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Nomadische geest
We zijn allemaal nomaden We worden gedreven door de wens om te reizen, te 
experimenteren, nieuwe plaatsen te ontdekken en de vrijheid te voelen van een 
zonsondergang aan het strand of de stilte in de bergen.

Je staat daar niet alleen in, want bij SNOVIT voelen we hetzelfde. Daarom 
bieden we al meer dan 35 jaar lang accessoires van topkwaliteit, zodat jij kunt 
genieten van je nomadische geest, zoals de nieuwe, eenvoudig te monteren 
dakdragers, waarmee je alles kunt vervoeren wat 
belangrijk voor je is.
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CITY
Het ideale gamma voor nomaden die sporadisch gebruik maken 
van een dakdrager en op zoek zijn naar een bestendig, kwalitatief 
hoog maar betaalbaar product.
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CITY top
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Klassieke dakdrager voor voertuigen met 
normaal dak, gemaakt van  
gegalvaniseerd stalen buizen en met een 
zeer bestendige polymeer coating.

Eenvoudig te monteren dankzij het nieuwe 
spansysteem met in de stang geïntegreerde 
druk.

Met uit UV-bestendige polyamide 
vervaardigde voeten met een 
kantelsysteem* dat perfect aansluit op het 
voertuig.

Betaalbaar en bestendig systeem dat 
met name bedoeld is voor korte ritten of 
incidentele transporten.

Maximale belasting 80 Kgs.
Doorsnede 30x20 mm.
Dikte van de stang 1,5 mm.
Adapter
(naargelang het voertuig) TOP (Ref. 310001 a 310399)

Slot Optioneel (Ref. 390003)
Toepassing Normaal dak

Afmetingen (cm.) 110 120 130 140
Ref. 312071 312072 312073 312074

* Kantelbare voeten voor een perfecte montage.



CITY point
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Klassieke dakdrager voor voertuigen 
met fix pointsysteem, vervaardigd uit 
gegalvaniseerd stalen buizen en met een 
zeer bestendige polymeer coating.

Bijgeleverd worden voeten van 2mm 
dik staal met polyester afwerking en 
beschermkapje van UV-bestendige 
polyamide.

Betaalbaar en bestendig systeem dat 
met name bedoeld is voor korte ritten of 
incidentele transporten.

Maximale belasting 50 Kgs.
Doorsnede 30x20 mm.
Dikte van de stang 1,5 mm.
Adapter 
(naargelang het voertuig) POINT (Ref. 310401 a 310799)

Slot Optioneel  (Ref. 390001)
Toepassing Dak met verankeringspunten

Afmetingen (cm.) 110 120 130 140
Ref. 311011 311012 311013 311014



CITY rail
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Klassieke dakdrager voor voertuigen 
met railingsysteem, vervaardigd uit 
gegalvaniseerd stalen buizen en met een 
zeer bestendige polymeer coating.

Betaalbaar en bestendig systeem dat 
met name bedoeld is voor korte ritten of 
incidentele transporten. Maximale belasting 50 Kgs.

Doorsnede 30x20 mm.
Dikte van de stang 1,5 mm.
Adapter Geen adapter nodig
Slot Niet verkrijgbaar 
Toepassing Dak met railing

Afmetingen (cm.) 110 120
Ref. 313001 313002



CITY flush
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Klassieke dakdrager voor voertuigen 
met geïntegreerde railing (Flush Rail), 
vervaardigd uit gegalvaniseerd stalen buizen 
en met een zeer bestendige polymeer 
coating.

Met uit UV-bestendige polyamide 
vervaardigde voeten met 
bevestigingssysteem waarvoor geen adapter 
nodig is.

Maximale belasting 50 Kgs.
Doorsnede 40x20 mm.
Dikte van de stang 1,5 mm.
Adapter Geen adapter nodig
Slot Inbegrepen
Toepassing Dak met geïntegreerde railing

Afmetingen (cm.) 110 130
Ref. 315011 315012



CITY cargo
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Complete speciale KIT
Dakdrager + Adapter

Bestendig en betaalbaar systeem met 
gegalvaniseerd stalen staven met vierkante 
doorsnede met zeer bestendige PVC coating 
waardoor duurzaamheid gegarandeerd is.

Bijgeleverd worden voeten van 2mm dik staal 
met polyester afwerking en beschermkapje 
van UV-bestendige polyamide en adapters.

Aanbevolen voor kleine bestelwagens 
vanwege zijn uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding.
 
CITROEN: C15 / Berlingo I/ Berlingo II / Nemo / Jumpy I
DACIA: Dokker / Dokker Van
FIAT: Doblo I / Fiorino III / Scudo I
FORD: Connect I / Connect II /
MERCEDES: Citan
NISSAN: Kubistar / NV200
OPEL: Combo B
PEUGEOT: Bipper / Expert I / Partner I / Partner II 
RENAULT: Express / Kangoo I / Kangoo II
VOLKSWAGEN: Caddy III / Caddy IV / Caddy Maxi IV

Maximale belasting 50 Kgs.
Doorsnede 30x20 mm.
Dikte van de stang 1,5 mm.

