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FÖR DIN BIL

Opel+ Innehåll
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INNEHÅLL
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STYLE

Tillbehören från Opel+ är perfekt designade
för att ge din bil en helt individuell stil.
Din bil blir unik.

18 +
OPEL

TOURING

Med tillbehör från Opel+ blir din bil ännu mer praktisk.
Takboxar eller cykelhållare underlättar transporten och
ger fordonet ny flexibilitet.

34+
OPEL

SAFETY

44+
OPEL

COMFORT & CARE

Smarta och praktiska tillbehör från Opel+ gör livet i bilen
enklare och bekvämare, särskilt för den som tillbringar mycket
tid i bilen. Bilkörningen blir ett nöje.

OPEL

PROTECTION
Även när det går lite tuffare till,
när bilen utsätts för regn och smuts,
har du hjälp av tillbehör från
Opel+ för att skydda ditt fordon.

30 DET BÄSTA VALET
	Varför Opel+-tillbehören
alltid är en tillgång.
42 FAVORITER
	Vilka Opel+-tillbehör
är kändisarnas
favoriter?
64 FANSITE
	Tio artiklar för den
verkliga Opelälskaren.
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54+

OPEL+-TILLBEHÖR

Opels stränga säkerhetstester gäller även alla tillbehör från
Opel+. Särskilda tillbehör som barnstolar testas mycket grundligt
så att ditt fordon blir ännu säkrare.

OPEL+

STY
LE

Opel+-tillbehören ger din
bil den där särskilda touchen.
Din bil blir unik.

Opel+ Style
OPEL+TILLBEHÖR

MED CHARM
OCH STIL
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Masha Feoktistova (29), bloggare och varumärkesambassadör
för Opel, tycker att Amsterdam är precis rätt ställe för den
som vill inspireras av stil och skönhet. Hennes ADAM med en
alldeles egen personlig stil har hon alltid med sig.

Opel+ Style
ADAM är perfekt att ta
sig runt med i centrala
Amsterdam. Med de
sportiga fälgarna och
inredningen i ”Mineral
Green” passar bilen
utmärkt in framför ”Cloud”,
ett galleri med kafé där
Masha sitter och arbetar
med sin blogg.

A

” J AG TÄ N K T E
AT T D E T S Ä K E R T
FINNS FLER
K V I N N O R DÄ R U T E
SOM ÄR
INTRESSERADE
AV Ä M N E T.”
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MASHA FEOKTISTOVA
Om hennes början
som skönhetsbloggare

Allt började för nio år sedan: Då började den
Moskvafödda nederländskan, som då fortfarande
gick i skolan, att blogga och laddade upp sin
första YouTube-video med titeln ”Hår”. ”Jag
började med denna kanal eftersom det då inte
fanns då några andra skönhetsexperter i Nederländerna. Jag tänkte att det säkert finns fler
kvinnor där ute som är intresserade av ämnet”,
säger Masha. Hittills har ”Hår” setts av omkring en
halv miljon nederländare. Masha fick snabbt en
stor grupp följare som tyckte att hennes skönhetstips var spännande. ”Jag lägger oftast upp en ny
video på ’Beautygloss’ på nätet en gång i veckan,
på lördagen”, säger Masha Feoktistova, som även
har fått en utmärkelse som Årets affärskvinna vid

OPEL+TILLBEHÖR

msterdam om våren? Våta tulpaner. Vi
vill inte gärna vara orättvisa, men det går
inte att komma ifrån att det av och till är
grått och regnigt i Amsterdam. En person
som skönhetsbloggaren och Opel-ambassadören
Masha Feoktistova kan dock skapa färg i sitt liv
och i sina fans och följares liv på andra sätt. Hon
kör i sin ADAM från bostaden i Haag till favoritstaden Amsterdam och söker igenom butiker,
gallerier och kaféer, alltid på jakt efter de senaste
trenderna och ny inspiration. Eftersom det är det
som hennes följare förväntar sig av henne – bra
skönhetstips och information för framförallt
tonåringar.

Opel+ Style
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Till sin videodagbok
filmar Masha sig själv i
den puristiskt vita salen
i designhotellet Droog
samt i Droog-butiken
(nere till höger).

en lunch på det trendliga designhotellet Droog.
I den vita salen på hotellet med de blåa fåglarna
i taket har stilikonen på den nederländska
onlinescenen hållit egna events, i terummet
”Roomservice” njuter hon av hemlagade tilltugg
som laxsallad med sparris, sockerärter och
örtkryddor, i Droog-butiken på bottenvåningen kan
hon inte bara beundra Droog-klassikern ”Chest
of drawers” av designern Tejo Remy utan även
hitta roliga accessoarer eller snygga kläder från
kända designer.
Masha skulle inte vara Masha om hon inte
redan för längesedan hade flyttat rapporterna
om sina strövtåg i Amsterdams brokiga
värld och sitt vardagsliv till det dubbelt så
framgångsrika onlineformatet, att döma av
antalet följare: I videobloggen ”Vloggloss”
rapporterar Masha varje dag om Masha och
inget annat än Masha. Vad Masha gör, vad Masha
ser, vad Masha upplever. iPhone och videokamera
är alltid med, charmerande och rutinerat
ställer hon sig i bild, poserar med sina fynd
och låter fansen (med exakt en veckas
förskjutning för att hinna redigera inläggen)
delta i hennes dag.

” D U B O R D E S J Ä LV
VA R A D I T T
STÖ R STA FA N .
OCH FÖRBLI
D E N D U Ä R .”
MASHA FEOKTISTOVA
YouTube-stjärnan, om hemligheten till hennes framgång

I Droog-salen med fåglarna rör hon sig i en
cirkel och berättar för sin följare från detta rum
och i butiken hittar hon ett par originella
strumpor i fiskform och håller strålande upp
dem mot kameran. Därefter rullar Mashas ADAM
till Skins, en kosmetikabutik full av de finaste
dofter. Här befinner sig Masha i sitt rätta element,
med provning av makeup och läppstift. Hon
behöver dock inte köpa något – som den mest
framstående skönhetsbloggaren i Nederländerna
får hon massor av varuprover att testa. ”Till
skillnad från andra bloggare som kräver pengar
för att ge positiva recensioner, rapporterar jag –
utan arvode – bara om produkter som jag själv
tycker är riktigt bra”, säger Masha.

Men hon tjänar ändå pengar på kosmetika: Under
lång tid var lösögonfransar knappast efterfrågat i
Holland. En tillverkare av lösögonfransar säkrade
dock Masha som frontfigur och nu är Masha-ögonfransarna en stor säljframgång.

TIPS
HOTEL DROOG
Coolt designhotell med bistro
www.hoteldroog.com

SKINS
Kosmetikabutik
www.skins.nl

SPRMRKT
Konceptbutik med kafé
www.shop.sprmrkt.nl

CLOUD
Galleri och kafé med
utsikt över kanalen
www.cloudartcoffee.nl

PLLEK
Restaurang och strandklubb
med utsikt över Amsterdams
skyline
www.pllek.nl

FARALDA
Spektakulärt hamnkranshotell
www.faralda.com

Masha kryssar med sin smidiga lilla ADAM
mellan de extremt självmedvetna cyklisterna på
de berömda svarta holländska cyklarna och
skarorna av turister genom Amsterdams innerstad
till SPRMRKT, den 450 m2 stora konceptbutiken
och kaféet inrymda i en gammal tegelbygg-

Opel+ Style

Masha gillade
möjligheten att
byta ut delar av
instrumentbrädan
och dörrpanelerna.

Opel+ Style

De ovanliga
plaggen av
unga designer
som modegalleriet SCHUIT
visar upp under
ett par veckor i
Hotel Droog
inspirerar
Masha, liksom
dofterna i
Skins-butiken
och Amsterdams
skyline.

