportmiddel. Het is een plek om u te ontspannen, een communicatiecentrum, een comfortabele lounge, waar u kunt bijpraten met
vrienden of familie, en van tijd tot tijd ook een pakezel.
Uw auto is bovendien een manier om te laten zien hoe
u in het leven staat.

Kinderzitjes die aan de hoogste veiligheidseisen voldoen, parkeersensoren, veelzijdige transportsystemen: alle accessoires van Opel+ zijn streng getest
en beantwoorden gegarandeerd aan de hoge kwaliteitseisen van Opel. Veel producten worden zelfs
strenger getest dan wettelijk is voorgeschreven. En bovendien worden veel accessoires geoptimaliseerd voor
de verschillende Opel modellen. Het resultaat: op maat
gemaakte oplossingen voor maximale veiligheid. Beste
voorbeeld: de kinderzitjes van Opel. De modellen voldoen niet alleen aan de meest recente EU-veiligheidsvoorschriften, maar worden specifiek voor elk voertuigmodel getest en geoptimaliseerd. Zorgvuldigheid
die zinvol is. Hetzelfde geldt voor de winterbanden
(band-wielcombinatie). Niet elke band past bij elke
auto. Daarom voert Opel zelf tests uit, zodat u er zeker
van kunt zijn de meest veilige band-wielcombinaties te
kiezen, die uw auto ook in de moeilijkste situaties op
het juiste spoor houden.
Het voordeel van hoge veiligheidseisen blijkt ook
op andere terreinen. De automatten van Opel doen

bijvoorbeeld meer dan de originele vloerbedekking
beschermen. Ze zijn exact op maat gemaakt voor elk
specifiek Opel model en dankzij het standaard-bevestigingssysteem van Opel blijven ze altijd veilig op hun
plaats. Iedereen die wel eens een mat onder het gaspedaal heeft gekregen, zal deze voorzorgsmaatregel
weten te waarderen.

OPEL+ ACCESSOIRES

Met de accessoires van Opel past u uw auto perfect
aan uw leven aan. Zo individueel als u het zelf wilt, zo
veilig en comfortabel mogelijk. Ontdek frisse kleuren,
opwindende vormen en slimme functies. Kies stijlvolle
lichtmetalen velgen, trendy buitenspiegelbehuizingen en geborstelde roestvrij stalen pedaalbekledingen. Ontdek de vrijheid om uw auto uniek te maken,
zo uniek als u zelf bent.
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Opel accessoires zijn ook ontworpen om uw leven
gemakkelijker te maken. Ze bieden slimme oplossingen voor kleine en grotere ergernissen in het dagelijks
leven. Wie vindt het nu leuk om de kofferbak te stof-

Opel+ De beste keuze
OPEL+ ACCESSOIRES

zuigen omdat er een zak met potgrond omgevallen is?
Daarom biedt Opel harde beschermschalen, exact op
maat voor elk Opel model, die de bekleding beschermen tegen vocht en vuil en eenvoudig te reinigen zijn.
Dankzij het antislip-oppervlak behoeden ze de lading
bovendien tegen schuiven. Tegen gekreukte jasjes helpt
de FlexConnect kledinghanger, die heel eenvoudig
aan de hoofdsteunen gemonteerd wordt. Om het interieur te beschermen tegen fel zonlicht en nieuwsgierige
blikken zijn er de op maat gemaakte privacyschermen,
die ook bij geopende ramen niet weggenomen hoeven
te worden. Met een tablethouder tovert u de achterbank snel en gemakkelijk om in een kleine bioscoop
zodat ook voor de jongste passagiers langere reizen
plezierig worden. Slimme oplossingen? Zijn bij Opel
de norm!
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Met de accessoires van Opel beschermt u ook heel
concreet de waarde van uw auto. Spatlappen en
stootlijsten bijvoorbeeld voorkomen lakschade door
steenslag, strooizout en teer: een goede investering, net
als de transparante folies om de lak bij de dorpel te
beschermen. Met een beetje aandacht en professionele verzorgingsproducten houdt u uw auto in topconditie. En is er dan toch eens een krasje, dan is er Opel

Opel+ De beste keuze

stickerfix, een uitstekend klevende, in alle kleuren te
verkrijgen lakfilm die de krassen op magische wijze
doet verdwijnen.
Opel biedt u ook de mogelijkheid om van de nieuwste innovaties te profiteren. Functies zoals de achteruitrijcamera in digitale HD-kwaliteit kunt u ook achteraf in uw auto laten inbouwen, perfect geïntegreerd,
zonder storende kabels. Vraag ernaar bij uw Opel dealer. Hij kent elk autotype tot in de puntjes en weet precies welke oplossing bij u past. Smaken veranderen, uw
Opel verandert mee. Alleen al voor het coole cockpitdecor voor de ADAM kunt u kiezen uit 22 frisse kleurontwerpen, van “Yellow Universe” tot “Let it Blue”, van
“Dancing Green” tot “Coffee Bean”. Pas het interieur
aan wanneer u maar wilt. Laat u inspireren. Ontdek de
vrijheid om uw auto uniek te maken.
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KARIM GIORDIMAINA
Directeur interieurdesign

OPEL+ ACCESSOIRES

“SMAKEN
VERANDEREN,
UW OPEL
VERANDERT
M E E .”