Adapter Inbegrepen 
(specifiek voor bestelwagens)

Slot Optioneel (Ref. 390001)
Toepassing Dak met verankeringspunten

Afmetingen (cm.) 110 120 130



TRAVELER
Het perfecte gamma voor de meest veeleisende nomaden. 
Dakdrager van premium kwaliteit die garant staat voor 
bestendigheid en duurzaamheid.
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TRAVELER top
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Dakdrager voor voertuigen met een normaal 
dak, vervaardigd met aerodynamisch profiel 
van geanodiseerd aluminium waarmee 
een hoge mate van bestendigheid en 
duurzaamheid wordt gegarandeerd.

Eenvoudig te monteren dankzij het nieuwe 
spansysteem met in de stang geïntegreerde 
druk.

Met uit UV-bestendige polyamide 
vervaardigde voeten met een 
kantelsysteem* dat perfect aansluit op het 
voertuig.

Voorzien van een gleuf aan de bovenkant 
waar de toebehoren voor de bevestiging 
kunnen worden ingevoerd.

Dakdrager van premium kwaliteit, met 
name aanbevolen voor intensief gebruik.

Maximale belasting 80 Kgs.
Doorsnede 55x30 mm.
Dikte van de stang 1,5 mm.
Adapter 
(naargelang het voertuig) TOP (Ref. 310001 a 310399)

Slot Inbegrepen
Toepassing Normaal dak

Afmetingen (cm.) 110 120 130 140
Ref. 312081 312082 312083 312084

* Kantelbare voeten voor een perfecte montage.



TRAVELER point
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Klassieke dakdrager voor voertuigen met 
een fix pointsysteem, vervaardigd met 
aerodynamisch profiel van geanodiseerd 
aluminium waarmee een hoge mate van 
bestendigheid en duurzaamheid wordt 
gegarandeerd.

Geleverd met uit UV-bestendige polyamide 
vervaardigde voeten.

Voorzien van een gleuf aan de bovenkant 
waar de toebehoren voor de bevestiging 
kunnen worden ingevoerd.

Dakdrager van premium kwaliteit, met 
name aanbevolen voor intensief gebruik.

Afmetingen (cm.) 110 120 130
Ref. 312021 312022 312023

Maximale belasting 80 Kgs.
Doorsnede 55x30 mm.
Dikte van de stang 1,5 mm.
Adapter
(naargelang het voertuig) POINT (Ref. 310401 a 310799)

Slot Inbegrepen
Toepassing Dak met verankeringspunten



TRAVELER rail
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Dakdrager voor voertuigen met een railing, 
vervaardigd met aerodynamisch profiel van 
geanodiseerd aluminium waarmee een hoge 
mate van bestendigheid en duurzaamheid 
wordt gegarandeerd.

Met uit UV-bestendige polyamide 
vervaardigde voeten met 
bevestigingssysteem waarvoor geen adapter 
nodig is.

Stang met gleuf aan de bovenkant waar de 
toebehoren voor de bevestiging kunnen 
worden ingevoerd.

Dakdrager van premium kwaliteit, met 
name aanbevolen voor intensief gebruik.

Maximale belasting 75 Kgs.
Doorsnede 55x30 mm.
Dikte van de stang 1,5 mm.
Adapter Geen adapter nodig
Slot Inbegrepen
Toepassing Dak met railing

Afmetingen (cm.) 110 130
Ref. 313081 313083



TRAVELER flush
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Dakdrager voor voertuigen met 
geïntegreerde railing (Flulsh rail), 
vervaardigd met aerodynamisch profiel van 
geanodiseerd aluminium van 1,5 mm dik, 
waarmee een hoge mate van bestendigheid 
en duurzaamheid wordt gegarandeerd.

Met uit UV-bestendige polyamide 
vervaardigde voeten met 
bevestigingssysteem waarvoor geen adapter 
nodig is.

Stang met gleuf aan de bovenkant waar de 
toebehoren voor de bevestiging kunnen 
worden ingevoerd.

Dakdrager van premium kwaliteit, met 
name aanbevolen voor intensief gebruik.

Afmetingen (cm.) 110 130
Ref. 315021 315022

Maximale belasting 80 Kgs.
Doorsnede 60x30 mm.
Dikte van de stang 1,5 mm.
Adapter Geen adapter nodig
Slot Inbegrepen
Toepassing Dak met geïntegreerde railing



TRAVELER cargo



27 CATALOGUS   TRANSPORTSYSTEMEN 28

Complete speciale KIT
Dakdrager + Adapter

Dakdrager van geanodiseerd aluminium van 
1,5 mm dik en versterkte structuur, waarmee 
maximale bestendigheid en duurzaamheid 
worden gegarandeerd.

