
 

 

 

VOORBEREIDINGEN 

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

• Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel 
met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen. 

 
 
 
 

. 

 

DE VOORKANT AANBRENGEN 

• Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op hoofdsteunen. 

• Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug 
op elkaar.  

 

 

  

Vauxhall Mokka (inc. Mokka X) van 

2012 tot 2020 
Ons kenmerk: H0555 
 

VERPAKKINGSVEREISTEN 

KOFFERBAKBESCHERMING 

• 1500mm 20mm brede zelfklevende lusvormige 
klittenbandbevestigingen 

• 11 x zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen 

ACHTERKLEPBESCHERMING  

• 20 x zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen 
 
 
 
 

 

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN 

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

lusvormige 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 lusvormig 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. 
 

HET BODEM AANBRENGEN 

• Klittenband wordt direct op de bekleding bevestigd. 
 

ACHTER PLUS VERSIES 

• MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES 
LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE 
ACHTERSTOELEN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op 
de website voor detailleerde foto’s.) 

 

Achter Plus versie voorbereid voor Stoel Flap en 

Bumperflap 



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN 

• Zet zorgvuldig de zijkanten in de juiste positie. Gebruik 
de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de 
kofferbakbescherming te bevestigen aan de kunststof. 

 
 
 

 

 

 

ACHTERKLEPBESCHERMING 

• Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen 
om de achterklepbescherming aan de kunststof strip 
te bevestigen. 

 

STOEL FLAP 

• De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de 
achterstoel en biedt extra bescherming tegen 
hondenspeeksel, enz.   

• De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie 
met de Achter Plus/Split optie(s). Wanneer de 
achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap 
de vrijgekomen delen van de achterkant van de 
achterstoelen en de hoofdsteunen.  

• Laat de hoofdsteun zakken. 

• Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat 
vervaardigd is in de kofferbakbescherming net 
onder de rand van de achterstoelen. 

• Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen 
en de achterkant van de passagiersstoelen.  

 

OPTIONELE EXTRA’S 

LAGER HOOFDSTEUNEN 
 
 
 
 

 

Klittenband-

bevestigingen 

Let op: deze foto’s zijn niet specifiek voor uw voertuig 

 



BUMPERFLAP 

• Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip 
dat vervaardigd is aan de onderkant van de 
kofferbakbescherming. 

• De bumperflap kan in het voertuig worden 
gevouwen OF kan worden losgemaakt en 
opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.  

• Houd er rekening mee dat de randen van de stof 
niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water 
kan weglopen. 

 

  

 

 

BODEMVERLENGING 

De bodemverlenging zorgt voor een uitstekende 
bescherming van de achterstoelen, indien gekocht 
in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.  
 

• De bodemverlenging is ontworpen om te worden 
bevestigd aan een Achter Plus 
kofferbakbescherming. 

• De verlenging biedt extra bescherming voor de 
achterkant van de voorstoelen en het verlengde 
bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn 
neergeklapt.  

•  De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links). 
 

• De bodemverlenging bidet geen bescherming 
voor de achterportieren. 

 

VRAAG VOOR MEER INFORMATIE TIJDENS 

HET BESTELLEN 

 

 

 

 

Let op: de Bumperflap, Stoel Flap en 

Bodemverlenging kunnen niet op een later 

tijdstip worden toegevoegd 

 

 

 

Max Width Max Breedte 


