
Na veškeré originální příslušenství Toyota se vztahuje záruka 3 roky/100 000 km v případě montáže na nové vozidlo. V ostatních případech platí záruka 2 roky. Vzhled, specifikace a příslušenství 

podléhají změnám bez předchozího oznámení. Podrobné informace o kompatibilitě vašeho modelu vozu s příslušenstvím uvedeným v katalogu získáte u autorizovaného partnera Toyota. Všechna 

práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována v žádné formě ani žádným prostředkem bez předchozího písemného svolení společnosti Toyota. 

Upozornění: Vyobrazená vozidla a detailní specifikace se mohou lišit od nabízených specifikací vozidel a příslušenství v ČR. Více informací naleznete na www.toyota.cz nebo navštivte nejbližšího 

autorizovaného prodejce Toyota.

Příslušenství PROACE
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Obložení interiéru
S pomocí ochranného obložení bočních stěn můžete snadno změnit 
nákladový prostor svého Proace tak, aby co nejlépe vyhovoval vašemu 
podnikání. V nabídce je kovová oddělovací přepážka, která výrazně zvyšuje 
pohodlí řidiče a jeho spolujezdce, kryt podlahy včetně volitelné protizvukové 
izolace a další výplně pro ochranu boků, střechy, dveří a podlahy. 

Výplně, které jsou vyrobeny z pevných dřevovláknitých desek (HDF) 
s omyvatelným povrchem, chrání vnitřek karoserie před poškozením 
pohybujícími se předměty. Po instalaci v celém prostoru a v kombinaci s izolací 
střechy pomáhají omezit kondenzaci vody, která se může objevit na stěnách 
při velkých změnách teploty.

Obložení interiéru
Kombinace střešních, bočních, 
podlahových a dveřních 
panelů významně zvyšuje 
mnohostrannou použitelnost 
vašeho Proace při převozu 
nákladu a materiálu.

Ochranné obložení bočních stěn
Sada horních a spodních výplní bočních stěn pro všechny modelové verze vozu Proace včetně těch 
s bočními okny a jedněmi či dvěma posuvnými dveřmi.

Izolace střechy
Instalace izolačního střešního panelu potlačuje vliv změn teplého a chladného počasí na celý 
nákladový prostor. Panel má v sobě zabudované centrální LED svítidlo a je k dispozici jak pro model 
s dlouhým rozvorem, tak s krátkým.

Kovová oddělovací přepážka
Odolná oddělovací přepážka je bariéra mezi kabinou 
a nákladovým prostorem, která podstatně zvyšuje pohodlí 
a bezpečnost řidiče a spolujezdce. Její tvar umožňuje sklopit 
přední sedadla, má měkké obložení a izolované okno 
do nákladového prostoru.
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Akustická izolace podlahy
Instaluje se pod kryt podlahy kvůli snížení hluku uvnitř 
nákladového prostoru. Je k dispozici pro všechny modely kromě 
verze s bočními lavicemi.

Kryt podlahy s protiskluzovým povrchem
Překližka o síle 9 mm s opracovanými hranami opatřenými 
hliníkovou ochranou usnadňující manipulaci  s nákladem, 
navíc opatřena protiskluzovou úpravou. Kryt tvoří rovnou 
podlahu vybavenou háky pro uchycení převážených předmětů.  
Je k dispozici pro vozidla s dlouhým i krátkým rozvorem 
a s jakoukoli kombinací zadních dveří.

Výplň zadních dveří
Na míru tvarované výplně horní i spodní části zadních dveří jsou 
k dispozici pro všechny modely Proace a to jak s výklopnými 
dveřmi, tak s dveřmi na bočních závěsech.



Hliníková střešní plošina
Je vyrobena z hliníkových profilů a výlisků, takže je pevná a zároveň lehká. Má v sobě zabudovanou 
pochozí lávku a zadní okraj je po celé šířce tvořen rolovacím válečkem. Maximální hmotnost nákladu 
je 140 kg. Je určena speciálně pro vozy se standardní výškou a krátkým rozvorem.

0706

Střešní nosiče a tažná zařízení
Příslušenství určené k transportu předmětů zvyšuje flexibilitu už tak dost 
rozsáhlých přepravních schopností, kterými Proace disponuje. Zařízení jako 
jsou střešní nosiče, tažná zařízení a další speciální doplňky vám umožňují 
přizpůsobit si Proace svému podnikání.

