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Kategori

NISSAN
NAVARA

D I T T P I C K U P S E N T E R
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King Top

Double Cab og King Cab 2005-15

Norskprodusert! Ekstremt solide og praktiske 
topper. KT 156 og 195 er konstruert for tøffe 
forhold. Leveres med tette sider, tette sideluker, 
faste sidevinduer eller skyvevinduer.

• Laget i materialer godkjent for transport av eksplosiver. 
Vi leverer ADR-topper og komplett ADR-utstyr.

• Enkel montering med solide beslag fester toppen til bilen 
uten boring.

• Ekstra stive sidedører 
• Låsbeskyttere over låssylindere 
• Rustfrie hengsler, skruer, skiver og muttere. O-ringer 

i gummi på hver skrue som går gjennom toppen, for å 
unngå vann i lasterommet.

• Glasset i bakdøra er herdet, buet og lett sotfarget. Det er 
E-merket og dermed godkjent for kjøretøy.

• Kan kombineres med planbeskytter over eller under kant.

ADR-utstyr, lastestativ, rails, railsstativ, bremselys, 
innvendig lys, arbeidslys, takluke, innvendig trekk, 
hyller m.m kan leveres etter ønske.

King Top 156 
og King Top 195

» Vi leverer også King Top til eldre Nissan-modeller, samt 
reservedeler til alle King Top hardtopper.

King top 156, ADR-utgave med 
glassfiberplate i bakdør og tett front. 
Leveres standard med glass i front og bakdør.

King top 156, ADR-utgave 
med montert ADR-skilt.

King top 195

King top 195
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Alpha Top

Alpha ASX er en 
stilig arbeidstopp 
med topphengslede 
lakkerte sideluker.

Alpha CME er en 
eksklusiv arbeidstopp 
med dobbeltvegget 
sideluker og bakdør. 

Alpha Top

Alpha top er velbygde topper med 
mange finesser. Toppene leveres 
ferdig lakkert i bilens farge og med 
sentrallås på bakdør. Vi leverer 
variantene GSE, CME og ASX 

• Solide rustfrie smekklåser med like nøkler 
til alle dører.

• Varmetråder i bakrute og komplett 
kabelsystem til elektrisk installasjon. Gode 
monteringsanvisninger medfølger.

• Takrails med skyvbare takstativ
• Innvendig trekk og innvendig lys,
• Drenering av vannet ved bakdøra, rustfrie 

hengsler og låsebeslag. 
• Det er nedfellbar frontrute og festebeslag 

som ikke krever boring i bilen.

Double Cab 06-15

Alpha GSE har 
sidevinduer som kan 
åpnes i bakkant for lufting. 
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Planlokk og presenninger

Lekkert uttrekkbart planlokk. Lokket består 
av aluminiumspaneler dekket med teflonbelagt 
vinyl, som er tett, slitesterk og enkel å holde 
ren for snø og is. Det er enkelt å montere, og 
lokket rulles inn i en liten beholder innerst på 
planet. Beholderen bygger ca. 20x20cm ut fra 
frontkanten på planet. Gulvet er helt fritt.

• Bygger minimalt over kanten på planet, og bilen 
beholder sitt pickup-utseende.

• Låsbart lokk, med en låsebeskytter som er 
nyttig vinterstid.

• Lokket er låsbart på hver 30cm på planet. 
• Det er en god dreneringsfunksjon i beholderen 

innerst på planet. Vannet ledes ut via slanger. 
Kantene er forseglet med vinyl.

Rolltop
Double Cab og King Cab 06-15

Rolltop til bil med 
original gitterbøyle/
veltebøyle

Rolltop inklusiv 
veltebøyle

Stilig planlokk i ABS-plast, lakkert 
i bilens farge. Lokket er låsbart 
med låssylindere i rustfritt stål. 
Enkelt å montere og bygger 
minimalt over kanten på planet. 
Bilen beholder sitt pickup-design 
med dette robuste lokket.

Lakkert planlokk
DC og KC 06-15 
uten gitterbøyle/veltebøyle
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Planlokk og presenninger

Et funksjonelt aluminiumslokk som beskytter planet. 
Lokket leveres standard med aluminiumsgrind, og 
kan leveres med sportsrails. Lokket festes med 
et hengslesystem som gjør det enkelt å montere/
demontere. Det kan gjøres uten verktøy. Dersom det 
ikke er lås på baklemmen, kan lokket monteres slik 
at det låser lemmen. Lastevekt på maksimum 100kg.

