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ACCESSSOIRES BUITENZIJDE       905 
AUTOHOEZEN – LAKBESCHERMING  
 
Alle autohoezen zijn pashoezen welke gemaakt 
zijn op de bodyvorm van de Corvette. 
 
AUTOHOEZEN  
 
WEATHERSHIELD COVER 
De ultieme autohoes. Door middel van een speciaal (nextec) 
proces wordt een polyester hoes vervaardigd die direct beschermd 
tegen water, maar toch ademend en stofdicht is. Een zachte finish  
zorgt voor perfecte lakbescherming. UV straling bestendig.  
Verkrijgbaar in blauw/zwart, rood/zwart en zilver/zwart. 
905-005 05-06 WEATHERSHIELD AUTOHOES 
905-006 06 WEATHERSHIELD AUTOHOES (Z06) 

005 
 
STRETCH-SATIN  COVER 
Deze cover ziet er even goed uit als dat hij beschermd. Door de 
naadloze stretch pasvorm sluit hij strak om de body. De satijnen 
glans wordt gecombineerd met met een fleece-achtige binnenkant 
voor de beste lakbescherming. Alleen voor gebruik binnen. 
Verkrijgbaar in zwart of rood. Met een C6 logo aan de voorkant. 
905-007 05-06 STRETCH SATIN COVER, COUPE 
905-008 05-06 STRETCH SATIN COVER, CONVERTIBLE 
905-009 06 STRETCH SATIN COVER, Z06 
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STORMSHIELD COVER: Deze autohoes wordt gemaakt door 
acryl foam en gevlokte katoenvezels op een geweven polyester 
laag te spuiten om een “perzikzachte” hoes te krijgen. Grote 
waterafstotendheid, en toch ademend. UV bestendig uitgevoerd in 
3 lagen. 
Met “pockets” voor de spiegels en een geborduurd C6 logo. 
Verkrijgbaar in rood/zwart of zilver/zwart.  
905-010 05-06 STORMSHIELD COVER 
905-011 06 STORMSHIELD COVER, Z06  
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NOAH COVER: Deze hoes is een van de beste die er op de markt 
verkrijgbaar zijn. Een dikke lichtgewicht hoes van Kimberly Clark 
stof geeft bescherming voor binnen en buiten. Zeer water 
bestendig en behandeld tegen inwerking van UV licht. Alleen in 
grijs, met bevestigingsgaten voor een kabel aan de onderzijde. 
905-012 05-06 NOAH COVER 
905-013 06 NOAH COVER, Z06 
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INTRO-GUARD COVER: Een lichtgewicht hoes met zeer goede 
beschermende eigenschappen. Een zachte 150 denier geweven 
polyester stof is gecoat met gealluminiseerd polyurethaan en acryl. 
Bijna waterproof, maar wel ademend. Met ingenaaide “pockets” 
voor de spiegels, en ogen aan de onderkant voor bevestiging dmv 
een kabel. Incl opbergzak. Autohoes en zak hebben beide een 
geborduurd logo. 
Zeer klein opvouwbaar: past in het opbergvak van de auto. 
905-016 05-06 INTRO GUARD COVER 
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BESCHERMING VOORSCHERM 
Anti-slip rubberen cover tegen beschadiging door gereedschap of 
riemgesp. Met C6 logo.  
905-020 05-06 SPATSCHERM COVER 
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SPIEGEL HOESJES 
Een terugkerende ergernis na het wassen en zemen  is dat vanuit 
de spiegels weer water langs de auto lekt en sporen achterlaat. 
Deze hoesjes passen op de spiegelbehuizing en voorkomen dat  
hierin water in achterblijft. (per paar) 
905-025 05-06 SPIEGEL HOESJES 
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LAKBESCHERMING 
Deze statische film voorkomt beschadiging van de lak bij het 
openen van het portier. In zwart of transparant, per paar. 
De afdruk van het convertible top rubber op de achterklep (deck 
lid) kan voorkomen worden met een transparante 2-delige strip. 
(op de afbeelding in zwart, voor zichtbaarheid op de foto) 
905-030 05-06 PORTIER BESCHERMINGSFILM 
905-031 05-06 ACHTERKLEP BESCHERMINGSFILM 

      
030                                     031 
 
 
CLEARTASTIC LAKBESCHERMING 
Een statische film die de zijkanten onder aan de auto tegen 
beschadigingen beschermt. Bijna niet zichtbaar. Kan makkelijk 
aangebracht verwijderd worden zovaak men wil. Dit 6-delige set 
komt achter de voorwielen en aan beide zijden bij de achterwielen. 
905-038 05-06 CLEARTASTIC BESCHERMFOLIE 
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