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EN -ACCESSOIRES
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ASTRA: DE OPTELSOM VAN AANTREKKELIJKE

J
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IGENSCHAPPEN.



ASTRA: MET EEN PERSOONLIJK AKSENT NAAR

Opcl heef! eCn origineel "Bodyluning~.p'lkket voor de A51ra ontwikkeld. Alle onder-
delen kunnen in de kleur ":In de karrus.serie worden gespoten. Afbeelding pagina
213; voorspoiler en grille. Afbedding boven: achterspoiler, uchtcr-onderspoiler,
achterpaneel. donker, dakspoiler voor de Astra Hatchback en dorpebtrips.
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Uhebt gekozen voor de Astra,een

au to waarin de vooruitstrevende rech-

nick van Ope! tot haar volle recht

komt. Een auto die alles heeft wat ti

nodig hebt. Technische perfektie

betekent echter niet dat u geen per-

soonlijke wensen meer hebt. Daarom

is er een uitgebreid accessoirepakket

ontwikkeld waarmee u uw Astra een

individueel aksent kunt geven.



ASTRA-KOMFORT: INDIVIDUEEL.
A utorijders verwachten van

modern komfort dat met al hun wen-

sen rekening gehouden is. En terecht.

Daarom spreekt het voor zich dat u

voor uw Astra de keuze hebt uit een

uitgebreid assortiment aantrekkelijke

accessoires. En natuurlijk profiteert u

bij uw Opel-dealer van aantrekke-

lijke, gunstige tarieven voor inbouw

en montage. Niet voor niets geldt:

"De Opel-dealer. Betaalbaar Beter:'
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ASTRA-IMPERIALEN: 1001 MOGELI]KHEDEN.

Het iswerkelijk verbluffend, hoe-

veel u met deze nieuwe kom pakte

middenklasse-auto kunt meenemen.

Het uitgekiende imperiaalsysteem

voor de Astra biedt u werkelijk 1001

mogelijkheden.

De alfesdrager vorm! de basis
voor hel imperiaalsysteem.
Praktisch voor alles wat u
mee wil! nemen voor sport
en vrije lijd.
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I-ICI(je:urek bCStUI uil een b:uiuel CIIeen aeçcuo;r",~el en i~ universeel bruikbaar
voor alle Opel-modelten en allulei soorten Ileu en. Uiterst eenvoudig te bevestigen,
örndat dl" fieu gewoon op de grond in het !ietHek wordt vut geut. Daarna worden
rek èn !iets op dl" bui$dragcr geut. Mct pnkti.ehe ~ndsluitingcn voor mceuelcae
en veilige bevestiginS_ Niet afsebedd zijn de aeee.~oirc:seu voor raceûersee, voor de
bevestiging van IOSllC racefietswiefeu en de dicfslalbevciliging.
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ASTRA-HIFI: TOONAANGEVEND.
Uhebt een auto gekozen die bij

u past. Een auto die hoge kwaliteit en

moderne techniek in zich verenigt.

Dus kiest u ook een hifi-systeem dat

bij uw Astra past. Uw Opel-dealer

biedt u een keur van autoradio's en

CD-apparatuur, die in een handom-

draai in uw Opel Astra kunnen wor-

den ingebouwd. De Astra wordt

standaard geleverd met zes speakers

en antenne.
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Dl' uitgebreidere De 740 NL heeft een uitgaug sverrnogen van 4)125 W en is boven-
dicn uitgerust meI een Dolby Il- en Mcul/Chroolll-kiczer. Tevens i~deze kombinatie
voorzien van een CD-wis,daaraansluiling.



De Astra biedt standaard al volmaakte veiligheid.

Maar om aan de allerstrengste persoonlijke veilig-

Opel-vei Iighei dareiswieg.
Wordt met l'en driepuntsgor-
del bevestigd en beschermt
baby's tot ca. 10 maanden.
Dankzij de draaggordels is
deze reiswieg ook builen de
Astra komfortabel IC dragen.