OPEL+TILLBEHÖR

nad. Längs pittoreska kanaler och nostalgiska
broar går färden vidare genom staden. Smidiga
lilla ADAM är precis rätt bil för detta virrvarr av
smala och enkelriktade gator. Masha kan därmed
alltid snabbt hitta en parkeringsplats, och senare
får hon hjälp av OnStar-appen att hitta sin bil på
de slingrande gatorna.
I egenskap av varumärkesambassadör för Opel
har Masha fått bilen till förfogande och även
fått den individuellt anpassad: Medan hennes
första ADAM var bourgogneröd har den nuvarande efterföljaren färgen ”Stardust Grey“ med
lädersäten i ”Mineral Green”. Instrumentbrädan
och dörrpanelerna har också färgen ”Stardust
Grey”, men den som känner till Mashas experimentlusta misstänker nog att det inte kommer att
förbli så länge till. Det är trots allt möjligt att
snabbt och enkelt byta ut dessa delar i ADAM var
för sig. Det finns 30 färger och mönster att välja
mellan, och Masha har precis förälskat sig i det
nya paisleymönstret som skulle göra sig mycket
bra med ”Mineral Green” på sätena.
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På SPRMRKT hittar Masha inte bara det senaste
modet, utan även rikligt med inspiration från
designmöbler, konst, stearinljus och nya
skönhetsprodukter. YouTube-stjärnan blir ofta
igenkänd av sina fans. Inga problem för Masha
Feoktistova som vet att hennes följare är hennes
största tillgång.

”JAG BLOGGAR
BARA OM
SAKER SOM JAG
VERKLIGEN
GILLAR.”
MASHA FEOKTISTOVA
Videobloggare

Opel+ Style
Även om Mashas alla videor och blogginlägg är
på nederländska och därmed begränsade i sin
spridning kan Masha leva gott av sina onlineaktiviteter. Vad är hemligheten? ”För att locka tittare
måste man göra filmer som de vill se. Vad skulle
DU vilja se om du var din tilltänkta tittare? Varför
skulle DU prenumerera på en kanal? Fundera på
det. Du borde själv vara ditt största fan. Och förbli
den du är.”
Hon förlovade sig nyligen, vilket naturligtvis
också blev en del av hennes egen marknadsföring med detaljerad videodokumentation av
flytten till ett gemensamt hem samt ett negativt
graviditetstest. Om det blir för mycket för den

30

olika färger att
välja bland
till interiörpaketet
för ADAM
så att du kan ge
din bil en
personlig touch.
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annars publicitetsälskande onlinestjärnan Masha
Feoktistova och hon vill vara ifred, åker hon bara
till den andra sidan floden IJ till NDSM-varvsområdet. Där finns en säregen mix av containrar,
studentlägenheter, coola strandklubbar som Pllek
samt kranhotellet Faralda. Framför allt har Masha
här en magnifik utsikt över Amsterdams skyline
och kan – ibland utan videokamera – låta ansiktet
smekas av havsluften.

OPEL+ Style/interiör

STYLE/INTERIÖR

GE DIN BIL
EN PERSONLIG TOUCH
In och iväg! Ge cockpiten i din Opel en
personlig look – och gärna med
stylingprodukter som gör körningen roligare.

NU

NYHET
FÖR

OPEL+TILLBEHÖR

ADAM

INTERIÖRPAKET

FLOTT OCH E LE GA NT PÅ
VÄGEN
I ADAM välkomnas Individualiteten! Med
detta interiörpaket kan du snabbt förändra
inredningen efter lust och humör – paketet finns
i många färger och är lätt att montera och
demontera. I setet ingår två täckpaneler med
snäppfäste för den nedre delen av instrumentbrädan samt två dörrpaneler. Dessutom
medföljer fästanordningar och detaljerade
anvisningar.
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Passar ADAM, Corsa och Astra

B LI CK FÅ NG ME D STOR E FFE KT
Skapa en liten, men elegant accent! Den
utbytbara backspegelkåpan är ett riktigt blickfång
och tillför kupén en sportig elegans. Kåpan är
mycket enkel att sätta på och ta bort samt finns i
en mängd spännande utformningar och färger.

OPEL+ Style/interiör

KÅPA FÖR INRE BACKSPEGEL

För ADAM och Corsa

INTERIÖRPAKET

A LDRI G ME R
LÅ NGTRÅ K I GT I B I LE N
Känner du för att byta utseende igen
inuti din Opel? Du kan enkelt ändra
interiören med olika dekorpaket.
Njut av omväxling som gör körningen
roligare! Setet består av fem plastpaneler med snäppfäste för instrumentbrädan, dörrpanelerna och mittkonsolen.
Finns för ADAM, Corsa och Astra

O P E L+

Känner du för en riktigt aptitlig omgivning?
Interiörpaketet i persikodesign utlovar feel-good
och en körglädje som varar för evigt. I paketet
ingår fyra interiördelar för instrumentbrädans
nedre del och dörrpanelerna. Montera och njut ...
Finns för ADAM, Corsa och Astra

STYLE
VÄXELSPAKSKNOPP
I LÄDER, SOLGUL

ACCE NTE R AV DE T
ROLI GA RE SLAGE T
Titta och le! Den solgula växelspaksknoppen i läder är ett blickfång som
absolut inte passerar oförmärkt. Den
tillför färg i kupén på din Opel och är
mycket lätt att montera. En höjdpunkt
för förare som gillar det där lilla extra.
Det är bara att förändra efter din
personlighet!

OPEL+TILLBEHÖR

P ERS I KO F RÄ S C H T

För ADAM och Corsa
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INTERIÖRPAKET

OPEL+ Style/exteriör

STYLE/EXTERIÖR
Mycket snabbt, mycket elegant: Med
några enkla handgrepp och rätt tillbehör
kan du göra det bästa av din Opel.
FÄRGAD DEKALSATS FÖR
GRILLEN MED OPEL-LOGOTYP

GA RA NTE RA D
UPPMÄ RK SA MHE T
Front med karaktär – den färgade
grilldekalsatsen ger din ADAM en helt
unik look. Satsen består av motståndskraftig djupdragningsfolie som enkelt
monteras på kylargrillen och lika enkelt
kan tas bort. Välj mellan en mängd
oemotståndliga färger!
Finns för ADAM och Corsa

OPC LINE-PAKET, GRUNDAT

H Ä F TI GT S E T MED T UR BOLOOK

OPEL+TILLBEHÖR

Precis så här ser dynamik ut: Delarna i det eleganta
OPC Line-paketet med främre och bakre spoiler
samt två sidokjolar levereras grundade och lackeras
på begäran i valfri karossfärg. Den som gillar
en sportig framtoning kommer att älska detta ...

KÅPA FÖR YTTRE BACKSPEGEL,
KOLFIBERDESIGN

LI TE N DE TA LJ ME D E FFE KT
Kärlek till detaljerna – de svarta kolfiberkåporna för ytterbackspeglarna visar på diskret
och elegant individualitet samt ett sportigt
temperament. De finns som set med kåpor
för vänster och höger ytterbackspegel, mycket lätta att montera och ta bort igen. För alla
som vill ge sin Opel ännu mer karaktär med
minimal ansträngning.
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Finns för ADAM, Corsa och Astra

Opel+ Style/exteriör
INSTEGSLISTER MED LED-BELYSNING

L JUS S K EN A S O M IMPON ER AR
Stig på! De belysta instegslisterna syns direkt och ger din Opel en helt ny touch. När
dörrarna öppnas tänds LED-belysningen – för monteringen kan en kabeldragning
eller borrning behövas, men ofta räcker det med den medföljande självhäftande
dynan. LED-instegslisterna levereras i set om två för framdörrarna.
Finns för Corsa och Astra

EXTERIÖRPAKET –
MOTORHUV OCH BAGAGELUCKA, VIT

N YT T UT S EEN D E PÅ NOLLTI D
Så här kan din Opel visa sig från sin sportigaste
sida! Med detta set med dekorfilmer kan du snabbt
ge motorhuven och bakluckan på din Opel Corsa
en personlig touch. Filmen är lika enkel att applicera
som att ta bort.

∞

OPEL+TILLBEHÖR

Liknande dekorpaket finns även för ADAM,
Astra och Mokka X.

NÄSTAN

S PORT DES IGN FÖR VA RDAGSVÄGE N
Förvandla din ADAM till en snygg racerbil! Detta set med dekorfilmer för
motorhuv, dörrar och sidopaneler ger enkelt din Opel en racerlook. Det finns
även motorsportdekaler för B-stolpen och motsvarande set för instegslisterna.
Liknande dekorpaket finns även för Astra.
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många möjligheter
finns det att personifiera
din ADAM med en
kombination av olika
tillbehör. På så sätt
kan varje ADAM bli ett
personligt smycke.

MOTORSPORT DEKALSATS, EXTERIÖR

OPEL+ Style/hjul, däck och fälgar

STYLE/HJUL, DÄCK OCH FÄLGAR
Snygga fälgar är bilens visitkort. De visar
både bilens och förarens karaktär.

