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UNIVERSALSPEJLE
CARAVANspejlE TIL MONTERING PÅ EKSISTERENDE SIDESPEJLE
JOCKEY - “Snapon” spejlsæt til montering på sidespejlet.
Mål: 138 x 188 mm. 16 mm. Ø arm.
Total længde: 350 mm.
Spejlhoved i sort slagfast plast.
Efter montering af basen kan armen af- og påmonteres med
snapkobling. Variabel plaststrop med clips. Ønskes større rækkevidde, kan armen uden videre erstattes med lang spejlarm,
varenummer 5579, der øger rækkevidden med 190 mm.
Varenr. 5571D - Plant glas, rækkevidde 350 mm.
sæt

KR. 110,–

HUCKEPACK 3 - “Snap-on” spejlsæt med konveks glas til
nem montering på eksisterende spejle med kroge og gummistropper. Spejlfladen på det eksisterende spejl tildækkes
ikke.
Mål: 116 x 181 mm.
Varenr. 4365
sæt

KR. 230,–

MAGNUM - “Snap-on’’ spejl til montering på store spejle,
f.eks. varevognspejle.
Mål: 145 x 192 mm. Total længde: 450 mm.
Spejlhoved af sort slagfast plast. Variable gummistropper
med clips. Max. højde på sidespejlet det skal monteres på:
250 mm. Pakket stykvis i salgskarton.
Varenr. 5510
stk

HUCKEPACK 2 - Campingspejl til nem montering med klemskruer på de eksisterende sidespejle uden at spejlfladen på
disse tildækkes. Passer til alle standardspejle med indvendigt
justerbart glas.
Mål: 116 x 181 mm.
Spejlhoved i sort plast. Bøjler og holder i sort plast.
Pakket parvis i æske.
Varenr. 4363
sæt

KR. 340,–
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UNIVERSALSPEJLE
DØR spejl

SKÆRM spejlE

stk

KR. 180,–

WEEKEND - caravanspejl
Kvalitetsspejl til montering på
dørsiden med kraftig gummistrop.
Anbefales bl.a. til køretøjer, hvor
almindelige caravanspejle ikke kan
anvendes (f.eks. varevogne).
Mål: 145 x 192 mm.
Pakket stykvis i salgskarton.
Varenr.: 5500

sæt

KR. 470,–
HOLIDAY - caravan skærmspejl
Universal skærmspejl til snapmontering på forskærmen uden skruer.
Spejlhoved og spejlstativ i sort
plast med teleskoparme i metal.
Kraftige gummiforinger.
Mange indstillingsmuligheder.
Mål: 145 x 192 mm. Total længde:
45-57 cm.
Pakket stykvis i salgskarton.
Varenr.: 5560
stk

KR. 180,–

SEKUNDO 2 - skærmspejl
Spejlhoved i sort plast, spejlarm af
sortlakeret aluminium.
Gummipolstring beskytter mod
ridser i lakken.
Særlig monteringsanordning besværliggør tyveri.
Maks. afstand mellem skærmkant
og motorhjelm: 49 cm.
Mål: 140 x 210 mm.
3å
 rs garanti.
Pakket parvis i salgskarton.
Varenr.: 4343

TILBEHØR
VATERPAS
Vaterpas til vandret justering af
campingvognen.
Monteres f.eks. på trianglen eller
inde i vognen.
Skruer medfølger.
Hulafstand: 24 mm.
Varenr. 8772

NØDBREMSE WIRE
Nødbremse wire til montering
mellem campingvogn/trailer og
det trækkende køretøj.
Varenr. 8774 - 100 cm.
Varenr. 8773 - 150 cm.
fra

KR. 16,–

KR. 10,–
ADVARSELSTREKANT
E-godkendt advarselstrekant i lille
æske (44,5 x 5 x 3,50 cm.)
Passer i størrelsen til Ford, Peugeot
m.fl.
Varenr. 2251

fra
KUGLESKJULERE

KR. 4,–

Varenr. 8750 - sort blød gummi
Varenr. 8756 - sort plast
Varenr. 8760 - forkromet plast

KABEL ADAPTER
13>7 polet stik, KORT
Varenr. 9455

KR. 25,–
KR. 20,–

KR. 45,–

AFFALDSKURV
Kan monteres i bilen med de medfølgende skruer og det lille beslag.
kan OGSÅ anvendes til CD’ere eller
DVD-film.
3
Mål: 17 x 18 x 9 cm.
Varenr. 0134
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EMUK - mærkebestemte spejlsæt
EMUK mærkebestemte caravanspejle tilbydes til mere end 200 forskellige bilmodeller.
Til de bilmodeller der ikke findes et mærkebestemt EMUK spejl til, kan man for størstedelens vedkommende anvende EMUK’s universale spejle.
Se om der findes et mærkebestemt spejl til din bil på www.compaction.com.
Alle EMUK spejle kan leveres med et ekstra stort spejlhoved med vidvinkelglas. For yderligere info
kontakt os på mail: salg@compaction.com eller tlf. 4541 1133.
EMUK caravanspejle findes med 1, 2 eller 3-punktsmontering,
alt efter hvad der passer bedst til det pågældende spejl det
skal monteres på.
EMUK universalspejl. Varenr. 100991

Pris pr. sæt

KR. 630,–
EMUK mærkebestemt spejl

TILBUD
CARAVAN FODSTØTTER - sæt á 4 stk.
Alle fodstøtter SÆT

KR. 25,–

Fodstøtter til caravan støtteben.
Sort plast. Diameter: 147 mm. /
Højde: 10 mm.
Max. bredde på støtteben: 98
mm.
Pakket 4 stk. i blister til
ophængning.
Varenr. 8770A

Fodstøtter til caravan støtteben.
Monteres på støttebenet og bliver hængende. Sort plast. 138 x 168 mm.
Max. bredde på støtteben: 110 mm.
Pakket 4 stk i æske.
Varenr. 8771

Stor fodstøtte i plast.
Max. bredde på støttefod: 102 mm.
Pakket 4 stk. i pose til ophæng.
Varenr. 8771A

13” HJULKAPSLER I HØJ KVALITET
Lakeret 2 gange med sølvmetallicfarve og efterfølgende behandlet med klar lak, der giver en glansfuld og slidstærk
overflade. Udformet med en bred kant, så kapslen dækker helt ud til fælgkanten. Forstærket med kraftige rustfrie
stålringe på indersiden af kapslerne.
Alle viste HJULKAPSLER PR. SÆT

KR. 75,–

Varenr. 9623
4

Varenr. 9113

Varenr. 9123

Varenr. 9610

Vi henviser gerne til nærmeste forhandler. Kontakt os på tlf. eller mail:
Mail: compaction@compaction.com • Tlf. 4541 1133 • 7594 4222

www.compaction.com

Varenr. 9630