Nabízená škála střešních aplikací pro váš Proace vám dává 
možnost přizpůsobit si vůz svým pracovním zvyklostem a tomu, 
co obvykle převážíte.
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Nosič jízdních kol
Montuje se bezpečně na střešní příčníky Proace. Je zamykatelný, 
lehký a umožňuje uchytit jízdní kolo jak za rám, tak za ráfky. Pro 
ulehčení uchycení kol je možno držák rámu nastavit podle výšky 
střechy.

Střešní příčníky
Střešní příčníky jsou díky své snadné montáži vhodné pro 
instalaci přepravních zařízení, jako například nosiče jízdních kol 
či zavazadlové boxy. Maximální zatížení je 100 kg (rozložené 
minimálně na 3 příčníky). Na vozidla s krátkým rozvorem můžete 
instalovat až 5 příčníků, na vozidla s dlouhým rozvorem je to 
až 6 příčníků.

Zavazadlový box
Velký objem a stylové elegantní linie. Pro usnadnění přístupu 
k převáženým věcem se box otevírá z obou stran a pro zvýšení 
ochrany má vícebodové centrální zamykání. Dodává se ve stříbřitě 
šedé barvě.

Ski box - luxury
Velkoobjemový box speciálně určený k převozu zimní sportovní výbavy. Otevírá se z obou stran a má vícebodové centrální zamykání. 
Uveze 7 párů lyží nebo 5 snowboardů. Povrch lesklý černý nebo stříbrný.

Ski box - optimal
Ski box s elegantním aerodynamickým tvarem určený k převozu 
zimní sportovní výbavy. Je vybaven vícebodovým centrálním 
zamykáním a dá se otevírat z obou stran. Uveze 6 párů lyží nebo 
4 snowboardy. Povrch stříbrno šedý aeroskin.

Rolovací váleček
Ocelovou plošinu standardně vybavenou jedním rolovacím válečkem můžete 
volitelně vybavit ještě dalším. Máte-li na plošině dva, budou se vám lépe 
nakládat dlouhé úzké předměty, jako např. žebříky, roury, trubky nebo prkna.

Pevný zadní žebřík
Je vyrobený z lakované oceli 
a stabilně připevněn na zadní 
dveře. Umožňuje tak rychlý, 
bezpečný a snadný přístup 
na plošinu. Má nosnost 100 kg.

Ocelová střešní plošina
Lakovaná ocelová konstrukce plošiny je pevná a odolná 
a umožňuje převoz mnoha různých typů nákladů. Je vybavená 
rolovacím válečkem a volitelně i pochozí lávkou umožňující 
bezpečnou manipulaci s převáženými předměty. Maximální 
hmotnost nákladu je 170 kg. K dispozici pro všechny 
modely Proace.
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Adaptéry 
Umožňují vám bezpečně propojit elektrické obvody vozu s obvody v přívěsném vozíku dokonce 
i tehdy, pokud jsou vybaveny rozdílným typem zásuvek. Jsou k dispozici ve třech verzích:

- 7pólový (vozidlo) na 13pólový (vozík) 
- 13pólový (vozidlo) na 7pólový (vozík) 
- 13pólový (vozidlo) na 12N-12S dvojitou zásuvku (vozík)

Tažné zařízení
Je konstruováno s ohledem na maximální bezpečnost. Systém se skládá z příruby, která je přímo 
připevněna k rámu vozu, aby se dobře roznesla síla přenášená na tažné zařízení, a 50mm kulovým 
čepem s vysokou pevností, který se k přírubě připojuje pomocí dvou šroubů. 

Propojovací elektroinstalace  
K tažnému zařízení je možné objednat volitelnou propojovací elektroinstalaci, která bezpečně 
integruje všechna světla vozu se světly na přívěsném vozíku. Elektrický systém vozíku je nezávislý 
a je chráněn vlastními pojistkami, které nedovolí, aby se elektrické obvody vozu přetížily a to ani 
v případě poruchy kabeláže na vozíku. K dispozici v 7 nebo 13pólové verzi.



Špičkovou kvalitu interiéru můžete doplnit například některou ze stylových 
hlavic řadicí páky. Při pohledu zvenčí není lepší cesty jak vyjádřit svoji 
obchodní jedinečnost než pomocí litých 16˝ kol z lehkých slitin.