LÄTTMETALLFÄLG 19 TUM

KÖRNI NG SOM VÄCK E R UPPMÄ RK SA MHE T
Skaffa dig en stilfull look: De sportiga och
uttrycksfulla lättmetallfälgarna i extravagant
6-Y-ekersdesign visar äkta individualitet och
elegans i högkvalitativ polerad titan. De passar
perfekt för bredare däck och är ett riktigt blickfång. Obs! Ventiler och centrumkåpor måste
beställas separat för alla hjul.
Passar Insignia (beroende på motor)

LÄTTMETALLFÄLG, 16 TUM MED 4 DUBBELEKRAR

D U B B ELT DY N A MIS K , DUBBELT EL EGAN T
Häftigt på vägen – dessa lättmetallfälgar passerar inte obemärkt
någonstans. Måtten passar fint till inte alltför breda däck. De finns i
tre spännande färger – motsvarande ventiler och centrumkåpor
måste beställas separat.
Passar Corsa E (beroende på motor)

” F Ö R VÅ R A
TILLBEHÖR
GÄLLER SAMMA
HÖGA
K VA L I T E T S STA N DA R D S O M
F Ö R VÅ R A B I L A R .”
JOCHEN GLOCK
Head of Personalization and
Accessory Development

LÄTTMETALLFÄLG, 18 TUM MED 10
DUBBELEKRAR, TVÅFÄRGADE

OPEL+TILLBEHÖR

D RÖ M H J U L I DUOLOOK
Individualitet för alla som älskar en
speciell look: Lättmetallfälgarna med
10 dubbelekrar har en unik BiColorfinish glänsande titan.
Passar Astra

DEKORATIV VENTILKÅPA, OPEL

PER FEKT TOTA LB I LD
Stil in i minsta detalj – ventilkåporna med Opel-logotypen är
pricken över i:et för att förbättra looken på din ADAM. Förkromade, finns i set om fyra och har en Opel-logotyp mot svart
bakgrund. De är lika lätta att montera som att ta av. Ett måste för
perfektionisten – snyggast möjliga sätt att täcka ventilerna!
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Finns för ADAM, Corsa, Astra, KARL och Cascada

RÖDSVA RT B LI CK FÅ NG
Letar du efter det där lilla extra? Då är de
högblanka lättmetallfälgarna i BiColorutförande garanterat perfekta för dig.
Passar ADAM (beroende på motor)

Opel+ Style/hjul, däck och fälgar

LÄTTMETALLFÄLG 17 TUM I
SWISS BLADE-DESIGN

LÄTTMETALLFÄLG 17 TUM
I ROULETTDESIGN

KR A F TF U L L , S PÄ N N AN D E ,
UNIK
Klassiskt och sportigt i skön förening:
Lättmetallfälgarna utmärker sig med sin
trendiga BiColor-finish och ger din Opel en
dynamisk look. Centrumkåpa och
hjulmuttrar ingår inte.

OPEL+TILLBEHÖR

Passar ADAM (beroende på motor)

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/SE

LÄTTMETALLFÄLG 16 TUM
I BUMERANGDESIGN

STYLI NG FÖR I NDI VI DUA LI STE R

Passar ADAM
(beroende på motor)
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DU HITTAR ALL INFORMATION OM
SAMTLIGA STYLING-TILLBEHÖR FRÅN OPEL+
OCH NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/SE.

De drar blickarna till sig: Lättmetallfälgarna i den
iögonfallande bumerangdesignen är något alldeles
extra. Centrumkåpa och hjulmuttrar beställs separat.

OPEL+

TOU
RING

Tillbehören från Opel+ har ett högt nyttovärde
och gör din bil ännu mer praktisk. För varje
hobby och varje ändamål finns lämpliga
tillbehör som ökar din flexibilitet. Vare sig det
gäller en takbox eller en cykelhållare blir allt
enklare med Opel+.

Opel+ Touring

ALLT MED
TILL HAVET
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De vill cykla, kitesurfa och bygga sandslott. När Jessica Winter och
hennes familj åker till favoritön Sylt har de med sig halva hushållet.
De behöver dock inte vara oroliga för utrymmesbrist – de fem från
Hamburg stuvar lätt in packningen.

Opel+ Touring

H

allå, nu kommer min favoritstund!”
Jessica Winter, art director från Hamburg, placerar sin iPhone i smartphone-hållaren, trycker kort på displayen,
lutar sig tillbaka och ler. Det hörs en snabb beat
från högtalarna, gitarrerna faller in och sedan
sången: ”… ich will zurück nach Westerland”
(”... jag vill tillbaka till Westerland”, en ort på Sylt).
”Det är vår låt”, säger hon, ”’Westerland’ med ’Die
Ärzte’. Så snart vi kommer ut på motorvägen
sätter vi på den här låten, det är en gammal ritual
för oss.”

OPEL+TILLBEHÖR

Touring-tillbehören från Opel+ gör
din Opel ännu mer mångsidig och
skapar plats för cyklar, sportutrustning
eller extra packning. Det gör din Opel
ännu mer praktisk.
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Sedan 16 år åker familjen Winter till Sylt minst
4–5 gånger per år, helst oftare. ”Tidigare liftade
vi, nu släpar vi med halva hushållet”, säger

Hellre ”Fåret
Shaun” på iPad än
hans trilska
släktingar i vilt
tillstånd. Leni söker
skydd i familjens
eleganta, nya Opel
Astra Sports Tourer.

TIPS
LISTER AUSTERNPERLE
Strandrestaurang vid
tidvattenszonen
Mannemorsumtal, List
KUPFERKANNE
Kultkafé i Kampen
www.kupferkanne-sylt.de

SANSIBAR
Populär strandrestaurang
i Rantum
www.sansibar.de

ALTES ZOLLHAUS
Mysig restaurang och vinlounge
i Westerland
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OPEL+TILLBEHÖR

www.altes-zollhaus-sylt.de

KLEINE TEESTUBE
Kakor och räkchips
i Friesenhaus i Keitum
www.kleineteestube-sylt.de

Opel+ Touring

” M I N M A N Ö K A R FA R T E N , J AG
BROMSAR NER. EN BRA RESA BÖRJAR
M E D D I T R E S A N .”
JESSICA WINTER
Art director och Opel-förare

Medan ”Die Ärzte” sjunger om sin längtan till
Sylt susar bilen fram genom landskapet. ”Marcus
ökar farten, jag bromsar ner, det passar bra”, säger
Jessica nöjt. ”Jag ville ha en sportig bil”, säger Marcus Winter om sin Opel Astra Sports Tourer,” en
med hästkrafter och snygga linjer, ingen bil som
bara fyller sin funktion och inget mer. Men med den
nya takboxen och cykelhållaren kan vi enkelt
uppgradera bilen – för oss är det en idealisk
lösning.” Marcus är ingenjör och tycker om smarta
lösningar. ”Vi kan anpassa bilen efter våra behov”,
säger han, ”det gillar jag.”

OPEL+TILLBEHÖR

Jessicas man Marcus och skrattar. ”Ja, och hela
Apple Store”, lägger Jessica till med en blick på
baksätet. Där sitter Linus (14), Lucas (12) och Leni
(7) med hörlurar på, djupt försjunkna i sina
surfplattor och telefoner. Pojkarna spelar spel live
på nätet tack vare WLAN-hotspots via OnStar-systemet med en snabb LTE-anslutning medan Leni
tittar på ”Fåret Shaun”. Om det inte vore för de
spontana fnissattackerna och pojkarnas återhållna
svordomar skulle man knappt lägga märke till de
tre därbak.
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Två timmar senare – måsskrik, saltstänk, Sylt!
Jessica, som växte upp på ön, tar med Leni och
Lucas och besöker en gammal skolkamrat
medan Marcus och Linus går direkt ner till
vattnet – äntligen dags för kitesurfning. ”Fart är
min passion”, säger Marcus. ”Att låta vinden ta tag i
kitebrädan och sedan plöja fram igenom

Opel+ Touring

” AT T L ÅTA V I N D E N
FAT TA TAG I
K I T E B R Ä DA N O C H
S E DA N P LÖJ A I G E N O M
VÅG O R N A – D E T Ä R
S J Ä LVA S I N N E B I L D E N
AV F R I H E T F Ö R M I G .”
MARCUS WINTER
Kitesurfare och Opel-förare
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Med grepp och sans: Kitesurfaren
Marcus Winter älskar smarta lösningar
som de dubbelsidiga golvmattorna i
hans nya Opel Astra.

vågorna – det är frihet för mig.” Marcus entusiasm
har nu smittat hans äldsta son Linus. Idag ger sig
de båda iväg till en landtunga längst uppe på öns
norra del. Här, där ön har en skarp och smal
inbuktning åt höger, har det bildats en underbar vik
med klart vatten där det är grunt och därmed
perfekt för både nybörjare och lite mer erfarna.
Parkeringen är inte särskilt full och det blåser en
kall, styv bris från nordväst. ”Idealiska förhållanden”, konstaterar Linus kunnigt. De båda tar ner sin
utrustning från takboxen, byter om och ger sig
direkt iväg från parkeringsplatsen.
När Linus upptäckte kitesporten förra hösten
stod det klart att familjen Winter behövde mer
förvaringsutrymmen. De valde en vit takbox från
Opel. ”Enkel montering, robust kvalitet, aerodynamisk utformning – allt var bra med boxen från
Opel”, säger Marcus. Men framförallt fick de mer
utrymme. Tidigare, medger han, blev det ofta bråk
vid packningen. ”Drakar, skateboard, Lenis
barncykel – överhuvudtaget allt som var extremt
viktigt fick alltid bli kvar hemma. Men så är det
lyckligtvis inte längre.” Familjen Winter får plats
med sin packning, vilket ger frihet. Men nog med
prat tycker Marcus och Linus och hoppar upp på
sina brädor.

