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U položek v katalogu uvedených bez objednacího čísla pouze s poznámkou “NA DOTAZ”,  zboží není standardně v sortimentu 

STAHLGRUBER CZ. 

Pro zjištění ceny a termínu dodání kontaktujte prosím vašeho obchodního zástupce. 
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STŘEŠNÍ BOXY

OYSTER 450
Vysoký komfort a přepravní kapacita

Nejnovějším exkluzivním střešním boxem německé fi rmy Kamei je 

Oyster 450, který byl navržen v úzké spolupráci s odborníky z oboru 

aerodynamiky. Velmi kvalitní box Kamei Oyster 450 je kombinací 

funkčnosti a estetiky na nejvyšší úrovni v luxusním provedení černé 

metalízy s oboustranným otevíráním.

Harmonické a dynamické linie boxu jsou dobře sladěny se siluetou 

vozu. Aerodynamický box s nižším koefi cientem odporu vzduchu je 

vybaven revolučním upínacím systémem, kdy pouhým jedním pohybem 

pásky (“Clickfi x”) připevníte box k nosiči. “Clickfi x” je v současné době 

nejrychlejším upínacím systémem na světě. Je určen pouze pro příčníky 

s upínací “T” drážkou. Oyster 450 je nejnižším boxem fi rmy Kamei 

a tudíž je ideální pro ty, kteří mají problém s výškou v garážích.

Rychloupínací zařízení Clickfi x
• Pouze pro upnutí do “T” drážky (max. 11-14 mm)

• “Duo lift” patentovaný oboustranný otevírací systém

• Centrální zamykání

Technická data:
Max. vnější rozměr [cm]:  206x95x36

Max. vnitřní rozměr [cm]:   194x85x30

Objem [l]:   450 

Hmotnost [kg]:  21

Nostnost [kg]:  75

Max. hmotnost [kg]:   96

Upevnění:  ClickFix

Obj. číslo Název Barva Otevírání
10541959 Oyster 450  stříbrná metalíza  oboustranné

10541960 Oyster 450  lesklá černá oboustranné

CORVARA S
Elegantní luxusní řada

S generací střešních boxů Corvara se Vaše dovolená stane ještě 

atraktivnější. Všechny modely jsou inspirovány současnými trendy 

automobilového designu, přesvědčivě prostorné a dostupné ve dvou 

barvách.

Střešní boxy Corvara jsou vybaveny patentovaným systémem otevírání 

Kamei DuoLift, které umožňuje otevírání boxu z pravé i levé strany 

jedním centrálním zámkem.

Navíc stříbrné verze mají nově vyvinutou strukturu povrchu “Technik 

Narbe”, která dodá Vašemu boxu individuální vzhled. Vynikající technika 

je klíčem nejen ke sportovním úspěchům!

Rychloupínací zařízení Clickfi x
• Pouze pro upnutí do “T” drážky (max. 11-14 mm)

• “Duo lift” oboustranný otevírací systém

• Centrální zamykání

Technická data: Corvara S 390 Corvara S 475
Max. vnější rozměr [cm]:  190x75x43 230x75x41

Max. vnitřní rozměr [cm]: 178x65x37 218x65x37

Objem [l]: 390 475

Hmotnost [kg]: 16 19

Nosnost [kg]: 75 75

Max. hmotnost [kg]: 91 94

Upevnění: ClickFix ClickFix

Obj. číslo Název Barva Otevírání
10610384 Corvara S 390  stříbrná metalíza oboustranné

10610383 Corvara S 390  lesklá černá  oboustranné

10610382 Corvara S 475  stříbrná metalíza  oboustranné

10610381 Corvara S 475  lesklá černá oboustranné
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HUSKY
Robustní ekonomická řada

Střešní box Kamei se vším všudy – kvalita a bezpečnost prověřena testy 

GS a šesti lety záruky. S pohodlným posuvným upínáním pomocí 90 mm 

U třmenu a s dvou zámkovým systémem je použitelný pro cesty všech 

náročností.

