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INSTAPBESCHERMING STAAL 
Deze instap beschermplaten zijn van staal, met een gepolijst 
chroom, of gematteerd zwart oppervlak. 
Met embleem, eenvoudige montage. (p/paar) 
600A220 84-87 CHROOM 
600A221 84-87 ZWART 
600A222 88-90 CHROOM 
600A223 88-90 ZWART 
600A224 91-96 CHROOM 
600A225 91-96 ZWART 

  
 

INSTAPBESCHERMING KUNSTSTOF 
Deze instap beschermplaten zijn van acryl gemaakt. 
Verkrijgbaar in transparant, transparant met zwarte letters of in 
zwart met witte “CORVETTE” letters. (p/paar) 
600A231 84-87 TRANSPARANT 
600A232 84-87 TRANSPARANT MET LETTERS 
600A230 84-87 ZWART MET LETTERS 

 © DUTCH CORVETTE SUPPLIES 
600A233 88-89 ZWART MET LETTERS 
600A236 90-96 ZWART MET LETTERS 

  
 

MATTENSETJES (P/PAAR) 

Deze losse vloermatjes kunnen als (extra) bescherming op de 
vloer gelegd worden. Worden geleverd in dezelfde kwaliteit als het 
originele tapijtset. Met in kunststof gedrukt relief embleem. 
600A085 84-93 “CUT-PILE” MET KUNSTSTOF EMBLEEM 
600A086 93 “TRU-RO” MET KUNSTSTOF EMBLEEM 
600A087 94-96 “TRU-VETTE” MET KUNSTSTOF EMBLEEM 

600A085 
 
 

 
 
Vloermattensetjes met ingeborduurd embleem en/of tekst. 
Van deze mattensets is een enorm assortiment leverbaar.  
Svp apart aanvragen, gebaseerd op keuzemogelijkheden: 

- Corvette embleem (A) 
- Corvette zijtekst (B) 
- Corvette embleem en tekst “corvette” (C) 
- ZR-1 embleem (D) 
- Grand sport tekst  
- Kleur van mattenset (originele int. kleuren) 
- Kleur van logo en tekst 
-  

A     B 
 

C D 
 
Mattensets met voorgevormd contour. 
Deze matten vallen in de komvorm van de bodem. In alle 
interieurkleuren leverbaar. Vraag nadere info. 

    
  “CONTOUR”                              ACHTERMAT 600C071 

 
ACHTERMAT BAGAGECOMPARTIMENT 
Deze achtermat wordt evenals de bovenstaande vloermattensetjes 
in de originele kwaliteit geleverd. 
600A070 84-93 MET KUNSTSTOF RELIEF EMBLEEM 
600A071 84-93 MET GEBORDUURD C4 EMBLEEM 
600A072 90-93 MET GEBORDUURD ZR-1 EMBLEEM 
600A073 93 MET GEBORDUURD ”40th ANNIV.” 
600A074 94-96 MET GEBORDUURD ”COLLECTOR” 
600A075 94-96 MET GEBORDUURD “GRAND SPORT” 
600A076 94-96 MET GEBORDUURD “ZR-1” 
600A077 94-96 MET GEBORDUURD C4 EMBLEEM 
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STOELOVERTREKKEN POLY/KATOEN  
Deze stoelovertrekken beschermen de bestaande stoelzittingen 
tegen slijtage door dagelijks gebruik. Gemaakt uit een stuk, aan de 
achterkant elastisch voor makkelijke montage. Uitwasbaar. 
Met “CORVETTE” letters op de voorkant. Verkrijgbaar in zwart, 
grijs of beige/bruin (p/paar) 
(Zwart alleen op donkere stoelen gebruiken). 
600A060 84-88 STOELOVERTREK (P/PAAR) 
600A061 89-93 STOELOVERTREK (P/PAAR) 
600A062 94-96 STOELOVERTREK (P/PAAR) 
 

KUSSEN OP MIDDENCONSOLE 
Deze leren armsteunkussens hebben een vinyl onderkant en zijn 
in alle interieurkleuren verkrijgbaar. 
600A065 84-89 MIDDENCONSOLE KUSSEN 
600A066 90-96 MIDDENCONSOLE KUSSEN 
 

600A065  

 
“PERFORMANCE” CONSOLEPLAATJE 
Deze consoleplaatjes van zwart gematteerd aluminium worden 
dmv tape bevestigd op bijv de klep van de asbak. Verkrijgbaar 
voor alle C-4’s. Geef bouwjaar en specificatie op. (NO.600A068)  
VERKRIJGBAAR VOOR: 
84(L83) – 85(L98) – 86(GIETIJZER KOP-86(ALUM.KOPPEN)  
87(L98) – 88-89(L98/245PK/340) – 88-89(L98/240PK) – 90(L98) – 
90(LT5) – 91(L98/245/340) – 91(L98/250/350) – 91-92(LT5) 
VOOR ZR1 - 92(LT1) – 93-96(LT1) – 93-95(LT5) - 
 96(LT4) 
 

