Cabriotops.dk
Bilkalecher til alle cabriolet biler
- med dansk reklamationsret efter købeloven !

Cabriotops.dk - er dansk importør af kalecher og montagedele til kalecher
produceret af en af Tysklands største fabrikanter og enkelte fra USA.
Vi kan levere kalecher til ALLE cabriolet bilmodeller - også til veteranbiler.
Vi kan også sy selv efter mål, hvis andre løsninger ikke er mulige, men det er dog ikke en billig løsning !
Der er rigtig mange muligheder for valg af materiale, afhængig af, hvad du er indstillet på at betale.
Materialer kan fås i :
Imprægneret bomuld, PVC kunststof, USA-Acryl, mohair og den bedste originale tyske "Sonnenland" dralon !

Se farveskemaer med farvemuligheder: Klik her
Ring og hør mere om vores produktprogram og få pris på en kaleche til netop DIN bil.
Vi monterer også kalecher - som du selv medbringer, men så er det uden garanti for fabrikationsfejl i kalechen.

Vores pris er ca. 40 procent billigere end hos aut. forhandler !
Derfor benytter mange danske forsikringsselskaber også Cabriotops.dk til at reparere forsikringsskader.
Vi har også flere større danske bilforhandlere som kunder.

Spar MANGE tusinde kroner på montering af kalechen - i forhold til et autoriseret værksted.
Cabriotops.dk er ofte meget billigere - end du kan forestille dig.
Især Sjællandske kunder, får ofte et chok over vore lave priser !

Priseksempler - ring og få priser, hvis din bil ikke er angivet her..
Bilmodel - type & årgang

PVC standard

Original materiale

Original TYSK Sonnenland

BMW 316-325 E30 1982-1993

3.520,00 kr.

5.670,00 kr.

5.670,00 kr.

VW Golf I Cabrio 1979-1993

2.465,00 kr.

2.925,00 kr.

3.985,00 kr.

Ford Escort I 1983-1991

2.375,00 kr.

3.055,00 kr.

4.025,00 kr.

Ford Escort II 1991-1998

2.715,00 kr.

3.225,00 kr.

4.110,00 kr.

VW Golf III 1993-2000

3.185,00 kr.

3.390,00 kr.

4.950,00 kr.

Opel Kadett E 1986-1993

3.475,00 kr.

4.025,00 kr.

4.910,00 kr.

Peugeot 205 1984-1993

4.065,00 kr.

4.575,00 kr.

4.910,00 kr.

Ovennævnte priser er incl. moms
Excl. forsendelse i Danmark og excl. evt. montering af os.
Der tages forbehold for STØRRE kursafvigelser på EURO.

Vi har ikke længere kalecher som lagervare.
Leveringstid er normalt max. 8 dage og 14 dage for specialmodeller.
Ofte vil vi forlange depositum for hjemtagelse af kalecher til specialmodeller.
Monterings ventetid: 1-2 uger - Montering efter aftalt fast pris.

Jeg giver GRATIS uforbindende pristilbud på andre bilmodeller - også på montering.

Cabriotops.dk
AFI-motor - v./ Jahn Matzon
Lillegade 7, Husby
5592 Ejby
tlf. 51291142