OPEL+

SAFETY
De betrouwbare Opel+ accessoires
maken het autorijden nog veiliger. Uw auto
beschermt u als het erop aankomt.

Opel+ Veiligheid

ALL-RISK
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Hoe maakt Opel zijn kinderzitjes nog veiliger? Welke inspanningen
doet de autofabrikant zodat u en uw gezin veilig kunnen reizen?
Een bezoek aan het veiligheidscentrum van Opel.

Opel+ Veiligheid
Minutieuze voorbereiding:
Anatol Kraus en Martina
Adameck weten hoe
belangrijk de tests zijn.

“ E L K O N D E R D E E L DAT
WE IN ONZE
A U TO ’ S I N B O U W E N
O F A L S ACC E S S O I R E
AANBIEDEN,
W O R DT VO O R A F
U I T VO E R I G G E T E ST.”
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GÜNTHER SCHMALL
Manager
veiligheidsintegratie GME

Zijn naam is Günther Schmall. Hij heeft het ongeval
veroorzaakt. Dat doet hij regelmatig, het is zijn
beroep. Als manager veiligheidsintegratie is Schmall
dé veiligheidsexpert bij Opel. De “plaats van het
ongeval” is zijn laboratorium en de kleine, door
elkaar geschudde passagier een pop, een crashtestdummy. We bevinden ons in het veiligheidscentrum
van Opel in Rüsselsheim, een enorm terrein dat
naast de crashbaan tientallen laboratoria en
werkplaatsen omvat. Hier, tussen de verschillende
experimentele opstellingen, tussen massieve
machines en de nieuwste computertechnologie, is
het belang dat Opel hecht aan het thema veiligheid
goed voelbaar. “Elk onderdeel dat we in onze auto’s
inbouwen of als accessoire aanbieden, wordt

OPEL+ ACCESSOIRES

D

e auto knalt frontaal op de hindernis, een
doffe knal scheurt door de lucht. Hoofd en
armen van de passagier vliegen ongecon
troleerd naar voren, tot een fractie van
een seconde later de veiligheidsriem het kleine
lichaampje opvangt en terugtrekt in het kinderzitje.
Op een paar meter afstand van het ongeval bekijkt
een grote, slanke man de scène en knikt tevreden.

Opel+ Veiligheid

Al bij een frontale botsing met
een snelheid van 50 kilometer
per uur, werken krachten in op
het lichaam die overeenkomen
met ongeveer 25 maal het
lichaamsgewicht.

vooraf uitvoerig getest”, zegt Schmall. Dat geldt
voor de Opel Eye camera aan de voorzijde, die
verkeersborden kan “lezen”, voor de dakdragersy
stemen en de lichtmetalen velgen of, zoals op dit
ogenblik, kinderzitjes.
“Wij hanteren voor de tests normen die veel verder
gaan dan de minimale wettelijke eisen,” legt
veiligheidsprofessional Schmall uit. Ultrafijne

sensoren op hoofd, nek, borst, wervelkolom en
bekken van de dummy en speciale digitale camera’s,
die tot 2.000 beelden per seconde opnemen,
documenteren elk detail van het “ongeval”, hoe klein
het ook mag zijn. Kabels brengen de gegevens
over van de sensoren naar een meetsysteem in het
voertuig. Na het experiment kunnen ze van daar in
het laboratorium worden geëvalueerd.

OPEL+ ACCESSOIRES

Vooral de foto’s van het moment van de crash zijn
imponerend. Hoewel het voertuig dat hier in de hal

14

verschillende veiligheidstests doorloopt een
Opel+ kinderzitje voor
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het voor de verkoop
wordt vrijgegeven.

door een lier tegen het obstakel werd getrokken,
maar 50 kilometer per uur reed, is de botsing
verrassend heftig. “Al bij een frontale botsing met een
snelheid van 50 kilometer per uur, werken krachten
in op het lichaam die overeenkomen met ongeveer
25 maal het lichaamsgewicht,” beschrijft Schmall de
kracht en daarmee het gevaar van de situatie. Een
situatie die buiten het testlab helaas alledaags is.
In 2014 waren in Duitsland 10.765 kinderen als
passagier betrokken in een auto-ongeval.
Om maximale veiligheid te garanderen worden de
kinderzitjes van Opel voor elk voertuigmodel speci
fiek getest. “Klanten krijgen zo het kinderzitje dat

precies bij hun auto past”, aldus Schmall. En: Opel
test de kinderzitjes heel gericht in interactie met
andere accessoires, zodat bij een ongeval bijvoor-

GÜNTHER SCHMALL
Manager veiligheidsintegratie
GME

beeld het kinderzitje en de tablethouder aan
de achterbank elkaar niet in de weg zitten. Een
enorme, unieke inspanning, maar wat veiligheid
betreft kunnen verkeerde compromissen fatale
gevolgen hebben.
Met de resultaten van de tests die hij zojuist heeft
uitgevoerd, is veiligheidsspecialist Schmall zeer
tevreden. Constructie, materiaal, verwerking: de

resultaten geven aan dat alle componenten van het
kinderzitje de stresstest met vlag en wimpel doorstaan hebben. En de kleine crashtestdummy? Die
zit weer op zijn vaste plek op een bankje in het
veiligheidscentrum, ongedeerd.
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“WIJ HANTEREN
NORMEN DIE
VEEL VERDER
G A A N DA N D E
MINIMALE
WETTELIJKE
E I S E N .”