Husky XXL je navíc vybaven centrálním zamykáním. Husky je k dispozici 

ve dvou barevných provedeních – ve sportovní matné černé nebo ve 

stylové jemné šedé.

Systém s posuvným kováním
• 90 mm U-třmeny pro širší střešní nosiče s max. šířkou tyče 83 mm

• Uzavírací systém: 2 zámky s kryty

Technická data: Husky M Husky L Husky XXL
Max. vnější rozměr [cm]:  220x60x36  190x75x38 200x90x44

Max. vnitřní rozměr [cm]:  208x50x32  178x65x34 188x80x39

Objem [l]:  300 330 510

Hmotnost [kg]: 14 13 18

Nostnost [kg]: 50 50 75

Max. hmotnost [kg]:  64 63 93

Otevírání: levé/pravé levé/pravé levé/pravé

Upevnění: posuvné  posuvné posuvné

 kování kování kování

Obj. číslo Název Barva Otevírání
10700931 Husky M  šedá vpravo

NA DOTAZ Husky M  šedá vlevo

10628971 Husky M  matná černá vpravo

NA DOTAZ Husky M  matná černá velvo

10203116 Husky L  šedá vpravo

NA DOTAZ Husky L  šedá vlevo

10282955 Husky L  matná černá vpravo

NA DOTAZ Husky L  matná černá vlevo

10223365 Husky XXL  šedá vpravo

10309703 Husky XXL  šedá vlevo

10282956 Husky XXL  matná černá vpravo

NA DOTAZ Husky XXL  matná černá vlevo

KAMEI 510

Nový střešní box Kamei 510 je kombinací komfortních a vynikajících 

užitných vlastností jiných typů boxů.

Luxusní materiál – vysoce lesklý akryl v barvě černé metalízy je doplněn 

pohodlným posuvným upínáním pomocí 90 mm U třmenů.

Otevírání je oboustranné – DUOLIFT. Zamykání je vysoce bezpečnostní, 

3 bodové, ovládané jedním centrálním klíčem. A to vše s přepravním 

objemem 510 litrů.

Systém s posuvným kováním
• 90 mm U-třmeny pro širší střešní nosiče s max. šířkou tyče 83 mm

• “Duo lift” patentovaný oboustranný otevírací systém

• Uzavírací systém: jeden centrální zámek

Technická data:
Max. vnější rozměr [cm]:  200x90x44 

Max. vnitřní rozměr [cm]:   188x80x39 

Objem [l]:   510 

Hmotnost [kg]:  19

Nostnost [kg]:  75

Max. hmotnost [kg]:   94

Upevnění:  posuvné kování

Obj. číslo Název Barva Otevírání
10504291  Kamei 510  lesklá černá oboustranné

STŘEŠNÍ BOXY
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

DRŽÁK NA UPÍNÁNÍ LYŽÍ DO STŘEDOVÉHO BOXU – SKI RACKS

Držák na upínání lyží do středu boxu zajistí, že lyže jsou přehledně 

uspořádány a dokonale zabezpečeny. Vaše lyže a zavazadla jsou tak lépe 

chráněna před poškozením.

Dostupné také pro modely střešních boxů z řady Corvara.

• Velký typ (pro 6 párů lyží) pro modely: Corvara 390 K a 475.

• Malý typ (pro 4 páry lyží) pro model Corvara 310.

Obj. číslo Název
NA DOTAZ Ski Racks – velký pro 6 párů lyží

NA DOTAZ Ski Racks – malý pro 4 páry lyží

PODLOŽKA DO STŘEŠNÍCH BOXŮ – CARGO MAT

Podložka do střešních boxů poskytuje rovněž dodatečnou ochranu 

pro váš náklad nebo zavazadla. Speciální měkký materiál s jemným 

povrchem bezpečně ochrání převážené zavazadla uvnitř střešního boxu. 

Dostupné pro modely střešních boxů řady Corvara.

• Velký typ pro model Corvara 475.

• Malý typ pro model Corvara 310.

