Voel meer, zie meer,
ervaar meer
Aftermarket open daken

Licht geeft u energie
Bewezen: u voelt zich beter in een omgeving met veel daglicht.
Geniet er dus zoveel mogelijk van. Doordat er met een open dak
meer daglicht binnenkomt, creëert u een prettiger atmosfeer in
uw auto. Ervaar het zelf!

Een frisse wind voor ontspannen rijgedrag
Met een frisse wind door uw auto wordt uw rijstijl meer
ontspannen en bent u alerter. Dit komt de veiligheid ten goede.
Met een open dak komt de frisse wind comfortabel en
gelijkmatig van boven binnen en niet klapperend via een
geopend zijraam.
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Glashelder:
de voordelen van een
open dak
Webasto open daken
Voor iedereen die veel onderweg is, is optimaal comfort
van groot belang. Wat is er prettiger dan de zon op je huid
voelen, frisse lucht inademen en genieten van het gevoel
van vrijheid? Met een open dak van Webasto kunt u dit
ervaren - tijdens elke rit worden al uw zintuigen
geprikkeld!
Met één van de vele verschillende Webasto open daken
kunt u 365 dagen per jaar - zowel open als gesloten genieten van meer comfort en de lichtinval in uw auto.
Tegelijkertijd voldoen alle Webasto open daken aan de
hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. Ervaar zelf de
glasheldere voordelen.

Elke kilometer is een genot
Elk jaar verbreden 5 miljoen Webasto open daken de horizon
van automobilisten over de hele wereld: ze ervaren een gevoel
van ruimte, rijplezier en dat speciale gevoel van vrijheid.

Kwaliteit staat voorop
Dankzij een Webasto open dak kunt u niet alleen naar boven,
maar ook gerust naar de toekomst kijken: dankzij de kwaliteitscontrole door het Duitse TÜV, geven wij 3 jaar garantie op alle
open daken.
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Bewezen kwaliteit:
daksystemen voor elke wens
Familiebedrijf sinds 1901

Innovaties uit fabrieksdaken,

Al meer dan 100 jaar vertegen-

beschikbaar voor aftermarket

woordigt Webasto comfort en

Webasto ontwikkelt en produceert

kwaliteit en is zij ‘s werelds nummer

wereldwijd daksystemen voor nieuwe

1 op het gebied van daksystemen.

auto‘s. Daarbij wordt gebruik

Van klassieke schuif-kanteldaken

gemaakt van innovaties, zoals het

tot vouw- en panoramadaken en

eerste open dak met een zonne-

innovatieve cabriodaksystemen –

paneel. Of een cabriodaksysteem met

Webasto biedt miljoenen voertuig-

een geïntegreerd glazen schuifdak

eigenaren méér rijplezier.

- zoals gebruikt in de VW Eos waarin de voordelen van een cabrio
gecombineerd zijn met die van een
open dak.



1936: De eerste softtop voor auto’s



1956: Het eerste stalen open dak



1974: Schuif-kanteldak van glas



1989: Innovatief solar open dak



2000: Producent van cabriodaken



2007: Daksystemen van polycarbonaat



2010: Oprichting van Webasto-Edscha Cabrio GmbH
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Het vertrouwen van grote merken

Successen in speciale edities

Zoals vele bekende autofabrikanten

Autofabrikanten willen, wanneer het

kunt ook u vertrouwen op de

gaat om speciale edities, de

topkwaliteit van Webasto. Onze

consument alleen het beste bieden:

daksystemen zijn o.a. geïnstalleerd in

aandacht voor details, excellente

voertuigen van de volgende merken:

kwaliteit en speciale opties. Al deze

Alfa Romeo, Aston Martin, Audi,

wensen komen samen en zijn

Bentley, BMW, Buick, Cadillac,

geperfectioneerd in de open daken

Chevrolet, Chrysler, Citroën, Daihatsu,

van Webasto, die bovendien steeds

Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, GM, Great

vaker als het hoogepunt in speciale

Wall, Honda, Hyundai, Infiniti,

edities worden gebruikt. Neem

Lamborghini, Lancia, Land Rover,

bijvoorbeeld de Nissan Pulsar met de

Lincoln, Maserati, Maybach, Mazda,

fraaie Webasto Hollandia 300

Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan,

spoilerdak of de Citroën Cactus met

Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls

het Hollandia 400 vouwdak.

