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Descarca gratuit 
ghidul de calitate 

 si nu te lasa pacalit de false descrieri!



Lumina interioara LED



•	 Hardtop-urile vin dotate cu lumina interioara cu lumina LED, 
cu comutator in 3 pozitii: aprins continuu, stins continuu sau 
aprins in clipa in care se deschide usa suprastructurii.

•	 Tehnologia cu comutator micro-switch este prezenta pe 
toata gama de hardtop-uri Smart Buy, si are rolul de a facilita 
aprinderea/stingerea luminii interioare a hardtop-ului.



Tapitat cu piele artificiala



•	 Majoritatea inchiderilor de bena vin tapitate, dar nu cu material 
textil, care odata murdarit sau uzat, arata foarte urat si respingator. 
Avantajul acestei tapiterii, este ca se  poate curata foarte usor, chiar 
si sub jet puternic de apa de la spalatorie si arata foarte elegant.



Închidere din inox 
cu microcomutator



•	 Balamalele haionului sunt fabricate din inox pentru o rezistenta si 
durabilitate indelungata.

•	 Tehnologia cu comutator micro-switch este prezent pe toata gama de 
hardtop-uri Smart Buy, si are rolul de a facilita aprinderea/stingerea luminii 
interioare a hardtop-ului.

•	 Mecanismul de inchidere a haionului este deasemenea din inox si include 
si microswitchul prezentat mai sus.



Sistem de fixare
Easy On



•	 Sistemele de fixare la hardtop-uri pot fi alese in functie de preferinte, 
si anume: montaj prin gaurirea marginilor benei, metoda care este 
recomandata in cazul in care pe masina este montat sau se monteaza 
capitonaj de bena cu protectie margine, sau sisteme de fixare fara 
gaurirea benei, si care pot fi instalate impreuna cu capitonajele de bena 
sub margine, sau pe autoutilitarele fara capitonaj.



Închidere centralizată

Închidere pe cheia
mașinii



•	 Inchiderea centralizata pe cheia masinii, aduce multe avantaje si se gaseste 
doar pe hardtop-urile dotate high end. Printre avantaje putem enumera: nu 
mai sunteti nevoit sa purtati o cheie in plus la Dvs.; nu se blocheaza yala din 
cauza murdariei sau iarna din cauza inghetului; nu mai uzati butucul si se 
evita problemele de garantie - post garantie etc.



Spoiler cu LED de frână 
încorporat și omologat CE



•	 Eleronul hardtop-urilor din gama GSE aduce un plus de design si sportivitate 
masinii Dvs. imbinat cu un element de siguranta, LED_ul de frana care 
corespunde in totalitate normelor europene.



Bare transversale
si longitudinale



•	 Barele transversale si cele longitudinale sunt prezent pe hardtopurile smart 
buy, in functie de caz. Zicem dupa caz, deoarece pe modelele CME si CME-W 
sunt prezente doar barele transversale. Pe modelele GSE si cele derivate 
din GSE (GSE-L, GSE-C, GSE-S) sunt prezente atat barele transversale cat 
si cele longitudinale, cu posibilitate de culisare a celor transversale, cu o 
modalitate foarte simpla si comanda de strangere/fixare a acestora.



Geamuri laterale  
fumurii POP OUT



Geamuri laterale  
fumurii POP OUT

•	 Geam lateral pop-out: Ideale pentru transportul de animale dar nu numai. 
Ofera siguranta sporita si posibilitate de aerisire a habitaclului. Geamurile 
laterale pop-out, au o deschidere spre exterior de aprox. 4-5 cm si sunt 
prevazute cu sistem de blocare din interior.

•	 Geam lateral slide (culisant) (Hardtop GSE-S): Cum ii spune si numele, 
aceste geamuri laterale pot fi culisate fata spate si offera un acces mai usor 
in interiorul benei masinii. Vin prevazute cu sisteme de blocare din interior.

•	 Geam lateral lift-up (Hardtop GSE-L): Acest tip de geam a fost creat pentru 
a oferi un acces sporit la incarcarea/descarcarea bunurilor transportate. 
Ofera deschidere pe verticala cu ajutorul telescoapelor si pot fi incuiate 
din exterior cu cheie.

•	 Hardtop CME si CME-W: Aceste hardtop-uri porfesionale de lucru vin cu 
usi sau geamuri laterale (dupa preferinta) cu deschidere larga pe verticala, 
care confera un spatiu mare de incarcare si acces la bena masinii.



Canalele 
de scurgere 
a apei



•	 Canalele de scurgere a apei pe cele doua parti laterale ale hardtop-urilor 
noastre sunt o particularitate rar intalnita la suprastructuri, dar folosita de 
foarte multe firme din domeniu si care induc cumparatorii in eroare. Studiati 
cu mare atentie imaginile alaturate pentru a vedea cum arata acestea cu 
adevarat si nu va lasati indusi in eroare de false descrieri!

Canalele 
de scurgere 
a apei



Geam haion spate fumuriu 
cu sistem de dezaburire

certificat E și CE



•	 Dezaburirea geamului spate este o dotare standard la toate hardtop-urile 
noastre. Despre utilitatea acestuia nu sunt prea multe de spus deoarece stim 
cu totii cat de folos este J . Se poate instala atat pe un buton separate inclus in 
kit-ul de montaj, cat si pe butonul original al masinii.



Telescoape 
 hidraulice



•	 Telescoape hidraulice de rezistenta superioara pana la 400 Nm



Geamul spate 
ramforsat



•	 Geamul spate ramforsat este o alta caracteristica la care multi 
nu s-ar gandi in prima faza. Aceasta este gandita pentru a 
impiedica “explodarea” geamului in cazul trantirii in forta a 
usii, aducand astfel un mare plus hardtop-urilor din gama 
smart buy.

Geamul spate 
ramforsat



EX-1 HARDTOP

AK GSE LIFT-UP

AK GWE COMERCIAL

AK GSE STYLSIH

GWE ++ SUPRAINALTATGWE ++ SUPRAINALTAT

 categoria LOW BUDGET HARDTOP

•	 Deasemenea hardtopurile din gama noastra va ofera mai 
multe variante de deschideri laterale dupa cum urmeaza:

Hardtopuri

AK GTE SLIDE



AK GSE LIFT-UP GWE COMMERCIAL WORK

 categoria SMART BUY HARDTOP

GSE DE-LUXE SPORT GSE-S SPORT

CME-W COMMERCIAL WORKCME COMMERCIAL WORK
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