OPEL+ ACCESSOIRES

Anatol Kraus
geeft zijn volle
aandacht aan de
“testkinderen”.

Opel+ Veiligheid

VEILIGHEID

OVERAL EN ALTIJD: VEILIGHEID
KOMT OP DE EERSTE PLAATS
Laat voor uw veiligheid niets aan het toeval over: in weer en wind,
dag en nacht, met uw gezin of alleen onderweg profiteert u van de
betrouwbare veiligheidsaccessoires voor uw Opel.

OPEL+ ACCESSOIRES

ACHTERUITRIJCAMERA

M A N O EU V RER EN MET Z IC H T
ACH TERU I T
Uw derde oog bij het inparkeren: de camera zit
in de achterbumper zodat u een volledig beeld
hebt van de situatie achter u en u gemakkelijker
kunt manoeuvreren. Overdag ziet u een kleurenscherm met hoge resolutie. In de schemering en
‘s nachts wordt dat nachtzicht in zwart-wit.
Beschikbaar voor de Astra

O P E L+

SAFETY

SNEEUWKETTINGEN VAN KÖNIG –
PREMIUM K-SUMMIT

B E STA ND TE GE N DE KOU
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Om veilig te rijden bij sneeuw en ijs:
kettingen omleggen en opspannen gaat
moeiteloos met deze sneeuwkettingen.
Hun bijzonder lange levensduur danken
zij aan het feit dat ze aan beide zijden
gebruikt kunnen worden.
Beschikbaar voor verschillende
modellen

Opel+ Veiligheid

UNIVERSELE PARKEERHULP

G A ATJ ES D I CH TEN
Zodra u een parkeerplaats heeft gevonden, helpt de Park Pilot u om foutloos in
te parkeren. Vier ultrageluid-sensoren
merken elk obstakel direct op.
Beschikbaar voor verschillende
modellen

SLEEPKABEL

GROTE TRE K K RACHT
Vooruit met hulp: het touw zorgt ervoor
dat u zachtjes en zonder schokken
kunt wegslepen met een treklast
van maximaal 3.000 kg.

VEILIGHEIDSPAKKET

VOO R H E T G EVAL DAT
Onmisbaar en in veel Europese landen verplicht: een
veiligheidspakket, met een gevarendriehoek, veiligheidsvesten en een verbanddoos, conform alle
relevante ECE- en DIN-normen en voorzien van de
wettelijk voorschreven EHBO-uitrusting.

GÜNTHER SCHMALL
Manager
veiligheidsintegratie GME

KINDERZITJE DUO, KID, BABY-SAFE

HALOGEEN-KOPLAMPEN

STE RK LI CHT
Laat klasse en stijl zien met Philips
halogeen-koplampen, nu niet alleen met het
typische xenoneffect, maar ook in
de tinten wit, blauw, groen, geel of paars.
Geschikt voor verschillende modellen

OPEL+ ACCESSOIRES

“KLANTEN
KRIJGEN HET
K I N D E R Z I TJ E DAT
P R EC I E S B I J H U N
A U TO PA ST.”

VEILIGHEID VOOR ELKE LEEFTIJD

De kinderzitjes van Opel+ bieden gecertificeerde veiligheid volgens de Europese testnorm:
BABY-SAFE (rechts) voor een lichaamsgewicht
tot maximaal 13 kg, DUO (links) voor kinderen
van 9 tot 18 kilo en KID voor schoolkinderen
tot 36 kilo.

41

Beschikbaar voor alle modellen

Opel+ Favorieten

OPEL +

FAVORIETEN

“ ZO K A N I K O O K
M I J N A U TO I N M I J N
PERSOONLIJKE
ST I J L
I N R I C H T E N .”
Eva Padberg
Model,
over de interieur-decoratiesets voor de ADAM

OPEL+ ACCESSOIRES

Bekende Opel-fans
hebben allemaal hun
favoriete accessoire.
Kijk maar!

“HIERMEE BEN
IK OP ELKE
SPRONG
VO O R B E R E I D .”
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KEN DUKEN
Acteur,
over de ski- en surfboarddrager

Opel+ Favorieten

“HIERMEE HEB IK
MIJN SMARTPHONE
A LT I J D S N E L I N
H E T Z I C H T.”
Bettina Zimmermann
Actrice,
over de universele smartphonehouder

“MET DEZE
20-INCH VELGEN
ZIET DE OPEL
INSIGNIA ER NOG
SPORTIEVER
UIT.”

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/NL (-BE)

ALLE OPEL+ ACCESSOIRES EN DE
DICHTSTBIJZIJNDE DEALER VINDT U OP
WWW.OPEL-ACCESSOIRES.COM/NL

OPEL+ ACCESSOIRES

JÜRGEN KLOPP
Trainer FC Liverpool,
over de lichtmetalen
“Turbine”-velgen

“ I K H O U D VA N D E I N D I V I D U E L E ,
FRISSE SFEER IN
M I J N A U TO .”
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NADJA UHL
Actrice,
over het PowerFlex AirWellness-Aromasysteem

OPEL+

COM
FORT &
CARE
Accessoires van Opel+ maken autorijden
tot een genot. Vooral iemand die vaak in
de auto zit, zal de voordelen van slimme
accessoires die het leven achter het stuur
aangenamer maken, weten te waarderen.