En dag vid havet. Med
sol, vind och musselfiske
från bagageutrymmet
som familjen Winter har
utrustat med den
praktiska hårda
bagagerumsmattan.
Imorgon kan Leni stolt
visa upp sin fångst i
skolan.

På eftermiddagen har vinden mojnat, solen
bryter genom molnen och lyser på gräset som
vajar på dynerna. Efter ett mellanmål i den lilla
hamnstaden List är familjen Winter tillbaka på
stranden, denna gång med hela styrkan. Leni och
Marcus vill bygga sandslott, Lucas och Linus vill
flyga sina drakar och Jessica vill cykla. Hon har
med sig sin Fixie-cykel – en ultralätt enväxlad cykel
med vilken hon kan komma upp i hög fart nästan
ostört här.
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Avlastningen av cyklarna lockar fram en liten
flock får som stirrar nyfiket på de tvåbenta.
Marcus halar fram kameran, men lyckas inte få en
gruppbild med fåren. Lilla Leni tycker de framfusiga
djuren är lite otäcka. Hon flyr in i bilens säkerhet
och tittar därifrån på när hennes bröder bekantar
sig med de vita ullbollarna. De många episoderna
med ”Fåret Shaun” har uppenbarligen inte fungerat
som förtroendeskapande åtgärd. ”Vi kanske
behöver komma hit ännu oftare”, skrattar Jessica.
Nu, när de så enkelt kan få med sig sin packning
till havet ...

Opel+ Touring

TA MED
DINA FAVORITSAKER
Oavsett om du ska kort eller långt – din bil har mer
plats än du tror. Använd de många transportmöjligheterna
på fritiden, på semestern eller i vardagen
med perfekt skräddarsydda tillbehör från Opel+.

O P E L+

TOURING
OPEL TAKBOX

SK A FFA UTRYMME
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Att åka på semester kräver utrymme. Opel
takbox har en optimerad design med bästa
möjliga platsutnyttjande. Snabbfästet Power-Click
gör monteringen mycket enkel. Takboxen har
utvändiga handtag på båda sidor vilket
underlättar i- och urlastningen. Takboxen har
även bra säkerhetsfunktioner – nyckeln till
centrallåset kan bara tas ur om alla låspunkter
är stängda.
För ADAM, Corsa, Astra, Meriva,
Insignia, Zafira och Mokka

Opel+ Touring

THULE CYKELHÅLLARE PRORIDE 591

ALLTI D S Ä K ERT PÅ PL AT S
För weekendutflykten eller semesterresan: Tack
vare snabbspännbandet och den lättjusterade
ramhållaren kan du snabbt lasta upp cykeln
(ramstorlek 22–80 mm rund eller 80–100 mm
oval) på taket. Cykelhållaren av aluminium kan
tas av från taklasthållaren som ett kompakt system. Den är låsbar och passar alla däckstorlekar.
Finns för ADAM, Corsa, Mokka, Zafira
och Insignia

BRA

THULE SKID-/SNOWBOARDHÅLLARE
XTENDER 739

S P O RTI G R ES A
Du kan tryggt ratta din Mokka i riktning mot
pisten med sex par skidor eller fyra snowboard. Snabb och enkel användning med breda
öppningsknappar som är lätta att manövrera
även med handskar på. Lastbredd 60 cm,
montering på taklasthållare.

TIPS FÖR

MOKKA

FLEXRAIL ® AVDELARSTÅNG

OM AVDE LA RE

OPEL+TILLBEHÖR

Liknande produkter finns även för ADAM,
Corsa, Mokka, Zafira och Insignia

Med några enkla handgrepp kan du dela
upp lastutrymmet efter dina behov.
Avdelarstången säkerställer att allt förblir
kvar på plats. Avdelarstången kan
kombineras med avdelargaller, lastnät
och förvaringsboxar.
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Passar Astra K ST, Insignia ST och Zafira

Opel+ Touring

THULE SURFBRÄDEHÅLLARE 833

U TV E CK LAD AV S UR FAR E
Ingen utflykt utan de bästa grejerna: De
lätta aluminiumdelarna för en bräda och
två master är mycket lätta att montera på
och ta av från taklasthållaren. Två 275 cm
långa spännremmar medföljer.
Passar ADAM, Corsa, Mokka, Zafira
och Insignia

” M E D D E N N YA TA K B OX E N
K A N V I E N K E LT U T V I D G A
B I L E N .”
MARCUS WINTER
Kitesurfare och Opel-förare

KARTUPPDATERINGAR FÖR
NAVIGATIONSSYSTEMET

AL LT ID R AKT PÅ MÅ LE T
Den som använder ett navigationssystem får inte bara en
mer avslappnad körning, utan sparar även tid och i
genomsnitt tolv procent bränsle – skäl nog att regelbundet uppdatera navigationskartorna. På www.opel.se eller
www.navigation.com/opel hittar du uppgifter om
Opel-modell, tillverkningsår och navigationssystem för
lämplig uppdatering.
www.opel.de www.navigation.com/opel

THULE TAKBOX TOURING 780

HÖGB LA NK HÖJDPUNKT
Denna takbox utmärker sig inte bara genom sin snygga
design, utan även med sitt eleganta, högblanka och svarta
lock. Med volymen 420 liter och lastkapaciteten 50 kg
uppfyller denna takbox alla krav du kan tänkas ställa. Lätt
att montera, lasta i och ur samt säker tack vare ett
centrallås.
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Passar ADAM, Corsa, Mokka, Zafira och Insignia

Opel+ Touring
UTDRAGBART BAGAGEUTRYMMESGOLV FLEXFLOOR ®

FLEXORGANIZER ®
FÖRVARINGSBOX

D IN RYG G TACKAR DIG!
Den ryggvänliga lösningen för alla som har svårt med att lasta i och ur många och
tunga saker. Det svarta Flexfloor® har velourbeläggning och matchar inredningen i
bagageutrymmet på Insignia Sports Tourer perfekt. Kan dras ut 40 cm och klarar
en last på upp till 120 kg.
Passar Opel Insignia Sports Tourer, men inte modeller med subwoofer,
reservhjul med full storlek eller som drivs med motorgas.

ORDNI NG OCH RE DA
Garanterar ordning i bagageutrymmet:
Förvara skötsel- och rengöringsprodukter, handskar eller andra användbara
saker i denna behållare med måtten
26 x 12 x 19 cm. Vattentät, fungerar
med FlexOrganizer®-skenorna och
motsvarande FlexOrganizer®-fästkrokar (se nedan).

THULE CYKELHÅLLARE EASYFOLD 931

FÖR CYKELSEMESTERN

DU HITTAR ALL INFORMATION OM SAMTLIGA
TOURING-TILLBEHÖR FRÅN OPEL+ OCH
NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/SE.

Passar alla fordon med dragkrok.
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WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/SE

Perfekt för semestrar med både vanliga cyklar
och elcyklar: Med cykelhållaren på bilden kan
du transportera två elcyklar eller två vanliga
cyklar. För den stora familjen finns förstås
cykelhållare för upp till fyra cyklar i Opels
sortiment.

OPEL+TILLBEHÖR

Passar Astra ST, Insignia ST
och Zafira

Opel+ Köpställen

OPEL +

DET BÄSTA
VALET
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OPEL+TILLBEHÖR

Tillbehör från Opel+ gör ditt liv
lättare. Och snyggare. Och säkrare.
Låt dig inspireras.

