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ACCESSSOIRES INTERIEUR       901 
DORPELS – MATTEN – KOFFER – CONSOLE 
KUSSEN - DIVERSEN 
 
INSTAP DORPELPLATEN 
Een fraaie “brushed” onderplaat geeft deze instapdorpels een fraai 
“origineel” uiterlijk. Origineel GM accessoire.  
901-018 05-06 DORPELPLATEN ORIG. STIJL (PR) 

  018 
 
INSTAP DORPELBESCHERMING 
Deze RVS dorpelplaten geven de auto bij geopend portier een 
fraai uiterlijk. Verkrijgbaar in vlakke uitvoering of met ribbels. 
Bevestiging met zelfklevende tape. Naar wens in “brushed” of 
gepolijst opgeven.  
901-025 05-06 DORPELBESCHERMING VLAKKE UITV. (PR) 
901-026 05-06 DORPELBESCHERMING M.RIBBELS (PR) 

 025    026 
 
ACRYL BESCHERMCOVERS 
Deze opleg-beschermers worden over de dorpel en instaplijst 
geplaatst. Verkrijgbaar in zwart en transparant. Worden klem gezet 
op de dorpel.  
901-027 05-06 ACRYL BESCHERMCOVERS (PR) 

 027 
 
 
PORTIERBESCHERMING ONDERZIJDE 
Deze zeer fraaie platen (RVS ) voorkomen dat de onderkant van 
het deurpaneel niet beschadigd wordt. “Brushed” finish.  
901-030 05-06 DEURPANEEL BESCHERMERS (PR) 

 030 

 
 
INSTAP BESCHERMSTRIPS 
Deze instap-beschermstrips worden over de bestaande rand 
geklikt als extra bescherming. Leverbaar in “brushed” of gepolijste 
uitvoering. 
901-031 05-06 BESCHERMSTRIPS INSTAP (PR) 

 031 
 
 
VLOERMATJES MET GEBORDUURD EMBLEEM 
Deze vloermatjes met logo, en verkrijgbaar in de originele 
tapijtstructuur. Goede “grip” voorziening aan de onderkant 
voorkomt verschuiven. 
Leverbaar in cashmere, ebony, grijs of rood met een C6 crossed 
flags logo of dubbel logo/corvette tekst.  Kies voor de tekst in 
zwart, rood of zilver. Z-06 in ebony met zilver stiksel. 
901-040 05-06 VOORMATTEN , CROSSED FLAGS (PR) 
901-041 05-06 VOORMATTEN, DUBBEL LOGO (PR) 
901-042 05-06 VOORMATTEN, Z-06 (Pr) 
 
901-044 05-06 KOFFERMAT, CROSSED FLAGS, COUPE 
901-045 05-06 KOFFERMAT, CROSSED FLAGS, CONVERT. 
901-046 05-06 KOFFERMAT, DUBBEL LOGO, COUPE 
901-047 05-06 KOFFERMAT, DUBBEL LOGO, CONVERT. 
901-048 05-06 KOFFERMAT, Z-06 

040 041 
 

 044 
 
 
WINDOW VALET 
Door middel van deze voorziening zijn verschillende opties 
mogelijk welke niet tot de originele fabrieksopties horen. 
Gebruik de “keyless entry” afstandsbediening om de zijruiten te 
bedienen, activeer “retained accessorie power” (RAP), een 
speciaal “subtiel” alarm, handrem vrijgeven, en vraag een “high-
speed – toerental” rapportage. Een plug-in systeem maakt 
montage zeer makkelijk.  
901-050 05-06 WINDOW VALET 

050 
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VLOERMAT BESCHERMING « RUBBERTITE » 
Voor robuuste bescherming dienen deze rubbermatten met kleine 
holtes voor het opvangen van water, sneeuw en vuil. Blijft flexibel 
ook tijdens koude winters. Makkelijk te verwijderen en te reinigen. 
Leverbaar in de kleuren: zwart, grijs of beige (tan).  Per paar.  
Geef voor de achtermat aan of het coupe of convertible is. 
901-051 05-06 RUBBERTITE VOORMATTEN (PR) 
901-052 05-06 RUBBERTITE ACHTERMAT 

 051 
 
  
KOFFERRAND BESCHERMING 
Deze verstevigde nylon mat beschermt de achterbumper en 
kofferrand wanneer er in- of uitgeladen wordt. Kan netjes 
weggeborgen worden wanneer niet in gebruik.  
Geschikt voor coupe en convertible. Uitwasbaar. 
901-056 05-06 KOFFERRAND BESCHERMING  

 056 
 
 
MIDDENCONSOLE COVER / KUSSEN 
Op de middenconsole kan een armsteun kussen geplaatst worden 
voor meer comfort.  
Het bovenste deel van het kussen is uitgevoerd in leer met een 
geborduurd “crossed flags” logo. Het opbergvak en de handrem 
kunnen normaal gebruikt worden. 
Verkrijgbaar in: cashmere, ebony, grijs of rood; met naar keus een 
zwart, rood, of zilveren logo. (kleur opgeven) 
901-060 05-06 CONSOLE KUSSEN (uitvoering opgeven) 

060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HANDREMHANDLE MET HOES 
Breng wat meer kleur in uw interieur met een handrem & hoes 
combinatie. Verkrijgbaar in cashmere, titanium, rood of grijs. 
GM accessoire. 
901-062 05-06 HANDREM & HOES IN KLEUR (opgeven) 

 062 
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