Obj. číslo Název
NA DOTAZ Cargo Mat - malý typ

10191325 Cargo Mat - velký typ

OCHRANNÝ OBAL NA SKLADOVÁNÍ 

Ochranný obal na skladování je ideální pro období, kdy váš střešní box 

nevyužíváte. Zajišťuje ochranu proti nečistotám, takže když je po očištění 

uložen, v následující sezóně jej vyjmete zářící a jako nový. 

Při používání obalu bude váš box ihned připravený pro další využití.

Obj. číslo Název
10563562  Ochranný obal na skladování – malý

10563563 Ochranný obal na skladování – střední

10542828 Ochranný obal na skladování – velký

SKLADOVACÍ DRŽÁK NA ZEĎ

Univerzální nástěnný držák umožňuje maximálně pohodlný způsob 

skladování střešních boxů. Lze jej použít také k ukládání dalšího 

sportovního vybavení. Když není v provozu, můžete jednoduše složit 

držák na stranu. 

Obj. číslo Název
NA DOTAZ   Univerzální nástěnný držák boxů
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ STŘEŠNÍCH BOXŮ

Speciální posuvné adaptéry jsou výhradně určeny pro použití na nosné 

systémy vozidla se zapuštěnými drážkami a zajišťují rychlou a snadnou 

montáž střešního boxu. Větší bezpečnost zajišťují šrouby pro připojení 

rychlého posuvného adaptéru. 

Obj. číslo Název
10157850    Posuvný adaptér / Quick-Fitting-System - 20 mm

10157851   Posuvný adaptér / Quick-Fitting-System - 24 mm

10060641     Posuvný adaptér / Comfort-Sliding-System - 20 mm

10060642    Posuvný adaptér / Comfort-Sliding-System - 24 mm

SET ADAPTÉRŮ / PŘÍSLUŠENSTVÍ

S použitím vhodných doplňků mohou být také použity na vozidla bez 

příslušné drážky. Montáž střešního boxu se provádí snadno s použitím 

nosných U-třmenů pro šířku tyče až 83 mm. 

Obj. číslo Název
NA DOTAZ   Set adaptérů Quick-Fitting-System

10089332   Set adaptérů Comfort-Sliding-System

STŘEŠNÍ NOSIČE
Pro modely vozidel se střešními podlélníky

Nový hliníkový systém střešních nosičů je perfektním doplňkem vašeho 

střešního boxu. Díky různým délkám nosných tyčí lze montážní systém 

snadno kombinovat s téměř všemi modely vozidel. 

Obj. číslo Název  Rozměr
NA DOTAZ    Nosné Alu tyče, 2 ks - typ 1 1050x68 mm

NA DOTAZ    Nosné Alu tyče, 2 ks - typ 2 1150x68 mm

NA DOTAZ     Nosné Alu tyče, 2 ks - typ 3 1250x68 mm

NA DOTAZ   Nosné Alu tyče, 2 ks - typ 4 1350x68 mm

SADA PATEK STŘEŠNÍHO NOSIČE 

• 4 samostatně uzamykatelné patky

• Pro nosné tyče typu 1-4

• Sada patek střešního nosiče může být kombinována s takřka 

jakýmkoliv zařízením odpovídajících rozměrů.  

Důležité upozornění 
V případě střešních boxů bez montážního systému ClickFix, budou 

k montáži potřeba posuvné adaptéry nebo U-třmeny 

V případě střešního boxu s přiloženými posuvnými adaptéry, speciální 

gumový kryt zajistí především rychlou a pohodlnou montáž na hliníkový 

nosič. Gumový kryt nemusí být upravený na určitý rozměr. Sadu patek 

střešního nosiče lze kombinovat s téměř jakýmkoliv zařízením 

o rozměrerech (d x š) : 25-60 x max. 40 mm.

Obj. číslo Název
NA DOTAZ  Sada patek střešního nosiče

MONTÁŽ / STŘEŠNÍ NOSIČE
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NÁVOD K POUŽITÍ

Pro zajištění větší bezpečnosti dbejte na správné zatížení. Pokud je to možné, umístěte těžké předměty vždy do středu Vašeho střešního boxu. Váha celkového 

nákladu se tak rovnoměrně rozdělí.