Opel+ Köpställen

E

n bil är idag så mycket mer än bara ett
transportmedel. Den kan vara en oas, ett
viktigt kommunikationsmedel, ett kärleksnäs te, ett lastdjur, en tävlingsmaskin och en
skyddsängel. Den är ett statement. Den är ditt
statement!
Med tillbehören från Opel fungerar din bil
perfekt för ditt liv. Precis så individuell som du vill
ha den. Så säker och bekväm som det bara går.
Upptäck de fräscha färgerna, de spännande
formerna och de smarta funktionerna. Kör med
snygga lättmetallfälgar , trendiga spegelkåpor och
pedaler i borstat stål. Upptäck möjligheten att göra
din bil lika unik som du själv.
-

Opel erbjuder otaliga möjligheter och garante
rad kvalitet in i minsta detalj.
För tillbehören
gäller utan kompromisser samma material- och
tillverkningsstandarder som för bilarna. Varje
produkt genomgår omfattande testning av Opel,
delvis långt utöver de lagstadgade kraven. Redan
vid utvecklingen av ADAM, Opel Astra, Corsa m.fl.
finns perfekt integration med tillbehören med i
beräkningen. Resultatet är skräddarsydda lösningar
för maximal säkerhet. Det bästa exemplet är
bilbarnstolarna från Opel. Modellerna uppfyller
inte bara EU:s senaste säkerhetsbestämmelser
inklusive interna krav för sidokollisioner, de
lanseras och testas också specifikt för varje
bilmodell. Noggrannhet som ger mening. Samma
sak gäller de kompletta vinterhjulen . Alla däck
passar inte på alla bilar. Därför testar Opel själva.
Och kan därmed tryggt erbjuda dig kompletta hjul
som ser till att din bil håller sig på spåret även i de
allra svåraste lägen.
Detta anspråk på säkerhet visar sig även där det
är mindre uppenbart.
Till exempel är golvmattor -

na från Opel inte bara snygga golvskydd, de är
också livsviktiga för riskminimering. Tack vare den
dubbla fixeringen är de halkfria. Den som någon
gång råkat ut för att en matta glider in under
gaspedalen vet definitivt att uppskatta denna
försiktighetsåtgärd.

OPEL+TILLBEHÖR

Topptestade bilbarnstolar, exakta parkeringsas
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Opel tänker på helheten och på att tillbehören
ska vara ett komplement, inte bara för designen,
utan även för säkerheten.
Om det skulle

Opel+ Köpställen
OPEL+TILLBEHÖR

komma till en kollision får inte smartphone-hållaren vara i vägen för krockkudden. Dra nytta av
unika kunskaper från en enda källa – Opelkvalitet
garanterar säkerhet.
Och gör livet lättare. Med smarta lösningar för
små och större irritationsmoment i vardagen. Vem
har lust att dammsuga bagageutrymmet när säcken
med blomjord har vält? Opel erbjuder skräddarsydda lastrumsinklädnader vars PVC-beläggning
håller föremålen på plats – och som är mycket
enkla att rengöra om olyckan är framme. FlexConnect-klädhängaren håller kavajen skrynkelfri och
monteras enkelt på huvudstödet. Mot bländande
ljus finns de skräddarsydda solskydden, som inte
behöver tas av när fönstret öppnas. Och även för
klassikern har Opel en idé. Med de flexibla
surfplattehållarna förvandlas baksätet snabbt och
enkelt till en liten bio så att längre resor blir ett rent
nöje även för de yngsta passagerarna. Enligt
mottot: ”förhoppningsvis dröjer det innan vi är
framme”. Smarta lösningar? Det är Opelstandard!
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Med tillbehören från Opel skonar du dina nerver
och bidrar även till att öka värdet på din bil.
Stänkskydd och sidoskyddslister förhindrar
irriterande lackskador på grund av stenskott,
vägsalt och tjära – en investering om lönar sig,

Opel+ Köpställen
liksom de transparenta lackskyddsfilmerna för
inbuktningarna vid dörrhandtagen och backspegelkåporna. En fläckfri bil gör dig stolt! Finns det
någon repa är det inte lika roligt. Opel stickerfix
heter räddningen – en hightech-lackfilm med
utmärkt vidhäftning i alla nyanser som får reporna
att magiskt försvinna.

KARIM GIORDIMAINA
Director Interior Design
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”SMAKEN
FÖRÄNDRAS,
DIN OPEL KAN
ÄNDRAS SIG
I TA K T M E D D E N .”

OPEL+TILLBEHÖR

Senaste teknik – för Opel är detta ingen flyktig
ögonblicksbild. Funktioner som backkamera med
digital HD-kvalitet går att eftermontera i bilen,
perfekt integrerad utan störande kablar. Fråga din
Opel-återförsäljare. Hen känner till alla fordonstyper in i minsta detalj och vet exakt vilken lösning
som passar dina behov. Det omfattande tillbehörssortimentet gör att du kan hålla dig uppdaterad,
klara nya utmaningar och inte missa någon trend.
Smaken förändras, din Opel kan ändras sig i takt
med den. Bara med den coola kupédekoren för
ADAM kan du välja mellan 22 fräscha färgställningar, från ”Galaxy Yellow” till ”Midnight Blue”,
från ”Sparkling Rosé” till ”Coffee Bean” – en ny
varje dag, om du så vill. Låt dig inspireras. Upptäck
möjligheten att göra din bil unik.

OPEL+

SAFETY
De pålitliga Opel+-tillbehören gör
bilkörningen ännu säkrare. Din bil
skyddar dig när det verkligen gäller

Opel+ Safety

SAFETY

24/7: SÄKERHETEN
KOMMER FÖRST
Lämna inget åt slumpen när det gäller bilresorna: Oavsett vilket väder det
är, vilken tid på dygnet det är och om du färdas ensam eller med familjen
så har du alltid nytta av de pålitliga säkerhetstillbehören för din Opel.

BACKKAMERA

OPEL+TILLBEHÖR

M I LL I M ETE RMAN ÖV R ER IN G
Ögon i nacken när du fickparkerar: Kameran
är monterad i den bakre stötfångaren, vilket
ger dig full överblick bakåt så att du kan
manövrera lättare. Dagtid visas en högupplöst
färgbild. Vid skymning/gryning och mörker
aktiveras funktionen för mörkerseende och
bilden blir svartvit.
Finns för olika modeller

O P E L+

SAFETY
KÖNIG SNÖKEDJOR –
PREMIUM K-SUMMIT

SOM KOM I N FRÅ N KYLA N
För säker körning i snö och is: Dessa
snökedjor kan du enkelt sätta på och
spänna åt. Deras extra långa livslängd
beror på att de kan användas på
båda sidor.
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För olika modeller

Opel+ Safety

UNIVERSGEELL
PARKERINGSASSISTENT

M I TT I PRICK
Det är bara p-platsen du måste hitta på
egen hand: Sedan hjälper parkeringsas sistenten dig att smidigt backa in även
när det är trångt. Fyra ultraljudssensorer
detekterar alla hinder.
Finns för olika modeller

BOGSERLINA

M E D DRAGKRAFT
Ta dig framåt med hjälp av andra:
Bogserlinan möjliggör mjuk och
ryckfri bogsering vid en
dragkapacitet på
max 3 000 kg.

SÄKERHETSPAKET

N Ä R OLYCK A N Ä R FRA MME

GÜNTHER SCHMALL
Director GME Vehicle Safety
Integration

HALOGENSTRÅLKASTARE

S TARKT LJUS
Signalera klass och stil med Philips
halogenstrålkastare, numera inte bara med
den karakteristiska xenoneffekten, utan även
i färgnyanserna vitt, blått, grönt, gult eller rosa.
Passar till olika modeller

OPEL+TILLBEHÖR

” PÅ S Å V I S FÅ R
KU N D E R N A E N
B I L B A R N STO L S OM
PA S S A R P E R F E K T
I J U ST D E R A S B I L .”

-
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Ett måste på de flesta europeiska vägar: säkerhetstill
behören. Paketet innehåller varningstriangel,
säkerhetsväst och första hjälpen-sats i enlighet med
alla gällande ECE- och DIN-specifikationer och med

Opel+ Favoritdelar

OPEL +

FAVORITER

” S Å K A N J AG
I N R E DA ÄV E N
BILEN I MIN
EG E N P E R S O N L I G A
ST I L .”
Eva Padberg
Modell, om interiörkitet till ADAM

OPEL+TILLBEHÖR

Alla Opels kända
märkesambassadörer har sitt
favorittillbehör. Se själv ...

