
SYSTEMY TRANSPORTOWE

Duch podróży 

PL



Duch podróży 
Wszyscy jesteśmy podróżnikami. Kieruje nami pragnienie odkrywania nowych 
miejsc, poczucia swobody  i doświadczania  wolności przy zachodzie słońca na 
plaży czy wsłuchując się w ciszę na górskich połoninach. 

SNOVIT od ponad 35 lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Oferuje 
wysokiej, jakości akcesoria samochodowe, aby podróż była przyjemnością.  Belki 
dachowe z oferty SNOVIT są łatwe w montażu i ułatwiają transport wszystkiego, 
co potrzebujemy ze sobą zabrać.  
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Dach z punktami montażowymi
Dach z rynienkami 
odprowadzającymi wodę

Dach z 
punktami montażowymi
(Fix point)

Dach z relingami standardowymi 
(Rail)

Dach z 
relingami  zintegrowanymi
(Flush rail)

Dach z punktami montażowymi 
(dot. małych samochodów 
dostawczych)



CITY
Gama belek dla podróżników szukających produktu do 
sporadycznego wykorzystania, wytrzymałego, dobrej jakości i 
niedrogiego.
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CITY top
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Belki dachowe klasyczne do aut z dachem 
standardowym, wykonane z ocynkowanej 
rurki stalowej, pokrytej wysokowytrzymałą 
powłoką polimerową 

Łatwy montaż dzięki nowemu systemowi 
napinania przez kompresję, wbudowanemu 
w belkę.

Zestaw zawiera stopy wykonane z poliamidu 
o wysokiej odporności na promieniowanie 
UV z systemem przechyłu *, ułatwiającym 
dopasowanie do pojazdu.

Niedrogi i wytrzymały system szczególnie 
polecany na krótkie trasy lub do 
sporadycznego przewozu ładunków.

Maksymalne 
obciążenie 80 Kgs.

Przekrój 30x20 mm.
Grubość belki 1,5 mm.
Adapter 
(w zależności od pojazdu) TOP (Ref. 310001 a 310399)

Zamek Opcjonalny (Ref. 390003)
Zastosowanie Dach standardowy 

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

* Uchylne nóżki do idealnego zamontowania.



CITY point
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Klasyczny bagażnik do samochodów 
z dachem z fabrycznymi punktami 
montażowymi wykonany z ocynkowanej 
rurki stalowej, pokrytej wysokowytrzymałą 
powłoką polimerową.

Zawiera stopy wykonane ze stali o grubości 
2 mm, wykończone farbą poliestrową i 
poliamidową pokrywą ochronną o wysokiej 
odporności na promieniowanie UV.

Niedrogi i wytrzymały system szczególnie 
polecany na krótkie trasy lub do 
sporadycznego przewozu ładunków.

Maksymalne 
obciążenie 50 Kgs.

Przekrój 30x20 mm.
Grubość belki 1,5 mm.
Adapter 
(w zależności od pojazdu) POINT (Ref. 310401 a 310799)

Zamek Opcjonalny  (Ref. 390001)
Zastosowanie Dach z punktami montażowymi

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



CITY rail
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Klasyczny bagażnik dachowy do 
samochodów z systemem relingów 
standardowych wykonany z ocynkowanej 
rurki stalowej, pokrytej wysokowytrzymałą 
powłoką polimerową.

Niedrogi i wytrzymały system szczególnie 
polecany na krótkie trasy lub do 
sporadycznego przewozu ładunków.

Maksymalne 
obciążenie 50 Kgs.

Przekrój 30x20 mm.
Grubość belki 1,5 mm.
Adapter Nie wymaga adaptera
Zamek Niedostępny 
Zastosowanie Dach z relingami standardowymi 

Wymiary (cm.) 110 120
Ref. 313001 313002



CITY flush
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Klasyczny bagażnik dachowy do 
samochodów z relingami zintegrowanymi 
(Flush Rail) wykonany z zaokrąglonej 
ocynkowanej rurki stalowej o grubości 1,5 
mm, pokrytej wysokowytrzymałą powłoką 
polimerową.

Zawiera stopy wyprodukowane z poliamidu o 
wysokiej odporności na promieniowanie UV 
z systemem mocowania niewymagającym 
adaptera.

Maksymalne 
obciążenie 50 Kgs.

