
Ons kenmerk: H0601 

VERPAKKINGSVEREISTEN 

KOFFERBAKBESCHERMING 

• 2 x 530mm 30mm brede zelfklevende 
lusvormige klittenbandbevestigingen 

• 295mm + 265mm 30mm brede 
zelfklevende lusvormige 
klittenbandbevestigingen  

ACHTERKLEPBESCHERMING 

• 9 x tabs 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. 

MAZDA 2 HATCHBACK - vanaf 2015 

STAP 1. VOORBEREIDINGEN 

• Verwijder de afdekking. Het kan later weer 
aangebracht worden. (Afbeelding A) 

 
 

AFB. A 



STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN  

• Plak de 295mm zelfklevende klittenbandbevestiging op 
de bovenrand van de nis aan de bestuurderskant 
(Afbeelding E). Herhaal met de 265mm 
klittenbandbevestiging aan de passagierskant. 

• Bevestig het klittenband langs de bovenrand van de 
kofferbakbescherming aan de eerder bevestige 
klittenbandbevestigingen.  

• Plak de 530mm zelfklevende klittenbandbevestigingen 
op het geribbelde kunststof paneel vanaf het achterklep 
slot langs de zijkanten omhood (Afbeelding F). Begin 
bij het slot en werk omhoof (Afbeelding G) en zorg 
ervoor dat u stevig de bevestigingen drukt tussen de 
ribbels.  

STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN  

• Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de 
Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis 
plat zodat het goed past aan de randen. (Afbeelding B)  

STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN 

• - ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET 
GESPLITSTE STOELEN - Bevestig het klittenband 
tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)  

• Beginnend met de middelste hoofsteun, haal de 
bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes 
van de hoofdsteun. (Afbeelding D). Houd het voorste 
deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, 
zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal 
deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.  

 

ACHTER PLUS VERSIES 
U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes 
losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen 
neerklapt (‘zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor 
detailleerde foto’s’). 

AFB. B 
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BESTUURDERSKANT PASSAGIERSKANT 



OPTIONELE EXTRA’S 
Onderstaande foto’s zijn niet van toepassing op uw voertuig 

 

STAP 5A. 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. (Afbeelding 3) 

• Verlaag de hoofdsteunen. 

• Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat 
vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de 
rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1) 

• Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de 
achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2) 

• Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, 
waardoor het zicht door de achterruit wordt belemmerd, 
maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes 
van de hoofdsteunen. 

STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING 

• Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en 
maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende 
klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4) 

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

STAP 5C. BUMPERFLAP 

• Breng de kofferbakbescherming aan.  

• Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat 
vervaardigd is aan de onderkant van de 
kofferbakbescherming. (Afbeelding 5) 

• De bumperflap is een standaard lengte voor alle 
modellen. Knip de lengte bij volgens uw behoeften. Zorg 
ervoor da tu het stiksel niet doorsnijdt. 

• 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 
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OPTIONELE EXTRA’S pagina 2 
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STAP 5D.  BODEMVERLENGING 

De ‘bodemverlenging’ zorgt voor een uitstekende 
bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in 
combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeeling 6) 

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

• 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 biedt geen bescherming voor de 
achterportieren. 

VOOR MEER INFORMATIE, VRAAG ONS BIJ HET 

BESTELLEN. De Stoel flap 5A,  bumperflap 5C & 

bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip 

worden toegevoegd 

AFB. 6 


