
 
DUTCH CORVETTE SUPPLIES TEL:0572-352599 (0900-CORVETTE) WWW.CORVETTEPARTS.NL 

1

ACCESSSOIRES INTERIEUR       903 
DASH – TRIM – PEDALEN – WINDSCHERM – 
DAKPANEEL 
 
CHROOM SCHROEVEN 
Deze chroom schroevenset (torx) geeft een extra accent wanneer 
het portier geopend wordt. Ter vervanging van de originele zwarte. 
903-005 05-06 CHROOM SCHROEVEN PORTIER (set 8 st) 

 005 
 
 
INTERIEUR TRIM KIT (HOUT) 
Deze fraaie houten trimdelen zijn gefineerd, op acryl plaat gelijmd 
en voorzien van een beschermende epoxy laag. Perfecte passing, 
door lazer gesneden. 12-delig set voor het navigatie/radiopaneel, 
heater/airco, contactschakelaar, airbag indicatie, stoelverwarmings 
schakelaars, asbak, power window schakelaar paneel, en 
inzetstukjes voor het deurpaneel. 
Opgeven:  notenhout of braziliaans rozenhout. 
903-010 05-06 TRIM KIT HOUT 

010 
 
 
TRIM KIT IN BODY KLEUR 
Deze delen kan men voor een extra accent in de gewenste 
bodykleur bestellen. 2-delig set voor dash en console.  Leverbaar 
in alle body kleuren behalve wit. Bij convertible, bestelling opgeven 
met of zonder “power top”. Origineel GM accessoire. 
903-020 05-06 TRIM KIT IN BODY KLEUR (opgeven) 

 020 
 
 
 

 
 
 
 
 
GAS & RUSTPEDAAL ALUMINIUM 
Voor een sportieve indruk kan men deze pedalen zeer makkelijk 
vervangen door een aluminium uitvoering. Komen in “looks”  
overeen met het bestaande rem- en/of koppelingspedaal. 
903-040 05-06 GASPEDAAL ALUMINIUM 
903-041 05-06 “DEAD PEDAL” RUSTSTEUN ALU, LINKS 
903-042 05-06 PEDALENSET (PR.)  ALUMINIUM 

 042 
 
VENTILATIESTEUN ACHTERKLEP (COUPE) 
De achterklep wordt door deze steun op een kier gezet en 
voorkomt overdruk in het interieur wanneer de zijruiten omlaag 
zijn. Heeft geen invloed op het alarm en interieurverlichting. 
903-045 05-06 VENTILATIESTEUN ACHTERKLEP 

 045 
 
 
DRANK HOUDER  
Deze houder wordt aan de passagierszijde bevestigd. Wordt onder 
de zijkant van de middenconsole geschoven.  
Leverbaar in Cashmere of Ebony. 
903-046 05-06 DRANK HOUDER ENKEL 
903-047 05-06 DRANK HOUDER DUBBEL 

046 047 
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CONSOLE HOUDER 
Deze houder wordt dmv zelfklevende tape bevestigd. Voeg 
eventueel het C6 embleem toe voor een extra effect. Houder 
geschikt voor drank, munten, zonnebril, telefoon e.d. 
Alleen geshikt voor coupe. Zwarte ABS uitvoering. 
903-048 05-06 CONSOLE HOUDER 
908-011 05-06 CROSSED FLAGS EMBLEEM 

 048 
 
 
CONSOLE KAARTHOUDER 
Deze houder wordt achter de stoel bevestigd en is geschikt voor 
het opbergen binnen handbereik van kaarten, laptop e.d. 
Met geborduurd crossed flags logo. Origineel GM accessoire. 
903-049 05-06 KAARTHOUDER 

 049 
 
WINDSCHERM CONVERTIBLE (GM) 
Voor meer comfort bij het “dakloos” rijden.  Geeft een sterke 
vermindering van windgeruis en turbulentie. Een zwart aluminium 
frame met transparante inzet en zeefdruk “corvette” tekst. 
Incl. opbergzak. Geschikt voor hand- en electrische kap.  
Zeer eenvoudige montage. GM accessoire. 
903-057 05-06 WINDSCHERM –GM- 

 057 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WINDSCHERM CONVERTIBLE (VETTE NET) 
Met dezelfde eigenschappen als bovenstaand GM scherm. 
Frame gepoedercoat, met getinte polycarbonaat ruit. 
Verkrijgbaar in zwart, magnetic red, torch red, victory red, lemans 
blue, silver, yellow, of sunset orange. (kleur opgeven) 
903-058 05-06 WINDSCHERM VETTE NET (ZWART) 
903-059 05-06 WINDSCHERM VETTE NET (IN KLEUR) 
903-060 05-06 OPBERGZAK VETTE NET 

 058 
 
 
DAKPANEEL FOLIE 
Deze statisch klevende film wordt aan de binnenkant van het 
dakpaneel aangebracht en verminderd schittering en UV straling. 
Valt niet op van buitenaf, en blijft goed doorzicht geven. 
Verkrijgbaar met of zonder  perforatiegaatjes. (opgeven) 
903-063 05-06 DAKPANEEL FOLIE 
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