
Småbilen 
har blivit 
Stor.





Med Urban Loader kan du utnyttja din smidiga småbil till fullo, utan att behöva byta till ett större fordon. Urban Loader 
är ett expanderande extra lastutrymme som gör att du kan storhandla, transportera resväskorna, barnvagnen eller golfbagarna. 
eller varför inte bastuban, flyttlådorna, hockeyutrustningen eller sombreron. endast fantasin sätter gränserna. 
 I nedfällt läge är den så pass liten och snygg att du inte behöver eller vill ta bort den från taket. Urban Loader är enkel 
att montera, använda och rengöra. dessutom passar den till de flesta bilmodeller på marknaden. 

innovativt extra laStutrymme till Småbilen. 
 För vardagenS alla behov och dina intreSSen. 

Urban Loader är till för alla med bil som 
behöver extra lastutrymme. det kvittar om du 
kör en småbil eller en stor kombi. Huvudsaken 
är att du inte behöver lägga dyra pengar på 
ett större fordon. Med Urban Loader för- 
vandlar du problem till möjligheter. Har du en 
småbil får du chansen att storhandla. och är 
du småbarnsförälder kan du placera barn-
vagnen på taket. det är helt upp till dig hur 
Urban Loader kan hjälpa dig i vardagen. 

En hyllning till dina intressen.
Har du en Urban Loader på taket kan 
du vara säker på flera saker. du kommer 
aldrig att få plats med slalomskidorna, 
men det är inte meningen heller. 

Urban Loader är ingen vanlig takbox. 
Förutom att vara ett hjälpmedel i vardagen 
är den till för dig som vill utveckla dina 
intressen, utan att behöva byta bil. du kan 
transportera allt från resväskor och golf-
bagar till musikinstrument, idrottsutrustning 
och skrymmande paket. Kort och gott avgör 
du hur Urban Loader kan berika fritiden, 
för dig själv eller hela familjen. 

Smarta, snygga småbilar.
det finns flera fördelar med att behålla din 
småbil. den drar mindre bränsle och är enk-
lare att parkera jämfört med en större bil. 
dessutom är det ofta betydligt lägre kost-
nader för en mindre bil i inköp, drift och 

underhåll. att använda Urban Loader är 
därför ett smart val för miljön och plånboken.
 Urban Loader bygger på patenterade 
lösningar och är designad, konstruerad och 
tillverkad i Sverige. den är testad, godkänd 
samt certifierad och kan användas i vått och 
torrt. Snygg och genomtänkt design i kombi- 
nation med hög kvalitet, exceptionell hållbar- 
het och användarvänlighet gör att du kan ut- 
nyttja Urban Loader till det mesta. Faktum 
är att du kan använda den till alla de där sak- 
erna du idag inte förknippar med en småbil. 
 Fler små och stora fördelar samt mer 
information om montage, användning 
och återförsäljare med mera hittar du på: 
urbanloader.com



urbanloader.com
Urban Loader tillverkas och 
marknadsförs av Calix Group. 

Urban Loader är enkel att montera, använda och 
rengöra. du får plats med t ex en barnvagn, två golf- 
bagar eller två normalstora resväskor. att expandera 
takboxen tar några få sekunder. Urban Loader är 
öppningsbar från båda sidor och sidorna består av 
väderbeständigt tyg som försluts med inre och yttre 
dragkedjor. Lasten ska alltid säkras med tillhörande 
remmar. Tänk på att inte transportera vassa föremål.

Passar Urban Loader min bil? Ja, med största 
sannolikhet. Urban Loader passar de flesta tak-
räcken och småbilsmodeller på marknaden. 
 På urbanloader.com finns en komplett förteckning 
över kompatibla bilmärken och modeller. där hittar 
du även en mängd andra små och stora fördelar samt 
viktig information om t ex montering, användning och 
återförsäljare.

Bredd: 
Längd:
Höjd nedfälld:
Höjd uppfälld:
Vikt:

Maxlast:
Maxhastighet:
Lastvolym:
City Crash-godkänd:
TÜV-certifierad:

889 mm
1408 mm
260 mm
515 mm

15 kg

50 kg 
130 km/h

500 liter
Ja
Ja

Väx med 
Urban 
Loader!