Mountain Top Cover
DC og KC med og uten 
gitterbøyle og/eller C-kanaler

Et funksjonelt vinyltrekk med integrerte 
støttestenger og et låsesystem i 
aluminium. Trekket er enkelt å montere og 
det kreves ingen drilling i planet på bilen. 

Soft Cover 
Rollup/Presenning       
DC og KC 06-15 med og 
uten original gitterbøyle
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Kufangere

Tøff frontbøyle med integrert skiltholdere. Plass til 
3stk fjernlys av 225mm i diameter. Gjennomtenkt 
design for enkel av- og på-montering. 

» Leveres i sort eller sølv. Ikke EU-godkjent.

Lysfeste med integrerte Ledlys på hele 6000 
lumen. Plass til 3stk fjernlys med diameter 235mm. 

» Leveres i sort eller sølv. Ikke EU-godkjent.

Fat Bar lav utgave

Lite Bar Led

Tøff og original frontbøyle med integrert skiltholder. 
Plass til 3stk fjernlys av 240mm i diameter. 
Gjennomtenkt design for enkel av- og på-montering. 

» Leveres i sort eller sølv. Ikke EU-godkjent.

Fat Bar høy utgave

Stilfullt lysfeste. Plass til 3stk fjernlys. 
Rustfritt stål. 

» Leveres i sølv eller sort. Ikke EU-godkjent.

Lite Bar

En lav og tøff frontbøyle i rustfritt 
stål. 76mm rør. Typegodkjent 
uten monterte fjernlys. Leveres i 
pulverlakkert sort eller speilpolert 
sølv. Enkel montering og tight look!

» Stilig å kombinere med Led lyslist.

Super Bar EU
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Ekstrautstyr

Lys
Vi har ulike Led lyslister som 
blir ekstremt tøffe sammen 
med frontbøyle. Du får Led Bar 
med 8 eller 10stk 10w ledlys. Vi 
har også ulike tusenmetere i 
sølv eller sort farge.

Stigtrinn
Double Cab 

og King Cab 06-15

Ovale 76mm stålrør med 
nedfelte slitesterke plastplater. 
I sølv eller sort.

Vindavviser panser
Stilig panserbeskytter med noe 
høyere profil. Laget av sotet 
polykarbonat.

Vindavviser Vindu
Stilige sotede 
vindusbeskyttere som festes 
enkelt med dobbeltsidig 3M 
akrylteip. 

Tailgate Assist 
Ekstra gassdemper til baklem. 
Avlaster lemmens tyngde. 
Enkelt å åpne baklemmen med 
en hånd.

Planslede
Double Cab 05+

Uttrekkbart gulv som forenkler 
hverdagen. Laget i stål av høy 
kvalitet. Sort pulverlakk. Last 
opp til 600kg utbredt last. 
Sleden er av lav vekt og enkel 
montering. Tilbehør er øvre 
gulv til plansleden. Da får man 
et ekstra nivå til transport av 
varer.

Bedrug
Double Cab 05+

Innerplan i plast med teppe-
finish. Materialet absorberer 
ikke vann, dermed unngår du 
fremvekst av mugg. Bedrug 
er UV-resistent, slik at det 
beholder fargen. Enkelt å 
montere på planet og enkelt 
å ta ut. Kompatibelt med alle  
lokk/trekk.

Plastliner
Double Cab og X-Cab 05+

En slitesterk bedliner designet 
for å tåle mye. Montert uten 
å drille i planet. Laget av 
polyethylen. UV-beskyttelse 
hindrer sollysets nedbrytning.

Aluminiumsliner
Double Cab, X-Cab, 

Single Cab 06-15.

Et slitesterkt og miljøvennlig 
innerplan. Laget av 
aluminiumsplater på selve 
planet, og av polyethylen i 
hjulbuene. Ekstremt holdbart 
og tøft product.
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Ekstrautstyr / Kontaktinformasjon

Bed X-tender er laget i aluminium og gir et 
lengre lasteplan, samt sikrer lengre last. 

» Kan vendes innover for et mindre lasterom i enden av planet.

Bed X-tender

Thor Holm Plastvarefabrikk AS
Nerstad Industriområde, 3350 Prestfoss

post@holmplast.no
tlf. 32711900

Vi har ulike verktøykasser. 
Alpha Toolbox passer 
perfekt mellom hjulbuene 
på planet. Trukket 
med tekstil innvendig. 
Vi har også klassiske 
verktøykasser i liten, 
medium og stor størrelse.   

Vi har et godt utvalg 
sykkelstativ til 
hengerfeste, biltak 
og bakdør. Sjekk ut 
nettbutikken vår for 
mer informasjon.

Verktøykasser Sykkelstativ

Double Cab og X-Cab 