Przekrój 40x20 mm.
Grubość belki 1,5 mm.
Adapter Nie wymaga adaptera
Zamek W zestawie
Zastosowanie Dach z relingami zintegrowanymi

Wymiary (cm.) 110 130
Ref. 315011 315012



CITY cargo
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KIT specjalny zestaw
Belka + adapter

Wytrzymały i niedrogi system wykonany z 
ocynkowanych belek stalowych o przekroju 
kwadratowym, pokrytych wysokowytrzymałą 
powłoką z PCW gwarantującą ich trwałość.

Zawiera stopy wyprodukowane ze stali 
o grubości 2 mm, wykończone farbą 
poliestrową z poliamidową pokrywą ochronną 
o wysokiej odporności na promieniowanie UV 
oraz adaptery.
Polecany do małych samochodów 
dostawczych ze względu na doskonały 
stosunek jakości do ceny.
 
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

Maksymalne 
obciążenie 50 Kgs.

Przekrój 30x20 mm.
Grubość belki 1,5 mm.

Adapter w zestawie (specjalny dla małych 
samochodów dostawczych)

Zamek Opcjonalny (Ref. 390001)
Zastosowanie Dach z punktami montażowymi

Wymiary (cm.) 110 120 130



TRAVELER
Idealna gama dla najbardziej wymagających podróżników. 
Najwyższej jakości belki, które są gwarancją wytrzymałości i 
trwałości.
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TRAVELER top
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Bagażniki dachowe do samochodów 
o dachu standardowym wykonane z 
aerodynamicznego kształtownika z 
anodowanego aluminium, gwarantującego 
dużą wytrzymałość i trwałość.

Łatwy montaż dzięki nowemu systemowi 
napinania przez kompresję, wbudowanemu 
w belkę.

Zawiera stopy z poliamidu o wysokiej 
odporności na promieniowanie UV z 
systemem przechyłu*, ułatwiającym 
dopasowanie do pojazdu.

Posiada górny rowek umożliwiający 
wprowadzenie akcesoriów mocujących.

Najwyższej jakości belki szczególnie 
polecane do intensywnego użytkowania.

Maksymalne 
obciążenie 80 Kgs.

Przekrój 55x30 mm.
Grubość belki 1,5 mm.
Adapter
(w zależności od pojazdu) TOP (Ref. 310001 a 310399)

Zamek W zestawie
Zastosowanie Dach standardowy 

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

* Uchylne nóżki do idealnego zamontowania.



TRAVELER point
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Klasyczne bagażniki do samochodów 
z dachem z fabrycznymi punktami 
montażowymi wykonane z 
aerodynamicznego kształtownika z 
anodowanego aluminium, gwarantującego 
dużą wytrzymałość i trwałość.

Zawiera stopy wyprodukowane z poliamidu o 
wysokiej odporności na promieniowanie UV.

Posiada górny rowek umożliwiający 
wprowadzenie akcesoriów mocujących.

Najwyższej jakości belki szczególnie 
polecane do intensywnego użytkowania.

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

Maksymalne 
obciążenie 80 Kgs.

Przekrój 55x30 mm.
Grubość belki 1,5 mm.
Adapter 
(w zależności od pojazdu) POINT (Ref. 310401 a 310799)

Zamek W zestawie
Zastosowanie dach z punktami montażowymi



TRAVELER rail
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Bagażniki dachowe samochodowe z 
relingiem wykonane z aerodynamicznego 
kształtownika z anodowanego aluminium, 
gwarantującego dużą wytrzymałość i 
trwałość.

Zawiera stopy wyprodukowane z poliamidu o 
wysokiej odporności na promieniowanie UV 
z systemem mocowania niewymagającym 
adaptera.

Belka z górnym rowkiem umożliwiającym 
wprowadzenie akcesoriów mocujących.

Najwyższej jakości belki szczególnie 
polecane do intensywnego użytkowania.

Maksymalne 
obciążenie 75 Kgs.

Przekrój 55x30 mm.
Grubość belki 1,5 mm.
Adapter Nie wymaga adaptera
Zamek W zestawie
Zastosowanie Dach z relingami standardowymi 

Wymiary (cm.) 110 130
Ref. 313081 313083



TRAVELER flush



25 KATALOG  SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH 26

Bagażniki dachowe do samochodów 
z relingami zintegrowanymi  (Flush 
rail) wykonane z aerodynamicznego 
kształtownika z anodowanego aluminium 
o grubości 1,5 mm, gwarantującego dużą 
wytrzymałość i trwałość.

Zawiera stopy wyprodukowane z poliamidu o 
wysokiej odporności na promieniowanie UV 
z systemem mocowania niewymagającym 
adaptera.

Belka z górnym rowkiem umożliwiającym 
wprowadzenie akcesoriów mocujących.