Černá kůže

Šedá kůže
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Styl
Pokud chcete vylepšit vzhled svého vozu, ať už kvůli vytvoření dobrého dojmu 
na zákazníky nebo čistě jen kvůli svému uspokojení, můžete si vybrat z řady 
stylových prvků, které dodají vašemu Proace nový rozměr individuality 
a jedinečnosti. 

Hlavice řadicí páky 
pro 6stupňovou převodovku
Hlavice provedená ve 
sportovním designu  
s černou kůží.

Hlavice řadicí páky 
pro 6stupňovou převodovku
Na výběr máte provedení 
v černé nebo šedé kůži.

Hlavice řadicí páky 
pro 5stupňovou převodovku
Matně černá kožená hlavice.

16˝ litá kola z lehkých slitin 
Osobitý a individuální styl 
vyjádřený kvalitním designem 
a provedením, které zajišťují 
optimální jízdní vlastnosti kol 
i jejich odolnost.

Zámky litých kol
Čtyři pojistné šrouby z tvrzené 
oceli se zaobleným profilem, 
které nelze povolit za použití 
běžného klíče, a jedinečný 
kódovaný klíč přispívají 
k ochraně litých kol před krádeží.

Ocelová kola
Speciálně pro použití se 
zimními pneumatikami. 
Když se změní počasí, můžete 
jednoduše vyměnit zimní 
ocelová kola za letní litá 
a vyhnout se tak drahému 
přezouvání pneumatik. Jsou 
k dispozici ve velikosti 16˝ 
s černým nebo stříbřitě šedým 
povrchem.



Ochrana vozu a praktické doplňky
Proace se používá v mnoha různých druzích podnikání. Příslušenství Toyota 
na to reaguje nabídkou ochranných prvků, které může každý využít podle 
svých potřeb, od chráničů sedadel a podlahových rohoží až po chladicí boxy 
a držáky šálků.

Potahy sedadel
Potahy poskytují odolnou 
ochranu vašich originálních 
sedadel a loketních opěrek 
(pokud jsou ve výbavě). 
Vyrábějí se buď z odolné 
textilie nebo mimořádně 
pevného černého 
omyvatelného PVC.

Gumové podlahové rohože
Opravdu odolná ochrana interiéru před blátem, špínou, pískem, sněhem a deštěm. Rohož na místě řidiče je vybavena úchytkami,  
které ji udržují ve správné poloze.

Popelník / úložná nádobka
Můžete jej použít jako popelník nebo další úložný prostor. 
Pružinové zavírání víka je ideální pro oba účely.

Bezpečnostní mříž
Kovová bezpečnostní mříž 
poskytuje přídavnou ochranu 
převáženého nákladu proti 
krádeži. Je tvarována 
pro vnitřní montáž do oken 
zadních a bočních dveří. 
Při mytí oken je možné mříž 
odstranit.

Držáky nápojů 
Výsuvné držáky jsou šikovně umístěné na obou stranách palubní 
desky, takže je šálek či plechovka s nápojem vždy po ruce.

Chladicí box
Ideální pro volné dny a pořádání pikniků. Připojuje se do 12 V 
zásuvky vozu a udrží vaše občerstvení teplé nebo chlazené.

Adaptér pro chladicí box
Mění napětí z 220 V na 12 V, což vám umožní použít chladicí box 
i doma nebo na chatě.
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Lapače nečistot 
Speciálně tvarované zástěrky 
jsou stylové i praktické.  
Povrch je možno nalakovat 
a přizpůsobit barvě karoserie. 



Toyota Hotspot
Pokud si nainstalujete systém Toyota Hotspot, stane se z vašeho 
Proace skutečná pojízdná kancelář. Nainstalujete ho jednoduše 
pomocí své SIM karty a, pokud se budete nacházet v oblasti s 
2G/3G pokrytím, budete mít nepřetržitý přístup k internetu a všem 
nabízeným webovým stránkám. Připojit se může až pět zařízení 
schopných WiFi příjmu včetně laptopů, tabletů, chytrých telefonů 
a herních konzol. Systém také umožňuje jejich vzájemnou interakci. 
Důležité je, že systém Toyota Hotspot je propojen s elektrickým 
systémem vozu, který zajišťuje jeho stálé napájení.

- Zkonstruován speciálně pro použití v automobilu a s ohledem 
na požadavky na odolnost vůči vibracím a změnám teploty.