”GÖR MIG
R U STA D F Ö R
A L L A H O P P.”
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KEN DUKEN
Skådespelare,
om skid- och snowboardhållaren

Opel+ Favoritdelar

” G Ö R AT T J AG
A L LT I D H A R M I N
SMARTPHONE
I N O M SY N H Å L L .”
Bettina Zimmermann
Skådespelerska,
om Universal Smartphone-hållaren

” FÄ LG A R N A PÅ
2 0 T UM G E R
OPEL INSIGNIA
EN ÄNNU
SPORTIGARE
LO O K .”
JÜRGEN KLOPP
Tränare för FC Liverpool,
om lättmetallfälgarna
i turbindesign

ALL INFORMATION OM OPEL+ TILLBEHÖR
SAMT NÄRMSTE ÅTERFÖRSÄLJARE HITTAR DU PÅ
WWW.OPEL-ACCESSOIRES.COM/SE

OPEL+TILLBEHÖR

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/SE

” J AG Ä L S K A R D E N S P EC I E L L A O C H
F R Ä S C H A ATMO S FÄ R E N
I M I N B I L .”
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NADJA UHL
Skådespelerska,
om doftspridaren PowerFlex AirWellness

OPEL+

COM
FORT &
CARE
Tillbehör från Opel+ gör bilturen till ett rent
nöje. Den som tillbringar mycket tid i bilen
vet att uppskatta fördelarna med smarta
tillbehör som underlättar livet bakom ratten.

Opel+ Comfort & Care

MOBIL OCH
AVSPÄND
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Juan Carlos Martínez arbetar som utesäljare för
ett läkemedelsföretag och tillbringar halva dagen
bakom ratten. Genomtänkta detaljer i bilen kan
förvandla arbetsvardagen till kvalitetstid.

De sista detaljerna
inför kundbesöken
runt Barcelona:
På surfplattan
redovisar chefen
de senaste siffrorna
för Juan Carlos
Martínez.

H

Juan har arbetat i femton år som utesäljare på det
spanska läkemedelsföretaget Salvat. Efter så lång
tid känns ett kundmöte nästan som ett besök hos en
god vän. Bakluckan stängs nästan ljudlöst och Juan
hänger omsorgsfullt upp kavajen bakom förarplatsen. Branschens klädkod är strikt: Kavaj och slips
krävs även när det är högsommar. Trots att Juan
Carlos Martínez är du med de flesta av sina kunder
skulle han inte drömma om att dyka upp hos dem
med skrynklig kavaj. ”Ett prydligt yttre är halva
affären”, konstaterar läkemedelskonsulenten. Hans
chef valde Opel Insignia som tjänstebil inte minst
tack vare dess modernt representativa design – men
också tack vare praktiska detaljer som det utdragbara golvet i bagageutrymmet och framförallt
tack vare OnStar-systemet, vars fordonsdiagnos
gör Insignia ännu pålitligare. Skulle något hända
när Juan är ute på vägarna, bistår OnStar-systemet
med information, adresser och tips.

OPEL+TILLBEHÖR

älsa så gott!” – ”Jadå, det ska jag!” Juan
Carlos Martínez lyfter energiskt in två
kartonger med mediciner och prospekt i
bagageutrymmet på sin Opel Insignia
Sports Tourer, ställer portföljen intill och tar farväl
av sin chef med en klapp på axeln.
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Juan kontrollerar sin möteskalender. På agendan
står besök i Barcelona, Sitges och Cambrils,
så till kvällen kommer denne 47-årige katalan
ha tillbringat fyra timmar bakom ratten och
avverkat drygt 310 km på motorvägar och

Opel+ Comfort & Care

”ATT VARJE DAG
TRÄFFA NYA
KUNDER OCH SÄTTA
SIG IN I DERAS
BEHOV HÅLLER
HJÄRNAN UNG.”
JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Läkemedelskonsulent

landsvägar. Den som spenderar så mycket tid i sin
bil vill ha det bekvämt under tiden. Trafiken på
Gran Via i riktning mot centrum flyter på trögt. I
backspegeln dyker först mässområdets futuristiska
kontorstorn upp, följt av de magnifika fasaderna på
bostadshusen i Eixample. Före det första kundbesöket tar Juan fram sin iPad och går koncentrerat
igenom presentationen av det nya näringstillskottet
för tinnituspatienter. Givetvis kan han redan alla
data, fakta och forskningsresultat, han följer alltid
utvecklingen och godkännandet för varje produkt
noga – men för säkerhets skull kontrollerar han
helst allt en gång till. Då förvandlas denna disputerade kemist helt och hållet till en naturvetare. Juan
har aldrig har ångrat att han bestämde sig för en
karriär som läkemedelskonsulent: ”Att varje dag
träffa nya kunder och sätta sig in i deras behov
håller hjärnan ung.”
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Än är det lite tid kvar till nästa kundmöte. Juan
stannar till vid en mack längs motorvägen mot
Sitges och köper med sig kaffe och något litet att
äta. Därefter rattar han sin Opel Insignia längs en
slingrande kustväg högt upp i naturreservatet

Juan Carlos
Martínez tar en
paus längs den
vackra kusten.
Kaffet står på
FlexConnect®-fällbordet
framför honom.
Kavajen hänger
slät och fin på
FlexConnect®-klädhängaren bakom förarplatsen.

Opel+ Comfort & Care

Ett kort avbrott för att
tanka och sedan guidar
navigeringssystemet Juan
vidare till nästa kund.

Garraf. ”Dagen är för vacker för att sitta inne på ett
kafé och äta”, säger Juan och parkerar vid vägkanten. En lätt bris leker med bladen i järneken och
palmerna och nedanför oss breder Castelldefels
milsvida sandstrand ut sig. ”En rast som denna är
värd mer än en hel dags semester!”, utropar Juan.
Knappt har Juan åter satt sig bakom ratten så
ringer mobilen. Kan han möjligen klämma in ett

möte även i Salou? ”Har apoteket vid campingplatsen åter missat att semestersäsongen har kört
igång?”, frågar Juan över handsfreesystemet.
”Bingo!”, skrattar kollegan i växeln.
Solen står lågt på himlen när Juan befinner sig på
hemväg med bilen. Innan han lämnar bilen, byter

TIPS
MARTINEZ
Restaurang med havsutsikt
LA CASETA DEL MIGDIA
Uteservering på Montjuïc
www.lacaseta.org

OCAÑA
Inneställe med bar och restaurang i gamla stan www.ocana.cat

OPEL+TILLBEHÖR

Ctra. de Miramar, 38

BALIUS
Vermut- och tapasbar
www.baliusbar.com

PICNIC
Brunch- och frukostkafé
www.picnic-restaurant.com

ULTRAMARINOS
Tapasrestaurang och vinbar
www.ultramarinosbarcelona.com
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han med ett klick ut FlexConnect®-klädhängaren
bakom förarplatsen mot fästet för surfplattan. I
morgon ska de köra ut till farföräldrarna på landet
och hans elvaåriga son vill titta på film under
resan. Juan småler. Familjen ska ha det lika
bekvämt i hans mobila vardags- och arbetsrum
som han själv.

Opel+ Comfort & Care

COMFORT & CARE

GÖR DIN BIL TILL DIN
KOMFORTZON

OPEL+TILLBEHÖR

Att ha det bekvämt i bilen betyder livskvalitet. Därför
kan du glädja dig åt att varje åktur i en Opel förvandlas till
en ren och skär njutning. Även för dina medpassagerare.

DOFTSPRIDARE AIRWELLNESS

VÄ LDOFTA NDE TOPPNOTE R
Njut av en uppfriskande upplevelse – även
inne i bilen. Om du aktiverar AirWellness-doftspridaren fylls luften med någon av
följande två tilltalande doftnoter: ”Energizing
Dark Wood” är en kraftfull doft med inslag
om trä, som påminner om skogen.
”Balancing Green Tea” ger en mild och
uttalat harmonisk doftnot. De utbytbara
doftpatronerna går att köpa separat liksom
även PowerFlex-adaptern för användning av
apparaten (se t.h.).
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Finns för Astra K

LA DDNI NG FÖR MOB I LE N
Det perfekta stället att ha mobilen så att du både kan
använda den för samtal och navigering samtidigt
som den laddas. En mikro-USB-kabel medföljer
hållaren vilket frigör bilens USB-uttag för andra
enheter. Kan bara användas med PowerFlex-adaptern
(se nedan)

Opel+ Comfort & Care

POWERFLEX SMARTPHONE-HÅLLARE

För Astra K

POWERFLEX-ADAPTER

ALLTI D I N O M R ÄC KH ÅL L
PowerFlex – namnet säger allt. Det
nyutvecklade modulära systemet, vars
bas är adaptern i mittkonsolen,
erbjuder energi och flexibilitet. Det kan
användas t.ex. för anslutning av
smartphone-fästet eller AirWellness-doftspridaren.