Najwyższej jakości belki szczególnie 
polecane do intensywnego użytkowania.

Wymiary (cm.) 110 130
Ref. 315021 315022

Maksymalne 
obciążenie 80 Kgs.

Przekrój 60x30 mm.
Grubość belki 1,5 mm.
Adapter Nie wymaga adaptera
Zamek W zestawie
Zastosowanie Dach z relingami zintegrowanymi



TRAVELER cargo
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KIT specjalny zestaw
Belka + adapter

Wytrzymały i niedrogi system wykonany z 
ocynkowanych belek stalowych o przekroju 
kwadratowym, pokrytych wysokowytrzymałą 
powłoką z PCW gwarantującą ich trwałość.

Zawiera stopy wyprodukowane ze stali 
o grubości 2 mm, wykończone farbą 
poliestrową z poliamidową pokrywą ochronną 
o wysokiej odporności na promieniowanie UV 
oraz adaptery.
Polecany do małych samochodów 
dostawczych ze względu na doskonały 
stosunek jakości do ceny.
 
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

Maksymalne 
obciążenie 50 Kgs.

Przekrój 30x20 mm.
Grubość belki 1,5 mm.

Adapter w zestawie (specjalny dla małych 
samochodów dostawczych)

Zamek W zestawie
Zastosowanie Dach z punktami montażowymi

Wymiary (cm.) 110 120 130



EXPERT
Gama przeznaczona do profesjonalnego użytkowania. Wykonana z 
wysokowytrzymałych materiałów gwarantujących trwałość w 
najbardziej ekstremalnych warunkach.
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EXPERT bar
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Bagażniki dachowe wykonane ze stali 
ocynkowanej o grubości 1,5 mm, pokrytej 
wysokowytrzymałą powłoką polimerową.

35 mm powierzchnia o rowkowanej powłoce 
poprawiającej  powierzchnię ładunkową i 
przyczepność przewożonych przedmiotów.

Niedrogi i bardzo wytrzymały system 
szczególnie polecany do intensywnego 
użytkowania.

Wymiary (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 belki
(3): 3 belki
(4): 4 belki

Maksymalne 
obciążenie 200 Kgs.

Przekrój 35 x 35 mm.
Grubość belki 1,5 mm.

Adapter
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Punkty montażowe 

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Rynienki odprowadzające wodę

Zamek Niedostępny

Zastosowanie Dach z punktami montażowymi i dach z 
rynienkami odprowadzającymi wodę



EXPERT bar plus
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Belki z anodowanego aluminium o 
grubości 2 mm i wzmocnionej strukturze 
gwarantującej maksymalną wytrzymałość i 
trwałość.

Posiada dwa podłużne rowki umożliwiające 
wprowadzenie akcesoriów mocujących 
w celu ułatwienia przewozu dowolnego 
przedmiotu.

Belki bardzo trwałe i dobre jakościowo, 
szczególne polecane do intensywnego 
użytkowania w ekstremalnych warunkach.

Wymiary (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 belki
(3): 3 belki
(4): 4 belki

Maksymalne 
obciążenie 200 Kgs.

Przekrój 35 x 35 mm.
Grubość belki 2 mm.

Adapter
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Punkty montażowe 

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Rynienki odprowadzające wodę

Zamek Niedostępny

Zastosowanie Dach z punktami montażowymi i dach z 
rynienkami odprowadzającymi wodę



EXPERT rack
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Profesjonalny bagażnik dachowy wykonany 
ze stali ocynkowanej o przekroju 2 mm.

Z bocznymi listwami zabezpieczającymi 
przemieszczanie i ułatwiającymi mocowanie 
przedmiotów,  możliwość  demontażu  celem 
ułatwienia załadunku.

Zawiera aerodynamiczny spojler 
zmniejszający napór powietrza i hałas w 
trakcie jazdy.

Wymiary w zależności od pojazdu

Maksymalne 
obciążenie 200 Kgs.

Przekrój 20 x 20 mm.
Grubość belki 2 mm.

Adapter
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Punkty montażowe 

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Rynienki odprowadzające wodę

Zamek Niedostępny

Zastosowanie Dach z punktami montażowymi i dach z 
rynienkami odprowadzającymi wodę
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COMERCIAL JOPE S.L   l   Polígono Industrial de Egüés, Calle Z, nº 25   l   31486 EGÜÉS   l   NAVARRA   l   SPAIN
Tel. (+34) 948 331 313   l   e-mail: info@snovit.eu   l   www.snovit.eu