Royce, SAIC, SEAT, Škoda, Smart,

Webasto zet de nieuwe standaard

Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo en VW.

voor open daken in de compacte
klasse.

Een goed gevoel in een kleine ruimte
Eigenaren van compacte auto‘s hoeven het unieke gevoel van vrijheid niet te
missen. Integendeel: de voordelen van een Webasto open dak zijn in kleine
auto‘s het grootst! Door de lichtinval oogt het interieur veel groter en lichter.
Laat uw auto voorzien van één van onze open daken en kijk uit naar vele
plezierige ritten vol zonneschijn en frisse lucht.
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Echte eye-catchers:
Webasto aftermarket open daken
NIEUW

Hollandia 100

Hollandia 300

Groots effect – klein prijsje

Super uitzicht! Ook voor auto’s

Een royaal gevoel van een lichte

met een zeer ronde dakconstructie

ruimte gecombineerd met frisse lucht.

De Hollandia 300 is nu beschikbaar in

De Hollandia 100 combineert modern

twee versies: Entry & Comfort.

ontwerp met technische finesse, zodat

Hierdoor zijn er nog meer mogelijk-

u tegen een aantrekkelijke prijs

heden om dit dak perfect in het

optimaal kunt genieten van het

voertuiginterieur te integreren.

zonlicht en de frisse lucht.

Werking:
pop-up dak
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Werking:
schuif-kantel dak

Hollandia 400

Hollandia 700

Een echte blikvanger!

Discreet en elegant

Met de Hollandia 400 kunt u ervaren

De elegante Hollandia 700 is zo

hoe het voelt om in een cabrio te

onopvallend geïntegreerd in het

rijden. Het sportieve vouwdak kan

dak dat deze niet te onderscheiden

willekeurig worden geopend: van een

is van een dak dat in de fabriek is

smalle opening tot helemaal geopend.

ingebouwd. Het dak vormt een
eenheid met het interieur van het
voertuig waarbij het zonnescherm
zorgt voor de finishing touch.

Werking:
vouwdak

Werking:
geïntegreerd schuif-kanteldak
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Topmodellen:
design, comfort en kwaliteit

Uw veiligheid gaat boven alles
Webasto staat naast topkwaliteit ook garant voor topveiligheid. Technische
hoogstandjes zoals het Auto-Close systeem, het Auto-Retract systeem of het
gebruik van Venus®-veiligheidsglas garanderen veilig en zorgeloos rijden.

Geen verrassingen
Het Auto-Close systeem sluit automatisch uw open dak wanneer u
uw auto parkeert. Hiermee worden regen, vuil en ongewenste passagiers
in uw auto voorkomen.

Bescherming tegen ongelukken
Het Auto-Retract systeem voorkomt dat het open dak sluit wanneer de
opening niet volledig vrij is. Handen kunnen hierdoor bijvoorbeeld nooit
beklemd raken.

Bescherming tegen UV-straling
Het getinte Venus®-veiligheidsglas reflecteert UV-straling en de hitte van
de zon zonder het invallende licht te verminderen.

Venus®-veiligheidsglas
100% 100% 100%

Licht 90%
Zonnewarmte 92%
UV straling 99%
99
%

97
%

80
%

9

Binnen handbereik:
Webasto bedieningselementen
Bij elk open dak biedt Webasto bedieningselementen die
zich onderscheiden met slimme functies en geavanceerde
technologie maar bovenal door bedieningsgemak.

Handmatige bediening
Simpel en praktisch - de handbediening van
Webasto: De ergonomische handgreep
maakt de bediening zeer eenvoudig.
De openingsstand kan individueel worden
ingesteld.