O P E L+

För Astra K

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/SE

T
R
O
F
M
O
C
& CARE
OPEL+TILLBEHÖR

ALL INFORMATION OM DET KOMPLETTA SORTIMENTET
AV COMFORT & CARE-TILLBEHÖR FRÅN OPEL+
SAMT NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE HITTAR DU PÅ
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/SE

DOFTPATRONER

FR Ä S C H A RO M AT IS K D OFT
De utbytbara patronerna i doftnoterna ”Energizing
Dark Wood” och ”Balancing Green Tea” räcker
för 40 timmars användning vardera och säljs i form
av refillset om fyra patroner.
PAKET FÖR RÖKARE

PRA KTI SKT DUB B E LPACK
Dubbelpack med cigarettändare och
askkopp: Tändaren passar i 12-voltsuttaget, askkoppen är avsedd för mugghållaren – båda inom bekvämt räckhåll.
För Astra, Zafira och andra modeller
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Passar till AirWellness-doftspridaren (se t.v.)

Opel+ Comfort & Care

FLEXCONNECT®-KROK

VÄ LHÄ NGD LOOK
FlexConnect är ett enkelt system som
kan användas på flera olika sätt, och
redan kroken räcker för att bevisa systemets mångsidighet – en praktisk lösning för förvaring av såväl axelväskor,
shoppingväskor som klädesplagg.
FLEXCONNECT®-ADAPTER

E N F Ö R AL L A
Basadaptern för FlexConnect-enheterna monteras på nackstödet till
förarplatsen och gör att enheterna
sitter stadigt.

För Insignia, Astra, Corsa och
andra modeller – förutom
OPC-modeller

För Insignia, Astra, Corsa och
andra modeller – förutom
OPC-modeller

FLEXCONNECT-FÄSTE FÖR SURFPLATTA
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OPEL+TILLBEHÖR

G O D U N D E RH Å L L N IN G
Garanterad frid och fröjd i baksätet: Tack vare ett stabilt WLAN i bilen ägnar sig
numera både stora och små passagerare gärna åt surfplattan under bilresan.
Det finns fyra olika fästen för montering av följande surfplattor: iPad 2/3/4,
iPad Air, iPad mini och Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1.
För Insignia, Astra, Corsa och andra modeller – förutom
OPC-modeller

PASSAR

FÖR
7
ENHETER

Opel+ Comfort & Care
FLEXCONNECT®-KLÄDHÄNGARE

SK RY N K E LF RI TT
Har du ett möte i full businessmundering? FlexConnect®-klädhängaren gör
att du inte får minsta veck på din kavaj
under bilturen. Dessutom: Klädhängaren kan lyftas av tillsammans med
kavajen och på så vis användas även
utanför bilen, t.ex. på hotellrummet.
För Insignia, Astra, Corsa
och andra modeller – förutom
OPC-modeller

FLEXCONNECT® FÄLLBORD

VID DUK AT B ORD
Precis som på flygplan – bara bättre! Bordet erbjuder inte bara en
stabil avställningsyta och tar lite plats i hopfällt skick, det har även
en inbyggd mugghållare som håller muggen säkert på plats.
För Insignia, Astra, Corsa och andra modeller – förutom
OPC-modeller

SOLSKYDD FÖR SIDORUTORNA

FULL LJUSSKYDDSFA KTOR
Praktiskt under heta dagar: Solskydden för
sidorutorna och dörrfönstren förhindrar
uppvärmning av bilens inre eftersom de
ger solskydd även när rutorna är nere.
Ytterligare en fördel: Solskydden i detta set
om fyra delar förhindrar att myggor och
getingar förirrar sig in i bilen.

SOLSKYDD FÖR BAKRUTAN

G O D S IKT BAKÅT

OPEL+TILLBEHÖR

För Mokka X och andra modeller

De måttanpassade solskydden skyddar mot
solens strålar och mot bländande ljus från
bakomliggande bilar. De finns som set i två
delar inklusive förvaringsväskor och går
snabbt och lätt att sätta upp med hjälp av
Easy-Clip-fästena.
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Finns för Mokka X och andra modeller

OPEL+

PRO
TEC
TION
Oavsett om det handlar om vattenpölar,
fyrbenta vänner eller smusigt transportgods – tillbehör från Opel+ skyddar
bilinteriören och karossen från smuts
och väta. Din bil bevaras på bästa sätt.

Opel+ Protection

ÖVER STOCK
OCH STEN
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Unga toppkockar som Harald Irka ger sig själva ut i skogen och på
besök till små producenter. Ständigt på jakt efter speciella produkter.
För att kunna göra detta behöver man en bil som klarar allt och har
perfekt skydd mot smuts och modd.

Opel+ Protection

Svamp och örter
plockar Harald Irka
själv i skogen när
han hinner. Med den
väl skyddade Opel
Mokka X utgör inte
ens smala skogsvägar något problem.

18

poäng och tre
kockmössor har Harald
Irka fått av gourmetguiden Gault-Millau. Han
var bara 19 år när
han blev köksmästare
på Saziani Stub’n.

stormarknaden och andra sparar tid med
pizzautkörning. Veckomarknader är guld värda för
livsnjutare som med alla sinnen vill tillfredsställa
sin aptit på det goda här i livet. En sådan person
är Harald Irka. När det handlar om kulinariska
njutningar är endast det bästa gott nog för
honom. Denna passion har tagit honom till
toppskiktet inom gastronomin i Österrike. 2015
utsågs han av restaurangguiden till ”Österrikes
mest lovande kocktalang”. För de flesta är den
stenhårda konkurrensen inom kockvärlden mest
en myt. Men Harald Irka är ett undantag. Med
en ålder på bara 24 år är han, vid sidan om en
jämnårig italiensk kollega, världens yngsta
toppkock. Han är ibland själv förvånad över att
han nått så långt på så kort tid. Denna unge
österrikiske kock har en träffsäker smak och
framförallt en känsla för hur och var han kan
hitta alla de ingredienser som uppfyller sina
högt ställda krav. Harald är köksmästare på

OPEL+TILLBEHÖR

D

et finns många alternativ när det gäller
att införskaffa det man behöver för att
ställa mat på bordet. De flesta åker till
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www.neumeister.cc

Opel+ Protection

RECEPT
FISKFILÉ
A – VITFISK

1 Filé av valfri fast vit fisk (250 g), vitpeppar, 20 g
smör, 1 vitlöksklyfta, 1 timjankvist

B – ÄNGSSYRESMÖR

80 g smör, 100 g ängssyra, 20 g grön juice på
omogna druvor (”verjus”)

C – KAPRISOLJA

50 g kapris, 50 g rapsolja

D – SERVERING

Havssalt (Maldon), piplöksblommor

” F Ö R O S S KO C K A R Ä R
RENLIGHET OCH
H YG I E N E N A B S O LU T
F Ö R U T S ÄT T N I N G .”