Voorzien van een gleuf in de lengte, waar 
de toebehoren voor bevestiging kunnen 
worden ingevoerd, zodat alle soorten lading 
gemakkelijk vervoerd kunnen worden.

Zeer bestendige dakdrager van topkwaliteit, 
met name aanbevolen voor intensief gebruik.
 
CITROEN: C15 / Berlingo I/ Berlingo II / Nemo / Jumpy I
DACIA: Dokker / Dokker Van
FIAT: Doblo I / Fiorino III / Scudo I
FORD: Connect I / Connect II /
MERCEDES: Citan
NISSAN: Kubistar / NV200
OPEL: Combo B
PEUGEOT: Bipper / Expert I / Partner I / Partner II 
RENAULT: Express / Kangoo I / Kangoo II
VOLKSWAGEN: Caddy III / Caddy IV / Caddy Maxi IV

Maximale belasting 50 Kgs.
Doorsnede 30x20 mm.
Dikte van de stang 1,5 mm.

Adapter Inbegrepen 
(specifiek voor bestelwagens)

Slot Inbegrepen
Toepassing Dak met verankeringspunten

Afmetingen (cm.) 110 120 130



EXPERT
Het gamma dat bedoeld is voor professioneel gebruik. Vervaardigd 
uit zeer bestendige materialen die duurzaamheid garanderen 
onder de meest extreme omstandigheden.
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EXPERT bar
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Dakdrager vervaardigd uit gegalvaniseerd 
staal van 1,5 mm dik met een zeer 
bestendige polyamide coating.

Oppervlak van 35 mm met gestrieerde 
coating waardoor het laadoppervlak 
verbetert en de vervoerde lading beter 
wordt vastgehouden.

Betaalbaar systeem met maximale 
bestendigheid, met name aanbevolen voor 
intensief gebruik.

Afmetingen (cm.) 110 125 135 145 155 165 175 185
Ref. 322102 (2) 322202 (2)

322203 (3)
322302 (2)
322303 (3)

322402 (2)
322403 (3)

322502 (2)
322503 (3)

322602 (2)
322603 (3)
322604 (4)

322702 (2)
322703 (3)
322704 (4)

322803 (3)

(2): 2 dakdragers
(3): 3 dakdragers
(4): 4 dakdragers

Maximale 
belasting 200 Kgs.

Doorsnede 35 x 35 mm.
Dikte van de 
stang 1,5 mm.

Adapter
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Verankeringspunten 

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Regenlijsten

Slot Niet verkrijgbaar

Toepassing Dak met verankeringspunten en dak 
met regenlijsten



EXPERT bar plus
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Dakdrager van geanodiseerd aluminium van 
2 mm dik en versterkte structuur, waarmee 
maximale bestendigheid en duurzaamheid 
worden gegarandeerd.

Voorzien van twee gleuven in de lengte, 
waar de toebehoren voor bevestiging 
kunnen worden ingevoerd, zodat alle 
soorten lading gemakkelijk vervoerd kan 
worden.

Zeer bestendige dakdragers van 
topkwaliteit, met name aanbevolen voor 
gebruik onder extreme omstandigheden.

Afmetingen (cm.) 110 125 135 145 155 165 175 185
Ref. 322902 (2) 322922 (2)

322923 (3)
322932 (2)
322933 (3)

322942 (2)
322943 (3)

322952 (2)
322953 (3)

322962 (2)
322963 (3)
322964 (4)

322972 (2)
322973 (3)
322974 (4)

322982 (3)

(2): 2 dakdragers
(3): 3 dakdragers
(4): 4 dakdragers

Maximale 
belasting 200 Kgs.

Doorsnede 35 x 35 mm.
Dikte van de 
stang 2 mm.

Adapter
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Verankeringspunten 

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Regenlijsten

Slot Niet verkrijgbaar

Toepassing Dak met verankeringspunten en dak 
met regenlijsten



EXPERT rack
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Professionele dakdrager, vervaardigd uit 
gegalvaniseerd staal met een doorsnede van 
2 mm.

Met veiligheidsrails aan de zijkant om 
verschuiven van de lading te voorkomen 
en om het bevestigen ervan te 
vergemakkelijken en die kunnen worden 
gedemonteerd om handig te kunnen laden.

Aerodynamische spoiler bijgeleverd om 
wrijving van de lucht en geluid tijdens het 
rijden te verminderen.

Afmetingen naargelang het voertuig

Maximale 
belasting 200 Kgs.

Doorsnede 20 x 20 mm.
Dikte van de 
stang 2 mm.

Adapter
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Verankeringspunten 

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Regenlijsten

Slot Niet verkrijgbaar

Toepassing Dak met verankeringspunten en dak 
met regenlijsten
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Tel. (+34) 948 331 313   l   e-mail: info@snovit.eu   l   www.snovit.eu