Opel+ Gemak en comfort

MOBIEL EN
RELAXED
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OPEL+ ACCESSOIRES

Wie zoals Juan Carlos Martínez in de buitendienst van een
farmaceutisch bedrijf werkt, brengt de helft van de dag
achter het stuur door. Uitgekiende details in de auto kunnen
deze reistijd veranderen in “quality time”.

Laatste details voor
de bezoeken aan
klanten rond
Barcelona: zijn baas
legt aan Juan
Carlos Martínez op
de iPad de meest
recente cijfers uit.

D

Al 15 jaar werkt Martínez in de buitendienst van het
Spaanse farmaceutische bedrijf Salvat. Na zo’n lange
tijd zijn klantenbezoeken bijna zoiets als op bezoek
gaan bij goede kennissen. De klep sluit met een zachte plop en Martínez hangt het jasje van zijn pak zorgvuldig achter de bestuurdersstoel. De dresscode van
de branche is strikt; pak en das zijn behalve in hoogzomer verplicht. Hoewel Juan Carlos Martínez de
meeste van zijn klanten tutoyeert, zou hij nooit met een
verfrommeld jasje bij hen verschijnen. “Een verzorgde
verschijning is het halve werk,” weet de farmaceutisch
adviseur. Voor de Opel Insignia als bedrijfswagen
heeft zijn baas niet in de laatste plaats gekozen omwille van het hedendaagse, representatieve design, maar
ook vanwege de praktische details zoals de uittrekbare vloer in de laadruimte en vooral vanwege Opel
OnStar, waarvan de voertuigdiagnostiek de Insignia
nog betrouwbaarder maakt en zijn medewerker Martínez in noodgevallen onderweg verder kan helpen met
informatie, adressen en tips.

OPEL+ ACCESSOIRES

oe ze mijn groeten!” – “Zal ik doen!” Met
een brede zwaai zet Juan Carlos Martínez
twee dozen met geneesmiddelen en
brochures in de laadruimte van zijn Opel
Insignia Sports Tourer, zet zijn aktetas ernaast
en neemt met een schouderklopje afscheid van
zijn baas.
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Martínez controleert de agenda. Op het plan staan
bezoeken in Barcelona, Sitges en Cambrils. Aan het
einde van de dag zal de 47-jarige Catalaan vier uur

Opel+ Gemak en comfort

“ E L K E DAG
NIEUWE
KLANTEN
O N TMO E T E N ,
H O U DT H E T
H O O F D J O N G .”
JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Klantenadviseur

achter zijn stuur hebben gezeten en bijna 310 kilometer afgelegd hebben over snelwegen en binnenwegen.
Wie zoveel tijd doorbrengt in zijn auto, wil zich daarin
goed voelen. Traag schuift het verkeer op de Gran Via
in de richting van de binnenstad, in de achteruitkijkspiegel duiken eerst de futuristische kantoortorens aan
het beursterrein op, later de prachtige gevels van de
huizen in de wijk Eixample. Voordat hij zijn eerste klant
bezoekt, kijkt Juan Carlos Martínez nog één keer geconcentreerd op de iPad de presentatie van het nieuwe
voedingssupplement voor tinnituspatiënten door. Natuurlijk kent hij de feiten, cijfers, onderzoeksresultaten
– hij volgt immers de ontwikkeling en goedkeuring van
elk product op de voet – maar voor alle veiligheid
controleert hij alles nog eens. Daarin blijft de gepromoveerde chemicus een natuurwetenschapper. Dat hij
gekozen heeft voor een loopbaan in de buitendienst,
heeft Martínez nooit berouwd: “Elke dag nieuwe klanten ontmoeten, houdt het hoofd jong.”
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OPEL+ ACCESSOIRES

Tot de volgende afspraak heeft hij nog eventjes tijd.
Aan de snelweg in de richting van Sitges haalt Juan
Carlos Martínez bij een tankstation koffie en gebak
en stuurt de Opel Insignia dan over een bochtige

Juan Carlos
Martínez neemt
een pauze aan
de kust. Zijn
koffietje voor
hem op de
FlexConnect
opvouwbare
tafel. Zijn jasje
hangt kreukvrij
aan de FlexConnect kleerhanger achter de
bestuurdersstoel.

Opel+ Gemak en comfort

Korte pauze om te
tanken en dan loodst
het navigatiesysteem
hem naar zijn
volgende klant.

kustweg naar het hooggelegen natuurpark Garraf.

“De dag is veel te mooi om aan de toog van een bar
te zitten”, zegt Martínez en parkeert langs de rand van
de weg. Een licht briesje beweegt de steeneiken en
palmbomen, onderaan trekt het zandstrand van Castelldefel voorbij. “Zo’n pauze is meer waard dan een
hele dag vakantie!”, zegt Martínez.
Juan Carlos Martínez is nog maar net weer vertrokken als de telefoon rinkelt. Of er nog een afspraak in

Salou tussen kan worden geschoven? “Heeft de apotheek bij de camping weer de start van het vakantieseizoen gemist?”, vraagt Martínez via de handsfree-set. “Bingo!”, lacht zijn collega in de centrale.

