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Originální příslušenství Lexus pro individuální životní styl
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TOUHA

Základní filozofií veškerého snažení firmy Lexus je neustále 
inovovat, zlepšovat a unifikovat. Toto zaměření na dokonalost 
stálo i u zrodu nového modelu Lexus LS. Spojením vyspělých 
technologií se smyslovým a citovým požitkem přináší model 
LS naprosto novou kvalitu do třídy luxusních sedanů.

Originální příslušenství Lexus posunuje toto pojetí ještě 
dál a dává našim vozům zvláštní punc individuality. Lze je 
používat bez jakýchkoli úprav v modelech LS s benzinovým 
i hybridním pohonem. Snadno se instaluje a vždy vám skvěle 
poslouží. A jeho vysoká kvalita je samozřejmostí.

Rafinovanost a dokonalá pečlivost jsou charakteristickými rysy 
každého detailu vozů LS nevyjímaje originálního příslušenství. 
Díky tomu získáte pocit, že jde o auta propracovaná do 
nejmenších detailů.
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DESIGN
A + B. 19" LITÁ KOLA

Při navrhování vícepaprskových 19" 
litých kol byl kladen důraz především 
na dynamický sportovní výkon vozů LS. 
Kola jsou k dispozici ve stříbrném či 
chromovaném provedení a jsou vhodná 
jak pro vozy s benzinovým, tak hybridním 
pohonem.

C. ZÁMKY KOL

Nahrazením jedné z matic na každém 
kole zámkem kol Lexus se maximálně 
zvyšuje zabezpečení kol. Zaoblený profil 
a kódovaný klíč zajišťují, že pojistné matice 
prakticky nelze demontovat klíčem 
klasickým.

D. SAMOLEPICÍ EMBLÉM

Vytvarovaný pro nalepení podél horního 
okraje zadního okna LS. Emblém vyzdvihuje 
technologii "Lexus hybrid drive" v barevné 
kombinaci zlatého písma na vkusném 
černém pozadí.

E. 18" LITÁ KOLA

Charakteristická nesmírně elegantní 18" kola 
z lehké slitiny zajišťují vozům Lexus plynulou 
jízdu. Zdůrazňují vytříbenou stylovost 
modelu LS. Byla vyvinuta speciálně pro 
vozy s benzínovým pohonem.



E

5LS PŘÍSLUŠENSTVÍ



A B

C

D

E

INTERIÉR VOZU

A.  ROHOŽ ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU

Rohož zavazadlového prostoru Lexus 
poskytuje ty nejlepší vlastnosti díky 
kombinaci velurového textilního povrchu na 
vodě odolném podkladě. �ejí vzhled a 
použitý materiál odráží přirozenou kvalitu 
stylového interiéru LS, zatímco její účelová 
praktičnost chrání interiér zavazadlového 
prostoru před blátem, pískem a jinými 
nečistotami.

TEXTILNÍ KOBERCE

Přepychové a elegantní, zároveň však 
neobyčejně praktické. Textilní koberečky 
Lexus jsou vyráběny přesně na míru 
interiéru a jsou navíc opatřeny zvláštními 
protiskluzovými úchyty. Koberce jsou 
z akuveluru, což přispívá k ještě dokonalejší 
eliminaci zvuků vnikajících do interiéru. 
Nabízeny jsou v širokém spektru barev tak, 
aby dokonale ladily s originálním interiérem 
vozu.

K dispozici jsou také gumové rohože, 
které interiéru vozidla poskytují maximální 
ochranu před špinavou obuví.

B+F.  TEXTILNÍ KOBEREC – BÍLÝ

C.  TEXTILNÍ KOBEREC –
V BARVĚ SLONOVÉ KOSTI

D.  TEXTILNÍ KOBEREC –
SVĚTLE ŠEDÝ

E.  TEXTILNÍ KOBEREC – ČERNÝ
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ÚLOŽNÝ 
PROSTOR 
A PŘEPRAVA
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A. STŘEŠNÍ NOSIČ

Uzamykatelný hliníkový střešní nosič lze 
velmi snadno nainstalovat a stejně snadná 
je i jeho obsluha. Nabízí široké spektrum 
speciálních upevňovacích prvků. Tím 
dosáhnete všestrannosti, která vám umožní 
využít volný čas v maximální míře. Vhodný 
pouze pro modely LS s krátkým rozvorem.