OPEL+TILLBEHÖR

HARALD IRKA
Toppkock

Saziani Stub’n i Straden i Österrike, en stad som
ligger nära den slovenska gränsen och omges av
en romantiskt vild natur. Han föredrar regionala
säsongsingredienser. ”Vi försöker att laga österrikisk mat med nya idéer och moderna matlagningstekniker”, berättar han.
För honom är det en självklarhet att vårda
kontakten med alla de som kan erbjuda honom
och hans geniala kök de allra bästa råvarorna.
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Många produkter köper han direkt från lokala
bönder och producenter, alternativt plockar själv i
skogen. Men detta innebär att han tvingas köra på
vägar som bokstavligen går över stock och sten.
Han har valt en kompanjon som utan problem

A Skär fiskfilén i portionsstorlek. Hetta
upp lite rapsolja i en stekpanna med
beläggning. Krydda fiskbitarna med
vitpeppar och bryn dem. När de är
gyllenbruna tillsätter du vitlök, timjan och
smör. Dra bort stekpannan från plattan
och låt fisken vila en minut. Fiskköttet ska
vara ”genomskinligt” och saftigt.
B Pressa ut saften ur ängssyran. Lägg
alla ingredienser till ängssyresmöret i en
matberedare och mixa en stund på
högsta effekt, tills ängssyresaften
har blandats med smöret och
den gröna juicen.
C Mixa kaprisen tillsammans med
rapsoljan till en slät puré. Passera
kaprispurén genom en finmaskig sil.
D Lägg upp lite av ängssyresmöret på
en kall tallrik. Lägg en varm fiskbit i
mitten och krydda med havssalt.
Droppa över kaprisolja och dekorera
med piplöksblommor.
Recept hämtat ur kokboken ”Terroir” av
Harald Irka (utgiven av Anna och Albert
Neumeister), foton Marion Luttenberger

Opel+ Protection

Med Harald Irka
har Saziani
Stub’n i Straden
fått ett geni i
köket. För
honom kommer
perfektion alltid i
första rummet –
det gäller även
produkterna han
använder. Han
känner sina
leverantörer väl
och åker gärna
själv och hämtar
sina äpplen.
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Harald är svag för bilar. Ferrari är hans drömbil.
En gång om året åker han med en kompis till
Modena för att testköra. Coolt. Allt har sin tid.
Opel Mokka X gör Haralds utflykter till ekobönderna till ett rent nöje. När han lastar bagageutrymmet i Mokka X behöver han inte vara överdrivet
försiktig utan kan småprata lite med bonden som
äger hönsgården eller med frukt- och grönsaksodlarna. En perfekt anpassad skyddsfolie över
kanterna på bagageutrymmet förhindrar repor
samt smuts och fläckar från lådor och fruktsafter.
En stabil och kompakt gummimatta från Opel
Protection-serien garanterar även problemfri
stapling av känsliga livsmedel. Inga halkiga
plastpresenningar, inga filtmattor med mögel- eller jästdoft som inte går att få bort ... Hönsspillning? Det gör inget! Gummimattan har ett
handtag och går lätt att ta ut och rengöra. ”För
oss kockar är renlighet och hygien en absolut
förutsättning för goda resultat. Det gäller så klart
redan i leverantörskedjorna för livsmedlen”,
förklarar Harald. Den enkla hanteringen av
Mokka-X-tillbehören gör inköpsrundorna enkla
och problemfria på alla plan. Proffs älskar
modern teknik, oavsett om det gäller köket eller
bilen. I slutändan gäller bara en sak: intelligent
reduktion av renodlad njutning.

OPEL+TILLBEHÖR

klarar hans speciella ”inköpsrundor”: Opel
Mokka X. Låter som espresso: liten, men stark.
Med denna SUV kan han obekymrat ta sig ut i
skogen och runt till alla producenter. För att få tag
i färska örter tvekar han inte inför oländiga
skogsvägar. Potthål, leriga transportvägar, djupa
vattenpölar. Ärligt talat skulle denna smakvirtuos
inte bry sig om hans utflykter fick bilen att se ut
som en fyrhjuling efter en motocrosstävling, men
stänkskydden gör att det inte går så långt.

Opel+ Protection

DIN BIL BEHÖVER
DIG – SKYDDA DEN

OPEL+TILLBEHÖR

Du vill väl att din bil ska se så attraktiv och snygg ut
så länge som möjligt? Se då till att den inte kan ta skada
av väder och vind, smutsiga och dåliga vägar samt den
dagliga användningen.

HUNDGALLER

VOV V E OMBOR D
Denna skräddarsydda avskiljare mellan
passagerare- och bagageutrymmet erbjuder
skydd och säkerhet även för fyrbenta familjemedlemmar. Hundgallret kan enkelt monteras
bakom nackstöden i baksätet. Och det är alltid
flexibelt: Även när hundgallret är monterat kan
du fälla sätena vid behov.
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Finns för Mokka X, Astra ST, Insignia ST,
Zafira

I A DA M(S)KOSTYM
Det skräddarsydda plagget för din ADAM:
Den vattenavvisande, mjuka och andningsaktiva presenningen skyddar din bil från
väder, vind och annan miljöpåverkan.

Opel+ Protection

BILPRESENNING ADAM-FLAIR

NU

NYHET
FÖR

KARL

YTTRE VINDRUTESKYDD

G LA S K L A RT
STRÖMLI NJE FORMA DE
Givetvis är KARL en fröjd för ögat. Något som sidoskyddslisterna framhäver samtidigt som de bidrar till en extra sportig
framtoning. De är självhäftande, grundade och kan lackeras
i bilens färg.
Finns för KARL. Liknande sidoskyddslister finns även
för andra modeller
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HJULMUTTERKÅPOR OCH LÅSBARA HJULMUTTRAR

D UBBE LT SKYDD

Förstklassiga hjul behöver skydd – från smuts, salt och
rost – med hjälp av visuellt tilltalande kåpor för hjulmuttrar
och -bultar. Låsbara hjulmuttrar förhindrar stöld av
begärliga lättmetallfälgar. Dessa finns i paket om fyra
stycken med nyckel.
Passar för alla modeller
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O P E L+

SIDOSKYDDSLISTER

OPEL+TILLBEHÖR

Om temperaturen sjunker under nollan på natten, betyder
det att du måste skrapa rutorna nästa morgon! Men
vindruteskyddet ger dig glasklar sikt framåt och skonar även
vindrutetorkarna.

Opel+ Protection

VELOURGOLVMATTOR

SOLI TT UNDE RLAG
Omisskännliga med broderad
”ADAM”-applikation: Velourbilmattorna
i brunt och svart är måttanpassade
för nya Opel ADAM och Opels
inbyggda fästsystem möjliggör
halkfri montering.
Liknande bilmattor finns
även för andra modeller

STÄNKSKYDD

RE NT N ÖJ E
Enkel montering utan verktyg:
Stänkskyddet förhindrar effektivt
lackskador orsakade av stenskott,
lera och vägsalt.

OPEL+TILLBEHÖR

Finns för många modeller

BAGAGENÄT

VA R S A K PÅ S I N PL AT S
Slut med saker som far runt: Det elastiska nätet säkrar alla lösa föremål i
bagageutrymmet och förhindrar att de slungas iväg vid en kraftig inbromsning
och förvandlas till farliga projektiler. Ordning och reda i bagageutrymmet.
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Finns för Mokka X och andra modeller

26

veckor ställs alla
tillbehör på hårda
prov, innan de
får lov att användas
i Opels bilar.

BRA GRE PP
De slitstarka och robusta golvmattorna till nya Opel Astra
är perfekta och prisvärda golvskydd. Opels fästsystem för
bilmattor garanterar att de ligger halksäkert på plats.

Opel+ Protection

ECONOMY-BILMATTOR

Liknande bilmattor finns även för
andra modeller

GUMMIMATTOR MED PASSFORM

Ett rent nöje att använda i bagageutrymmet:
Den måttanpassade bagagerumsmattan med
vattentät gummiyta och halksäker beläggning
underlättar en överskådlig och skonsam
packning av bagaget. En hög kant ger extra
stadga och håller kvar vätskor.
Finns för Mokka X. Liknande hårda
bagagerumsmattor finns för andra
modeller

Liknande gummimattor finns även
för andra modeller

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/SE

ALLA INFORMATION OM DET KOMPLETTA SORTIMENTET AV PROTECTION-TILLBEHÖR FRÅN OPEL+ SAMT
NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE HITTAR DU PÅ
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/SE
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HÅRD BAGAGERUMSMATTA

RE N A FÖR VAN D L IN GS KON S TN Ä RE N

Bilgolvet kommer att tacka dig för
det – särskilt vid slaskigt vinterväder.
Gummimattorna med ”Astra”-inskriptionen håller väta, smuts och snö borta
från bilmattan.

OPEL+TILLBEHÖR
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WhiteVision

Intense white xenon eﬀect
• Maximum visibility, premium look
• Maximum white light for greater
contrast
• Philips original equipment quality
• High-quality quartz glass
• 100% road legal

ColorVision

Add a touch of color

• Innovative coating technology in
blue, green, yellow or purple
• 60% more white light* on the road
• Philips original equipment quality
• High-quality quartz glass
• 100% road legal

Premium Kits
For increased safety

For increased safety, it is recommended by most European countries that all
vehicles be equipped with a homologated spare kit. Compulsory in some European
countries, having a homologated spare kit in a vehicle will not only keep drivers
in compliance with the law but will also keep them safer as they will always be
prepared to replace a burned-out lamp.