De zon staat laag wanneer Martínez de auto richting
thuis stuurt. Voor hij zijn huisdeur opent, verwisselt hij

TIPS
MARTINEZ
Restaurant met zicht op de haven
LA CASETA DEL MIGDIA
Biertuin op de Montjuïc
www.lacaseta.org

OCAÑA
Bar en restaurant in de oude
binnenstad www.ocana.cat

OPEL+ ACCESSOIRES

Ctra. de Miramar, 38

BALIUS
Absinth- en tapasbar
www.baliusbar.com

PICNIC
Brunch- en ontbijtcafé
www.picnic-restaurant.com

ULTRAMARINOS
Tapasrestaurant en wijnbar
www.ultramarinosbarcelona.com
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met één klik de FlexConnect kledinghanger aan de
bestuurdersstoel met de tablethouder. Morgen gaat
hij naar zijn ouders op het platteland en zijn elfjarige
zoon wil tijdens de rit films kijken. Martínez grinnikt.
Zijn gezin moet zich in zijn verrijdbare woon- en werkkamer tenslotte net zo thuis voelen als hij.

Opel+ Gemak en comfort

GEMAK EN COMFORT

MAAK VAN UW AUTO
UW COMFORT-ZONE

OPEL+ ACCESSOIRES

Comfort in de auto zorgt voor levenskwaliteit.
Geniet ervan dat iedere rit in een Opel een
plezierreisje wordt. Ook voor uw passagiers.

AIRWELLNESS-GEURVERSPREIDER

A ROMATI SCHE TOPGE URE N
Gun uzelf een verfrissing, ook in uw auto.
Wanneer u de AirWellness-geurverspreider
inschakelt, wordt de lucht gevuld met een
van twee aantrekkelijke geuren: “Energizing
Dark Wood” herinnert aan de sterke
houtgeur van het bos. “Balancing Green
Tea” zorgt voor een zachte, balancerend-harmonieuze geur. De verwisselbare geurpatronen worden apart verkocht, net als de
PowerFlex-adapter om het apparaat te
gebruiken (zie rechts).
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Uniek voor de Astra

HI E R TA NKT UW MOB I E LTJE
De perfecte plek voor de mobiele telefoon om te
telefoneren, navigeren of om gewoon op te laden.
De houder wordt geleverd samen met een
micro-USB-laadkabel en laat de USB-poort van de
auto vrij voor andere apparaten. Voor het gebruik
is een PowerFlex-adapter nodig (zie onder).

Opel+ Gemak en comfort

POWERFLEX-SMARTPHONEHOUDER

Uniek voor de Astra

POWERFLEX-ADAPTER

ALTI J D B I N N E N
H A N D B ERE I K
Een innovatief modulair systeem met
veel mogelijkheden. De PowerFlexadapter in de middenconsole dient
als basis voor onder meer een
smartphone-houder of de AirWellness-geurverspreider.
Uniek voor de Astra

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/NL (-BE)

O P E L+

T
R
O
F
M
O
C
& CARE
OPEL+ ACCESSOIRES

DE VOLLEDIGE COLLECTIE OPEL+ ACCESSOIRES VOOR
GEMAK EN COMFORT, EN DE DICHTSTBIJZIJNDE DEALER
VINDT U OP WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/NL

GEURPATRONEN

G E U RI G - F RI S
De verwisselbare patronen in de geuren
“Energizing Dark Wood” en “Balancing Green
Tea” doen 40 uur lang hun werk. Ze zijn
verkrijgbaar in navulsets met vier patronen.
ROKERSPAKKET

PRAKTISCH MET ZIJN TWEEËN
Sigarettenaansteker en asbak, samen
verpakt: de aansteker past in de
12-Volt-aansluiting, de asbak kan in de
bekerhouder, allebei comfortabel binnen
handbereik.
Beschikbaar voor de Astra, Zafira en
andere modellen
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Hoort bij de AirWellness-geurverspreider (zie links)

Opel+ Gemak en comfort

FLEXCONNECT-KLEDINGHANGER

A LLE S B I J DE HA ND
Eén van de vele toepassingen van
FlexConnect is een eenvoudige, maar
stevige haak, waaraan u van alles
kunt hangen dat u bij de hand wilt
houden. Praktisch voor bijvoorbeeld
uw schoudertas.
FLEXCONNECT-ADAPTER

S TE V I G E BAS IS
De basishouder voor alle onderdelen
van het FlexConnect-systeem wordt
aan de hoofdsteun van de voorstoel
gemonteerd.

