
Een Cover It beschermhoes is ideaal voor het veilig, stof- en krasvrij, opslaan 
van uw dakkoffer.

A Cover It protective cover is ideal for storing your roof box safely, free of dust 
and scratches.

Discover all our covers on www.cover-it-all.eu

Roof box cover

Verkrijgbaar in de maten M, L, XL en XXL
Available in sizes M, L, XL and XXL



Discover all our covers on www.cover-it-all.eu

Roof box cover

Een Cover It beschermhoes is ideaal voor het veilig, stof- en

krasvrij, opslaan van uw dakkoffer. Deze sterke hoes is 

vervaardigd van waterdicht, UV bestendig, dubbellaags 

PVC doek. Aan de binnenzijde is de hoes voorzien van een 

rubbercoating die voor extra bescherming van uw dakkoffer 

zorgt. Opvallend zijn de rits en klittenband die een ‘precieze 

sluiting’ garanderen. Daarnaast beschikt de hoes over 

handzame draag-/ophanglussen en een verstevigde 

onderkant voor geval u staande opslag verkiest. Aan de 

binnenkant zit een handig opbergvakje voor de sleutels 

van de dakkoffer. Cover It dakkoffer beschermhoezen zijn 

verkrijgbaar in de maten M, L, XL en XXL.

• Ideaal voor het stof- en krasvrij opslaan van een dakkoffer

•  Sterk en waterdicht: UV bestendig, dubbellaags PVC doek

•  Binnenzijde van rubbercoating voor extra bescherming

•  Precieze sluiting d.m.v. rits en klittenband

•  Eenvoudig te dragen en op te hangen d.m.v. ophanglussen

•  Met verstevigde onderkant voor staand opbergen

•  Incl. opbergvakje voor sleutels

•  Verkrijgbaar in 4 verschillende maten

A Cover It protective cover is ideal for storing your roof box 

safely, free of dust and scratches. This strong cover is made 

of waterproof, UV-resistant, double-layer PVC fabric, and is 

lined with a rubber coating on the inside for extra protection. 

A zip and Velcro closure guarantee a perfect seal.

The cover features handy carrying/hanging loops and a 

reinforced bottom in case you prefer standing storage. 

There is also a handy pocket for storing your keys. Cover It 

protective covers are available in sizes M, L, XL and XXL.

• Ideal for storing your roof box free of dust and scratches

• Strong and waterproof, made of UV-resistant, double-layer   

 PVC fabric

• Rubber coated on the inside for extra protection

• Zip and Velcro closure for a perfect seal

• Loops make it easy to carry and hang

• Reinforced bottom for standing storage

• Including storage pocket for keys

• Available in four different sizes


