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 toyota ProaCe rebelbox

BOXY

Levý a pravý BOX jsou základem vestavby. Jsou umístěné na bocích kufru a primárně slouží pro uložení věcí. 
Díky profilované zadní stěně opatřené gumovou lištou přesně zapadnou do vašeho auta a stanou se jeho 
součástí. Hrany jsou chráněny hliníkovými profily. Boxy se upevňují do ližin v podlaze pomocí šesti T-šroubů.

STŮL

Pevný skládací stůl s nosností 100 kg, kterým rozšíříte 
plochu na spaní do plnohodnotného letiště. 
A samozřejmě u něj venku můžete poobědvad. Má 
stabilní odolnou konstrukci, takže se dá využít např. 
i jako stojan pro uložení REBELBOXU v garáži. Při jízdě 
Stůl uložíte pod dvojitou podlahu, aby Vám nikde 
nepřekážel.

Toyota číslo Název Vozidlo Hmotnost (g) Rozměry Zákaznická cena

RAVVE-REBEL Rebelbox 
- komplet

Toyota Proace 
Verso L1, L2 69000 1550 x 1200 x 560 mm 66 000 Kč 

MATRACE

Pohodlné spaní zajistí trojdílná, 8 cm vysoká matrace. 
Skládá se jako leporelo, takže nabízí spoustu možností, 
jak jí můžete využít. Je vyrobená z moderní tvarově stálé 
PUR pěny a opatřená kvalitním Medico potahem 
s děleným zipem pro snadnou údržbu. Potah lze rozpůlit 
na dvě samostatné části a prát na 60°C. Dobře se 
vyspat, to je základ!

DESKA

Multifunkční desku můžete vložit mezi Boxy a vytvořit 
tak rovnou plochu na spaní. Dá se ale také použít jako 
„mezipatro” zavazadlového prostoru, nebo jako 
pracovní plocha na vaření pod otevřenými pátými 
dveřmi. Stačí použít přiložené konzolky. Při jizdě 
Desku uložíte pod dvojitou podlahu, aby Vám nikde 
nepřekážela.

PODLAHA

Pevná, oboustranně pogumovaná podlaha je 
umístěná mezi boxy. Můžete na ní naložit stokilový 
náklad, snese špínu i nešetrné zacházení. Při jízdě 
pod ní schováte Stůl i Desku, takže Vám nezaberou 
drahocenný prostor. Podlaha se k Boxům připevňuje 
jednoduše dvěma šrouby s plsatovou hlavou.

Prostor je to, čeho se v autě na cestách většinou nedostává. Ať jedete na dovolenou 
k moři nebo jenom o víkendu na skialpy, vždycky se nějaké místo navíc hodí. 
REBELBOX je chytře vymyšlený organizér, který Vám dává možnost si věci uspořádat 
přesně tak, jak zrovna potřebujete. A k tomu se na něm můžete i pohodlně vyspat :)