Beschikbaar voor de Insignia,
Astra, Corsa en andere
modellen, met uitzondering
van de OPC-modellen

Beschikbaar voor de Insignia,
Astra, Corsa en andere
modellen, met uitzondering
van de OPC-modellen

FLEXCONNECT-TABLETHOUDER
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OPEL+ ACCESSOIRES

V EEL A M U S E M E N T
Gegarandeerd rust op de achterbank: dankzij de Wi-Fi Hotspot van Opel Onstar
genieten kleine en grote passagiers nu nog meer van hun tabet. Er zijn vier
houders beschikbaar: voor de iPad 2, 3 en 4; de iPad Air; de iPad mini en de
Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1.
Beschikbaar voor de Insignia, Astra, Corsa en andere modellen, met
uitzondering van de OPC-modellen

WI-FI

VOOR

7APPARATEN

Opel+ Gemak en comfort
FLEXCONNECT-KLEDINGHANGER

KR E U K V RI J
U hebt een afspraak waarvoor u strak
in het pak moet zitten? De FlexConnect
kledinghanger zorgt ervoor dat uw
jasje kreukvrij aankomt. Hij is
bovendien is samen met het jasje
afneembaar en kan ook buiten de
auto, bijvoorbeeld in het hotel, zijn
dienst bewijzen.
Beschikbaar voor de Insignia,
Astra, Corsa en andere modellen,
met uitzondering van de
OPC-modellen

FLEXCONNECT-OPKLAPTAFELTJE

C OMFORT ACHTE RI N
Net als in het vliegtuig: een stevig tafeltje, voorzien van een bekerhouder die drankjes veilig op zijn plaats houdt. En net zo eenvoudig klapt
u het weer in, zodat het niet in de weg zit.
Beschikbaar voor de Insignia, Astra, Corsa en andere
modellen, met uitzondering van de OPC-modellen

PRIVACYSCHERMEN ACHTERSTE
ZIJRUITEN

TE GE N I NK I JK E N
FE LLE ZON

Beschikbaar voor de Mokka X en
andere modellen

PRIVACYSCHERMEN ACHTERRUIT

V E I LI G AC H T ER UIT KIJ KEN

OPEL+ ACCESSOIRES

Praktisch op warme dagen: de privacy
schermen voor de achterste zijruiten voorkomen de opwarming van het interieur en
bieden – ook wanneer de ramen openstaan
– bescherming tegen de zon. De set van
vier privacyschermen voorkomt dat muggen
of wespen in uw auto komen.

De op maat gemaakte schermen bieden
bescherming tegen zonnestralen en het
verblindend effect van het achteropkomend
verkeer. Ze zijn verkrijgbaar als tweedelige
set inclusief opbergzak en kunnen door
middel van de Easy-Clip-bevestiging
gemakkelijk en snel worden aangebracht.
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Beschikbaar voor de Mokka X
en andere modellen

OPEL+

PRO
TEC
TION
Modderige wegen, uw trouwe viervoeter,
de wekelijkse boodschappen: de
accessoires van Opel+ beschermen
het interieur en de carrosserie tegen
vuil en vocht. Uw auto blijft in een
prima staat.

Opel+ Bescherming

OVER BERG
EN DAL
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Jonge chef-koks zoals de Oostenrijkse Harald Irka zoeken hun
ingrediënten soms in het bos of bij kleine producenten. Altijd op jacht
naar bijzondere producten. Daarvoor hebben ze een auto nodig die
overal inzetbaar is en perfect beschermd is tegen vuil en modder.

Opel+ Bescherming

Paddenstoelen en
kruiden verzamelt
Harald Irka zelf in het
bos, als hij er tijd
voor vindt. Met de
goed beschermde
Opel Mokka X zijn
ook smalle bospaden
geen probleem.

18

punten en drie
koksmutsen kreeg
Harald Irka in de restaurantgids Gault & Millau.
Al op zijn 19de was hij
keukenchef van de
Saziani Stub’n.

supermarkt, anderen nemen een kortere weg
langs de pizzeria. Kookliefhebbers zoeken
bijzondere ingrediënten op de markt en in kleinere
winkels. De Oostenrijkse chef-kok Harald Irka gaat
een flinke stap verder. Wanneer het om culinaire
hoogstandjes gaat, is voor hem alleen het allerbeste
goed genoeg. Deze passie bracht hem aan de top
van de Oostenrijkse gastronomie. In 2015 verkoos de
restaurantgids Gault & Millau hem tot ‘Chef van het
Jaar’. Harald Irka is een buitenbeentje in het culinaire
gourmet-circus. Hij is pas 24 en is, naast een collega
in Italië die even oud is, de jongste topkok van de
wereld. Hij staat zelf ook vaak verbaasd van deze
vliegende start. De man uit Linz is nonchalant, heeft
een feilloze smaak en bovenal een uitstekend gevoel
voor het vinden van de ingrediënten en producten
die aan zijn hoge eisen voldoen. Harald is Chef de
Cuisine van de Saziani Stub’n in Straden (Stiermarken), dichtbij de Sloveense grens, waar de natuur
een wild en romantisch karakter heeft. Hij geeft de
voorkeur aan regionale seizoensingrediënten.