ASTRA-VEILIGHEID: MAXIMAAL.

heidseisen te voldoen zijn er voor de Astra speciale

accessoires. Voor als u bijvoorbeeld kleine kinderen

meeneemt, of als uw auto meer dan gemiddeld aan

diefstal blootstaat. Speel ook dan op zeker!

Het Opcl-kindcrveiligheidssystc:em is opge-
bouwd uit drie kom poueutcu en is volgens de
strcngst e normen getest. ZilkuMCII, rugleuning
en tafeltje vormen samen een veilige ûtplaat5
voor kinderen van c.a. 10 maanden tol ca. 3'/z

12



13

Om uw Asua Ie beschermen legen ongenode
gasren zijn er diverse anlidiefnal-alarminslalla-
liel bescbikbaar, Hel Opd/Cemini-alarnu)'stetm
bewaakt alle- deuren, koffe rruimre en onUIC'king
(starlOnderbreking). SJUI alarm mei doordrin-
gende siren e en knipperende lichten. He. systeem
wordt in- en uitgeschakeld mei de konraktsleurel
of de radiogr:Jfi$the afstandsbediening.

Achuernilkijbpiegel mei aUIO-
marische anliverhlindingJ'
uand. Een noviteit: een licht-
,gevoelige sensor "tic'" wan-
neer u door andermans
koplampen verblind dreigt IC
worden en schakelt dan auto-
rnarisch over op de antiver-
bfin di ng ssr a nd. Door middd
van een schakelaar is de gevoe-
ligheid van de sensor eenvou-
dig in twee standen Ie regden.



ASTRA STATIONWAGON: SPECIAAL.
Is de Astra Stationwagon de auto

van uw dromen omdat hij zo kom-

pleet is uitgerust en er zo goed uitziet?

Dan zult u niet minder enthousiast

zijn over de speciale accessoires die

voor de Astra Stationwagon verkrijg-

baar zijn. Ze vergroten z'n veelzijdig-

heid en onderstrepen z'n elegantie.
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I- Leverbaar van~( januari '92.
2- In kcmbmane met donkere achterlichten, 1223143/144.
3- 1 paar.
4' Alleen lil komblilatie met de allesdrager Ie monteren.
S· St~lIotlwagon: met dakreling.
6' Achteraf lil Ie bouwen.

~.

Stauon- Onderdeel- Opmer-
Foto Artikel back wagon M. kingen

12 Kmderverhgherdssysreem:
VelltghcidHelswieg • • 1746725
Zukussen • • 1746726
Rugleuning • • 1746727
Tafeltje • • 1746728

IJ A!ltid iefStJI-aIarmi rut alla tic • • GEMINI
(Raadpleeg uw Op-el-dealer
voor de onderdeelnummers.)

IJ Achteruitkijkspiegel mCI auto-
mausche annverblindingssrand • • 1704741

IJ Zonnedak .TopsJider·,
handbediend • • 173300SNL
elektrisch • • 1733006 NL

IJ Centrale deurvergrendeling
d.m.v. sleulcll2-dcurs • • 1702960 "IJ Centrale deurvergrendeling
d.m.v. sleulell4-cleurs • • 1702962 s

IJ Centrale deurveegrendehng ,
InIrarood- bedien Ingl2 -deu rs • • 1702961 "IJ Centrale deurvergrendeling.
in rra rood- bedien Ing/4 -deur s • • 1702964 "

IJ Sneeuwkettingen • • 1702531

IJ Anu-diefstalwielbouten • • 1750344

14 Opberg vak voor
bagageruimte • 1722206

15 Voorspoiler • • 1719540

15 Grille • • 1719920

15 Dcrpelsrrips , links • • 1719049

15 Dorpelsrnps. rechts • • 1719050

15 Daksporter voor Stanonwagon • 1719673

15 Achter-onderspoiler • 1719670

15 Lichtmeralen velgen • • 17S0346NL
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