
 

  

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN 

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt 

gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie 

aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto’s. Het is zeer waarschijnlijk dat er 

een opeenhoping van silicone zal ontstaan. Voordat u klittenband aanbrengt, moet u de 

oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking 

komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden ‘Intensive Tar Remover’ van AutoGlym 
aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg siliconeresten goed weg met een aparte, schone, 

droge doek. 
 

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan. 
 

VERPAKKINGSVEREISTEN  
KOFFERBAKBESCHERMING 

• Minimum van 8 zelfklevende 
klittenbandbevestigingen 

• 2 x 800mm lang 30mm breed 
zelfklevende klittenbandbevestigingen 

• 6 x ref:125 (plastic/klittenband tab) 
A=70mm 

ACHTERKLEPBESCHERMING  
• Minimum van 25 zelfklevende 

klittenbandbevestigingen 

 

PEUGEOT 307SW  
7 Zitplaatsen 
2002 tot 2008 

Rij 3 Verwijderd  

Ons kenmerk: H0489 
 

VOORBEREIDINGEN 

• Verwijder de 3e rij stoelen. 

• Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden. 

• Plaats de 2e rij stoelen in de positie geschikt voor uw bestelling.  
 

DE BASIS AANBRENGEN 
• Plaats de basis goed op zijn plaats. 

• BANDEN:  
1: Stoelen zo ver mogelijk naar voren geschoven: de banden in de twee voorste hoeken worden 
bevestigd aan de bagagehaken achter de 2e rij stoelen. Misschien vindt u het makkelijker om deze 
vanuit de passagiersdeuren te benaderen. 
2: Er zijn twee banden in de naad van de basis gestoken; deze worden bevestigd aan de 
corresponderende vergrendelingsstaven van de 3e rij stoelen.  
3: De overige twee hechten aan het metalen frame van het net. 

• Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de flappen van de basis aan de chromen 
achterklepplaat te bevestigen. 

 

 

 

ACHTER PLUS MET GESPLITSTE STOELEN 

ACHTERSTOELEN ZO VER MOGELIJK NAAR VOREN 



 

DE VOORKANT AANBRENGEN (met de Hatchbag logo) 

• Breng de klittenband banden rond elk corresponderende hoofdsteunpaal en bevestig terug op 
elkaar. 

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN 
• Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.  

• Er zijn twee banden aan de achterkant van de zijkanten: bevestig deze aan de handgrepen van de 
3e rij stoelen, gemonteerd op de bovenkant van de wielkasten. 

• De andere twee bevestigen aan de bijbehorende bagage sjorringen. 

• Gebruik de lange zelfklevende klittenbandbevestigingen om de bovenrand van de panelen aan de 
kunststof te bevestigen. 

 

ACHTER PLUS VERSIES 

• MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE 
BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT 

ACHTERKLEPBESCHERMING 

• Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de 

kunststof strip te bevestigen. 

De ref 125 tabbladen: 

• Aan het achterklepuiteinde: trek de rubberen afdichting terug om de rand van de bekleding bloot 
te leggen. 

• Het gebogen profiel van het plastic tabblad zit over de rand van de bekleding: zie Fig 1.  

• Lijn de haakjes uit met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming en maak 
ze vast. 

 

BEKLEDING 

KLITTENBAND KUNSTSTOF 

DUW OVER DE 

BEKLEDING 
Fig 1 