OPEL+ ACCESSOIRES

E

r zijn veel mogelijkheden om inkopen te
doen. De meeste mensen rijden naar de
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www.neumeister.cc

Opel+ Bescherming

RECEPT
MEERVAL
A – MEERVAL

1 meervalfilet (250 g), witte peper, 20 g boter,
1 teentje knoflook, 1 takje tijm

B – ZURINGBOTER

80 g boter, 100 g zuring, 20 g verjus

C – KAPPERTJESOLIE

50 g kappertjes, 50 g koolzaadolie

D – DRESSEREN

Maldon zeezout, bloesems van lente-ui

“ VO O R O N S KO K S
ZIJN NETHEID EN
H YG I Ë N E A B S O LU T E
VO O R WA A R D E N .”
OPEL+ ACCESSOIRES

HARALD IRKA
Chef-kok

“Wij proberen Oostenrijkse gerechten met nieuwe
ideeën en moderne kooktechnieken te maken”,
zegt hij.
Het is voor hem vanzelfsprekend om een goed
contact te onderhouden met degenen die hem de
beste producten leveren voor zijn geniale gerechten.
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Veel producten betrekt hij rechtstreeks van lokale
boeren en producenten of hij haalt ze zelf uit het bos.
Om hem op die trips door berg en dal te vergezellen,
heeft hij de ideale partner gekozen: de Opel Mokka X.
Klinkt als espresso: klein, maar sterk. Met de SUV
kan hij alles en iedereen bereiken, zonder bang te
moeten zijn om zijn auto te ruïneren. Om aan verse

A De meervalfilet in porties verdelen.
Nu een beetje koolzaadolie in een
anti-aanbakpan verhitten. De vis
met witte peper kruiden en aanbraden.
Wanneer de vis goudbruin is,
knoflook, tijm en boter toevoegen.
Opzij zetten en de vis ca. één minuut
laten rusten. De vis dient glazig en
sappig te zijn.
B De zuring door de ontsapper halen.
Doe alle ingrediënten in een blender en
laat enige tijd op de hoogste stand
blenden tot het zuringsap zich gebonden heeft met de boter en de verjus.
C De kappertjes samen met de
koolzaadolie fijnpureren. Daarna door
een microzeef passeren.
D Op een koud bord een beetje
zuringboter dresseren. De hete vis in het
midden leggen en met zeezout kruiden.
De vis met de kappertjesolie
bedruppelen en met de bloesems van
de lente-ui garneren.
Recept uit het kookboek “Terroir” van Harald
Irka (uitgevers Anna en Albert Neumeister),
foto’s Marion Luttenberger

Opel+ Bescherming

Harald Irka is
niet alleen een
genie in de
keuken, hij weet
ook perfect de
juiste leveranciers voor al zijn
producten te
vinden. Hij kent
de meeste ervan
persoonlijk en
zijn appels gaat
hij vaak zelf
halen met zijn
Mokka X.
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Harald heeft een zwak voor auto’s. Zijn passie heet
Ferrari. Eén keer per jaar rijdt hij met zijn vriend naar
Modena, om te testen. Cool. Maar alles op zijn tijd.
De rest van het jaar is Harald dik tevreden als hij in
zijn Opel Mokka X langs bioboerderijen, fruit- en
groentetelers rijdt. Overdreven voorzichtig bij het
inladen van zijn producten hoeft hij bij de Mokka X
niet te zijn. De perfect passende beschermingsfolie
over de randen van bagageruimte voorkomt krassen
en vuil door kratten en het sap van vruchten. Een
stevige en compacte rubberen mat zorgt dat hij zijn
delicate producten mee kan nemen zonder angst dat
ze gaan schuiven. Hij hoeft zich er geen zorgen om
te maken dat zijn Mokka X nog wekenlang naar
kippenmest of gistend fruit zal ruiken. De rubberen
mat kan na iedere rit verwijderd worden en is
gemakkelijk schoon te maken. “Voor ons koks zijn
netheid en hygiëne de absolute voorwaarden voor
goede resultaten. Dat geldt natuurlijk al voor de
toeleveringsketens van de levensmiddelen”, legt
Harald Irka uit. De accessoires voor de Mokka X
maken het hem gemakkelijk om aan die strenge
normen te voldoen. Professionals houden van
moderne technologie, of dat nu in de keuken of in
de auto is. Uiteindelijk is maar één ding van belang:
intens genieten.

OPEL+ ACCESSOIRES

kruiden te komen schuwt hij zelfs geen ritten over
onbegaanbare bospaden. Kuilen, modderige
landwegen, waterplassen. Eerlijk gezegd zou het de
smaakvirtuoos niet echt interesseren of zijn auto er na
die uitstapjes uit zou zien als een quad na een
motorcrosstour, maar de spatlappen zorgen dat het
niet zo ver komt.

Opel+ Bescherming

UW AUTO VERDIENT
DE BESTE BESCHERMING

OPEL+ ACCESSOIRES

U wilt uw auto zo lang mogelijk mooi houden?
Zorg er dan voor dat weer en wind,
modder, steenslag en dagelijks gebruik
er geen vat op hebben.

VEILIGHEIDSHEK

H O N D A AN BOOR D
Het precies passende scheidingselement tussen
passagiers- en bagageruimte biedt bescherming
en veiligheid, ook voor de viervoeters in de
familie. Het kan eenvoudig achter de hoofdsteunen van de achterbank worden gemonteerd. En
u blijft altijd flexibel: het doorsteken van lange
ladingen blijft mogelijk omdat de rugleuningen
van de achterbank ook bij een geïnstalleerd
veiligheidshek neergeklapt kunnen worden.
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Beschikbaar voor de Mokka X, Astra ST,
Insignia ST en Zafira

I N A DA M(S)PA K
Het op maat gemaakte kledingstuk voor
uw ADAM: de waterafstotende, zachte en
ademende hoes zorgt dat weer en wind uw
auto ongemoeid laten.