Transportovaná zavazadla vždy zajistěte pásy, zvýšíte tak vaši bezpečnost a eliminujete poškození převážených věcí. U sportovního vybavení používejte systémy, 

které jsou k tomu účelu navrženy a doporučovány. Je důležité se přesvědčit, že náklad nepředstavuje žádnou překážku pro uzavření střešního boxu a neblokuje 

uzavírací systém. Nepřekračujte uvedené maximální zatížení střechy stanovenou výrobcem ani celkovou hmotnost vozidla.

Střešní boxy KAMEI poskytují vašemu vozu praktické úložné prostory navíc. Je proto nutné přizpůsobit svůj jízdní styl a brát v úvahu změnu váhy a výšky vašeho 

vozidla. 

Berte v potaz, zvýšení citlivosti na boční vítr v zatáčkách, změnu těžiště vozidla a brzdové vlastnosti.

Věnujte pozornost změně výšky vašeho vozidla po montáži střešního nosiče, která může být až o 60 cm vyšší, zvláště při průjezdech nízkých mostů nebo nízké 

vstupní bariéry (např. parkoviště). Pro jízdu se střešními boxy KAMEI doporučujeme nejvyšší rychlost 130 km/h.
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Oyster 450 Corvara S 390 Corvara S 475

ST
Ř

EŠ
N

Í B
O

XY

Max. vnější rozměr [cm] 206x95x36 190x75x43 230x75x41

Max. vnitřní rozměr [cm] 194x85x30 178x65x37 218x65x37

Objem [l] 450 390 475

Hmotnost [kg] 21 16 19

Nosnost [kg] 75 75 75

Max. hmotnost [kg] 96 91 94

Upevnění ClickFix ClickFix Comfort-Sliding

Otevírání DuoLift/oboustranné DuoLift/oboustranné DuoLift/oboustranné

PŘ
ÍS

LU
ŠE

N
ST

VÍ

Nosiče na lyže Ski Rack

Podložka do stř. boxů Cargo Mat

Ochranný obal  Storage Cover • • •

Držák na zeď  Wall Holder • • •

Posuvný adaptér - drážka 20 mm

Posuvný adaptér - drážka 24 mm

Set adaptérů pro široké střešní 
nosiče – s drážkou 80 mm 

N
Á

H
R

A
D

N
Í D

ÍL
Y

Montážní set -  42 mm U-šrouby

Samostané U-šrouby (4 ks)

Montážní set - 50 mm U- šrouby 

Samostané U-šrouby (4 ks)

Montážní set - 90 mm U- šrouby

Samostané U-šrouby (4 ks)

Zámek (2 kusy se dvěma klíči) • • •

Zámek (1 kus se dvěma klíči)

Samostatné klíče (2 kusy) • • •

DuoLift vzpěry • •

Clamping Plate

Z-Profi ly

Pásky (2 kusy) • • •

Plynové vzpěry - délka 265 mm 

Plynové vzpěry - délka 269 mm 

Plynové vzpěry - délka 307 mm 

PŘEHLED PRODUKTŮ
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KAMEI 510 Husky M Husky L Husky XXL

200x90x44 220x60x36 190x75x38 200x90x44

188x80x39 208x50x32 178x65x34 188x80x39

510 300 330 510

18 14 13 18

75 50 50 75

93 64 63 93

Comfort-Sliding Comfort-Sliding Comfort-Sliding Comfort-Sliding

DuoLift/oboustranné Jednostranné Jednostranné Jednostranné

• • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • •

• • •

• • • •

• • • •

• • •

•

• • • •

• •

• • • •

• • • •

• • • •

• •
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STŘEŠNÍ BOXY A NOSIČE

STAHLGRUBER CZ s.r.o. 
Průmyslová 1385

253 01 Hostivice

Česká republika

Telefon: + 420 225 983 200

www.stahlgruber.cz