Elektrische bediening
Gebruik één van de twee verschillende
elektrische bedieningsmogelijkheden om
uw Webasto open dak moeiteloos in de
gewenste positie te openen. Dankzij de
geïntegreerde verlichting is bedienen in het
donker zelfs geen probleem.
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NIEUW

Entry

NIEUW

Comfort

H300 Entry en Comfort
De bedieningselementen voor het nieuwe zonnedak, met hun eenvoudige functionaliteit
via een drie-knoppensysteem, zijn voorzien van een tweelaagse softcoating die naadloos
aansluit op het bestaande interieur van de hedendaagse auto’s. In de Entry-versie is het
bedieningselement leverbaar in het zwart, zonder verlichting. In de Comfort-versie is de
kleur zwart, omlijst met een verchroomde ring en verkrijgbaar met een keuze uit vier kleuren
LED-verlichting.

Comfort
H700 Comfort
Het bedieningselement voor de H700 heeft een elegante design en is gemaakt van
glad materiaal. Naast de standaard open / dicht functie, heeft het een paar extra
highlights zoals Auto-Close en Soft-touch, die het bedieningsgemak verder vergroten.
Het bedieningselement is beschikbaar in drie verschillende kleuren met stijlvolle LEDverlichting in geselecteerde kleuren.
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Iets om op te vertrouwen:
kwaliteit van Webasto
Gecontroleerd en getest
Webasto open daken worden op de productielocatie constant aan verschillende
kwaliteitstesten onderworpen om te garanderen dat ze voldoen aan de hoge
uniforme kwaliteitseisen op het gebied van uitzonderlijke weersomstandigheden
en extreme vormen van belasting. Gedurende verschillende testen wordt elk dak
blootgesteld aan onder andere heftige neerslag, extreme belasting, extreme
temperaturen en zware vervuiling. Professionele installatie vormt een andere
steunpilaar van de kwaliteitsfilosofie van Webasto. De installatie wordt alleen
uitgevoerd door deskundige en erkende dealers die zijn gecertificeerd en
regelmatig cursussen en trainingen volgen.
Door de uitgebreide tests en de uitstekende training van onze dealers kunnen
wij Webasto topkwaliteit leveren. Dit wordt bovendien regelmatig gecontroleerd
door het Duitse TÜV. Kies voor de wereldwijde nummer 1 leverancier van open
daken en ontvang altijd 3 jaar garantie.
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Aftermarket open daken
Alle technische gegevens in één oogopslag:

Afmeting van het
glaspaneel1)

Zichtbaar
glaspaneel1)

Kantelhoogte /
schuifopening1)

Hollandia 100
Deluxe

748 x 378

702 x 335

85

Entry

748 x 448

600 x 350

52 / 250

Comfort

748 x 448

600 x 330

52 / 250

Classic

Dak afmetingen 832 x 1.130

–

640 x 620

Deluxe Electric

Dak afmetingen 832 x 1.130

–

640 x 620

Hollandia 710 Comfort

851 x 477

680 x 280

50 / 302

Hollandia 730 Comfort

801 x 475

630 x 340

50 / 402

Hollandia 735 Comfort

851 x 477

680 x 340

50 / 402

Hollandia 740 Comfort

901 x 480

730 x 340

50 / 402

Hollandia 790 Comfort

1.001 x 485

830 x 340

50 / 402

Hollandia 300

NIEUW

Hollandia 400

Hollandia 700

1)

Afmetingen in mm, breedte x lengte
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Bedieningselementen en accessoires
Handbediening

Elektrisch

Soft
touch

Rollo





Zonnescherm

Auto-Close
systeem
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• 	Gilching Hoofdkantoor

Al meer dan 75 jaar zet de Webasto groep nieuwe technologische standaarden neer, zowel voor eerste uitrusting als op de
aftermarket. Als één van de 100 grootste leveranciers van de
automobielindustrie wereldwijd, ontwerpen en produceren wij
zowel gewone daksystemen als cabrio-systemen en verwarming-,
koeling- en ventilatiesystemen. Onze producten verbeteren de
beleving tijdens het rijden, bieden meer comfort en veiligheid en
bovendien verhogen ze het rendement van auto‘s, bedrijfsvoertuigen, speciale voertuigen, recreatie-voertuigen en boten. Een
uitstekend netwerk van productiecentra en dealers staat garant
voor de topkwaliteit van producten, installatietechnieken en
services over de gehele wereld.

Webasto Thermo & Comfort Benelux BV
Constructieweg 47
Postbus 41
8260 AA Kampen
Nederland

webasto.nl
webasto.be
opendaken.nl
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