B. LUXUSNÍ NOSIČ �ÍZDNÍCH KOL

Maximální stabilita během přepravy je 
zajištěna díky ukotvení držáku na obou 
kolech i na rámu přepravovaného jízdního 
kola. �edinečný uzamykatelný systém proti 
krádeži chrání jak držák, tak jízdní kolo.

C. NOSIČE LYŽÍ

Uzamykatelná konstrukce pro lyže 
i snowboardy. Dostupné v malých, 
středních i velkých velikostech 
včetně velkého luxusního držáku lyží 
a snowboardů. Velmi snadná manipulace.

D. ZAVAZADLOVÝ BOX

Úctyhodně objemný a zároveň 
aerodynamicky tvarovaný zavazadlový 
box se výborně hodí pro prázdninové 
cestování. Vnitřní popruhy pomáhají udržet 
přepravované předměty úhledně na svých 
místech. Centrální zamykání a otevírání 
na straně spolujezdce zajišťují bezpečnost 
i pohodlí při manipulaci se zavazadly.

E. VERTIKÁLNÍ UPEVŇOVACÍ SÍŤ

Tak koncepčně prostá a přece komfortně 
praktická. Díky sponám síť spolehlivě drží 
na připravených háčcích v zavazadlovém 
prostoru a menší předměty jsou tak stále 
na svém místě.

F. HORIZONTÁLNÍ UPEVŇOVACÍ SÍŤ

Zavazadla nebo tašky volně se pohybující 
po zavazadlovém prostoru mohou 
rušit jinak velmi tichou jízdu vozu LS. 
Horizontální upevňovací síť nabízí praktické 
a osvědčené řešení.
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A.  OCHRANNÁ FÓLIE 
ZADNÍHO NÁRAZNÍKU

Spolehlivě ochrání lak před 
odřením či poškrábáním. 
Průsvitná samolepicí fólie se 
vytvaruje přesně podle linie 
zadního nárazníku vozu LS.

B. ZÁSTĚRKY KOL

Zástěrky kol jsou navrženy 
výhradně pro přední i zadní 
podběhy modelu LS. Zabraňují 
nadměrnému znečištění vozu 
na mokrých silnicích a pomáhají 
chránit jeho lak před poškozením 
vlivem bláta či odletujících 
kamínků.

C. OKENNÍ DEFLEKTORY

Okenní deflektory tlumí nárazy 
větru i s nimi spojený hluk 
v kabině; zvyšují tak pohodlí 
cestujících a umožňují jim 
ten nejlepší zážitek z jízdy při 
otevřených oknech. Dostupné 
jak pro modely s krátkým, tak 
s prodlouženým rozvorem.

D. AUTOPLACHTA

Tvar autoplachty dokonale 
kopíruje ladné křivky vozu LS 
a tím umožňuje její snadné 
nasazování i snímání. Plachta 
zajišťuje spolehlivou ochranu 
proti prachu i vlivům extrémních 
povětrnostních podmínek. 
V prodeji jak pro modely 
s krátkým, tak prodlouženým 
rozvorem.

BEZPEČNOST 
A OCHRANA
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E.  DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ 
AUTOSEDAČKA BABYSAFE

Skýtá maximální pohodlí a bezpečí dětem 
od narození přibližně do 9 měsíců věku (do 
hmotnosti 13 kg). Sklápěcí stříška poskytuje 
navíc ochranu proti slunci i průvanu.

F.  BEZPEČNOSTNÍ AUTOSEDAČKA 
DUO PLUS ISOFIX

Pro děti od 9 měsíců do 4 let (zhruba 9 až 
18 kg). Pro maximální bezpečnost je sedačka 
vybavena zamykáním do zadních úchytů ISO 
fix tak, aby byla připevněna přímo ke karoserii 
vozu. Rovněž je opatřena horním připnutím, 
které brání vyklopení sedačky směrem 
dopředu. Vypolstrované opěrky zvyšují 
odolnost proti bočnímu nárazu.

G.  DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ 
AUTOSEDAČKA KID

Výškově nastavitelná sedačka pro děti od 
4 do 12 let (zhruba 15 až 36 kg). Zesílený 
sedák a nastavitelná opěrka hlavy umožňují 
pružně přizpůsobovat sedačku potřebám 
vašeho rostoucího dítěte.
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UŽI�TE SI 
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