600A068 

 
 
 
AFDEKPLAATJE INFO PANEEL 
Dit afdekplaatje kan geleverd worden met corvette letters of 
corvette embleem afbeelding. Het “smoke Grey” transparante 
plaatje kan er simpel ingedrukt worden. Verkrijgbaar in goud of wit 
tekst/embleem. (kleur opgeven) 
600A055 84-89 PLAATJE MET CORVETTE EMBLEEM 
600A056 84-89 PLAATJE MET CORVETTE LETTERS 
600A057 90-96 PLAATJE MET CORVETTE EMBLEEM 
600A058 90-96 PLAATJE MET CORVETTE LETTERS 

   
   600A057                        600A058 

 
 

BEKERHOUDER 
Deze dubbele bekerhouder valt in de sleuven naast de 
asbakhoekjes, over de asbak(ken). Zwart plastic. Alleen voor 
automaat. Bouwjaar opgeven. 
600A052 84-89 BEKERHUODER 
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AFDEKPLAAT MIDDENCONSOLE 
Deze afdekplaat valt over het vierkante “bakje” van de 
middenconsole en geeft hierdoor een vlakke afwerking. Makkelijk 
te verwijderen om de stoel-schakelaars en spiegelverstelling te 
bedienen. Met klein of groot (goud) embleem. 
600A050 84-89 AFDEKPLAATJE, KLEIN EMBLEEM 
600A051 84-89 AFDEKPLAATJE, GROOT EMBLEEM 
 

050           051 
 
 
POOKKNOPPEN (AUTOMAAT) 
Deze pookknoppen en afdekkapje voor de drukknop geven een 
mooie afwerking aan uw interieur. 
Verkrijgbaar in CARBON of HOUTSTRUCTUUR. 
Alleen voor automaat. 
600A046 84-96 POOKKNOP HOUT 
600A047 84-96 POOKKNOP CARBON 

      047                  046  
 

DAKPANEEL “SLIDERS” 
Deze geleiders (p/paar) vergemakkelijken het opbergen van uw 
dak in het achtercompartiment. 
Men plaatst het dak op de geleiders en schuift het zeer makkelijk 
naar voren zonder beschadiging van dak of interieur. 
600A026 84-96 GELEIDERS DAKPANEEL 

 
 

 
 
DAKPANEEL OPBERGHOEZEN 
Deze opberghoes beschermt uw dakpaneel tegen krassen en 
beschadigingen. Uitsparingen voor vergrendeling in het 
achtercompartiment. Leverbaar in zwart, rood, donker rood, grijs, 
bruin en lichtbruin.  
Kleur opgeven. 
600A028 84-96 DAKPANEEL OPBERGHOES 
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ROLGORDIJN CLIPS 
U kunt de bestaande (plastic) clips waar het rolgordijn achter 
gehaakt wordt vervangen door deze met rubber beklede clips 
(p/paar) te monteren. 
Voorkomt rammelen en piepen. 
600A031 84-96 ROLGORDIJN CLIPS 

600A031 
 

 
DASHBOARD AANPASSING PASSAGIERSZIJDE 
Ergert u zich ook aan het lelijke “stootkussen” 
aan de passagierskant ? 
Door middel van dit set kan men het dashboard helemaal “vlak” 
laten lopen (incl. A/C uitgang) 
600A028 84-89 VLAK DASHBOARDPANEEL 

 028 
 
 

DASHBOARD AANPASSING OPBERGRUIMTE 
Het bovenstaande vlakke deel kan ook geleverd worden met een 
elastisch voorschermpje, zodat er kleine dingen in opgeborgen 
kunnen worden. 
600A029 84-89 DASHBOARD OPBERGRUIMTE 
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ACHTERRUIT “KIERSTAND” STEUN 
Door middel van deze makkelijk te monteren en te verwijderen 
steun kan de achterruit plm 4 cm open gezet worden, waardoor 
tijdens het rijden een betere luchtcirculatie ontstaat. 
Geen invloed op binnenverlichting of alarmsysteem. 
600A030 84-96 VENTILATIESTEUN ACHTERRUIT 
 
 

030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Door het zeer grote aanbod in Corvette 
accessoires is het ondoenlijk om een up-to-
date opsomming in deze catalogus te geven. 
 
Ziet u op een afbeelding in een catalogus, op 
internet, of in een andere Corvette een 
onderdeel of accessoire dat u wilt hebben, 
neem dan contact met ons op. 
 
Door onze vele contacten in de USA kunnen 
wij bijna in alle gevallen, ongeacht van welke 
leverancier, u aan het gewenste onderdeel 
helpen 
 