Opel+ Bescherming

BESCHERMHOES ADAM-FLAIR

NIEUW
VOOR DE
KARL

VOORRUITBESCHERMER

KR A B B E N I S N I ET N OD IG
I N LI JN GE B RACHT
Natuurlijk is de KARL een absolute aandachtsmagneet. De
stootlijsten aan de zijkant geven de auto een sportief accent
en bieden extra bescherming tegen beschadiging. Ze zijn
zelfklevend, voorzien van grondlak en kunnen in de carrosseriekleur worden gespoten.
Beschikbaar voor de KARL. Vergelijkbare zijprofielen
zijn ook beschikbaar voor andere modellen
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WIELMOERDOPPEN EN ANTIDIEFSTAL-BOUTEN

EEN VE I LI G GE VOE L

Hoogwaardige wielen hebben bescherming nodig: tegen vuil,
zout en corrosie. Wielmoerdoppen zijn hiervoor de perfecte
oplossing. De antidiefstal-bouten beschermen uw velgen,
doordat ze alleen met de bijgeleverde, speciale sleutel geopend
kunnen worden. Ze worden geleverd in sets van 4 stuks.
Beschikbaar voor alle modellen
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O P E L+

STOOTLIJSTEN (ZIJPROFIELEN)

OPEL+ ACCESSOIRES

Wanneer ‘s nachts de temperatuur beneden het vriespunt
daalt, dient er de volgende morgen steevast ijs van de autoruit
gekrabd te worden! Met deze stevige bechermhoes voor
de voorruit is dat verleden tijd. De hoes beschermt bovendien
ook de ruitenwissers.

Opel+ Bescherming

VELOURS AUTOMATTEN

SOLI DE B A SI S
Een uitstekende manier om de
vloerbedekking van de ADAM mooi te
houden: de velours vloermatten in
bruin en zwart zijn op maat gemaakt
voor de Opel ADAM. Dankzij het
standaard bevestigingssysteem van
Opel kunnen ze niet verschuiven.
Vergelijkbare automatten zijn
ook beschikbaar voor andere
modellen

SPATLAPPEN

M OOIE BES C HER MIN G
Gemakkelijk en zonder gereedschap
aan te brengen: de spatlappen
voorkomen lakschade door grind,
modder of strooizout.

OPEL+ ACCESSOIRES

Beschikbaar voor vrijwel alle Opel
modellen

HORIZONTAAL BAGAGENET

O P G E RU I M D S TAAT N ETJ ES
Het elastische bagagenet, dat eenvoudig aan haken in de vloer wordt bevestigd,
houdt losse voorwerpen in de bagageruimte netjes op hun plaats.
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Beschikbaar voor de Mokka X en andere modellen

26

weken lang wordt
ieder accessoire op de
testbank en in de
praktijk getest voor het
in het Opel+ assortiment wordt opgenomen.

UI TSTE K E NDE GRI P
De duurzame en robuuste automatten voor de Opel Astra
bieden een perfecte en voordelige bescherming voor de
vloer. Het standaard bevestigingssysteem van Opel
garandeert dat ze niet wegglijden.

Opel+ Bescherming

ECONOMY AUTOMATTEN

Vergelijkbare automatten zijn
ook beschikbaar voor andere
modellen

RUBBEREN AUTOMATTEN, OP
MAAT VOOR UW AUTO

Wat u ook vervoert, uw bagageruimte blijft
schoon. De rubberen beschermschaal is exact
op maat gemaakt voor uw bagageruimte en
voorzien van een antislip-laag om te voorkomen dat de lading gaat schuiven. De
opstaande rand beschermt zelfs tegen
gemorste vloeistoffen.
Voor de Mokka X. Vergelijkbare
beschermschalen zijn ook beschikbaar
voor andere modellen

Leverbaar voor diverse Opel
modellen

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/NL (-BE)

DE VOLLEDIGE COLLECTIE OPEL+ ACCESSOIRES VOOR
VERZORGING EN BESCHERMING, EN
DE DICHTSTBIJZIJNDE DEALER VINDT U OP
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/NL
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RUBBEREN BESCHERMSCHAAL

B I J Z O N D ER PR AKT IS C H

Vooral in de natte herfst en de winter
een uitkomst: de rubberen matten
beschermen de originele bekleding
tegen vuil en vocht.

OPEL+ ACCESSOIRES

I N WE E R E N WI ND
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WhiteVision

Intense white xenon eﬀect
• Maximum visibility, premium look
• Maximum white light for greater
contrast
• Philips original equipment quality
• High-quality quartz glass
• 100% road legal

ColorVision

Add a touch of color

• Innovative coating technology in
blue, green, yellow or purple
• 60% more white light* on the road
• Philips original equipment quality
• High-quality quartz glass
• 100% road legal

Premium Kits
For increased safety

For increased safety, it is recommended by most European countries that all
vehicles be equipped with a homologated spare kit. Compulsory in some European
countries, having a homologated spare kit in a vehicle will not only keep drivers
in compliance with the law but will also keep them safer as they will always be
prepared to replace a burned-out lamp.