- Automobilová vysokofrekvenční duální anténa zlepšující mobilní 
příjem a minimalizující Dopplerův jev.

-  Spolupracuje s jakýmkoli GSM operátorem, což umožňuje použít 
jakoukoli SIM kartu. Systém bude akceptovat tu kartu, která se 
pro přenos dat vyžaduje, a když budete cestovat v zahraničí, 
můžete použít místní kartu, abyste se vyhnuli poplatkům za 
roaming, nebo použít roaming pomocí své karty.

- Aktualizace softwaru přes satelit (OTA) probíhá téměř úplně 
automaticky.

- Uživatelsky přívětivý ovládací web umožňuje individuální 
nastavení funkcí systému Toyota Hotspot, jakými jsou parametry 
pro připojení.

- Snadné použití s jednoduchým vypínačem zapnuto/vypnuto 
a barevnými diodami, které informují o stavu zařízení a činnosti.

- Bezpečně umístěný jako součást vozu bez volně visících kabelů.
- Bez technických problémů spojených s použitím chytrého 

telefonu pracujícího jako Hotspot nebo s omezeními 
způsobenými poskytovatelem internetu. Systém Toyota Hotspot 
vás například neomezuje v tom, že surfovat na netu by mohl jen 
jeden uživatel.

- Toyota poskytuje na systém svoji záruku. 
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Reproduktory
Inovované reproduktory Toyota jsou určeny 
milovníkům kvalitního poslechu v kabině vozu. 
Ať už budete poslouchat muziku, rozhlasové 
pořady či komentáře, v každém případě vám 
reproduktory s výkonem 170 W poskytnou čistý 
zvuk, který se přesně hodí do kabiny Proace.
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Vypínač parkovacího 
asistenta
Vypínač na palubní desce 
umožňuje vypnout 
parkovacího asistenta, pokud 
jeho služby nejsou zapotřebí. 
Jednou z takových situací 
může být i tažení přívěsu.

Parkovací asistent
S vozem Proace se úžasně snadno parkuje. A když je parkovací prostor opravdu velmi omezený, poskytne vám parkovací systém takovou 
pomoc, která na minimum omezí riziko nechtěného poškrábání laku. 

Ultrazvukové senzory v zadním nárazníku jsou spojené s vnitřní zvukovou signalizací, která se automaticky aktivuje při zařazení zpátečky. 
Varovný tón má čím dál vyšší frekvenci, čím blíže se vůz přibližuje k překážce. Zvukovou signalizaci lze v případě potřeby pohodlně vypnout.

Inovativní technologie 
S technologickým příslušenstvím Toyota se váš Proace stává dobře vybaveným vozem pro zvládání jakéhokoli podnikání. Každé zařízení bylo od samého 
počátku konstruováno s maximálním ohledem na uživatele. Každý ovládací prvek, každý displej a funkce jsou navrženy tak, aby se daly snadno používat.

Do této skupiny patří například systém Toyota Hotspot, který umožňuje řidiči i cestujícím být stále připojeni na internet. Nebo parkovací asistent Toyota se 
senzory a zvukovým signálem, který pomáhá při bezpečném couvání. A konečně, pro potěšení všech, také sada reproduktorů, která výrazně zvyšuje kvalitu 
poslechu.



Opravný lak
Pro snadnou a jednoduchou opravu drobných odřenin laku, 
k dispozici ve všech barvách karoserií Proace v provedení tužka 
nebo ve spreji.

Péče
Pravidelná péče o váš Proace už od jeho pořízení může výrazně prodloužit jeho životnost. Například pouhá jedna aplikace přípravku Toyota ProTec na lak 
karoserie vám usnadní údržbu vzhledu vozu po dobu nejméně pěti let. Podobně i některý z opravných laků vám pomůže opravit menší oděrky karoserie, 
ke kterým může váš vůz během rušného provozu snadno přijít.

*Toyota ProTec vyžaduje odbornou aplikaci prováděnou školenou osobou. Více informací získáte u autorizovaných prodejců Toyota.

Přípravek ProTec* na ochranu laku, potahů a litých kol
Toyota ProTec je inovativní technologie na ochranu povrchu. Při aplikaci na lak karoserie nebo boční okna se na ošetřeném povrchu 
vytvoří tvrzený keramický povlak. Pokud přípravkem určeným na textilie ošetříte potahy sedadel, můžete pak všechny případné skvrny 
a špínu jednoduše setřít. U litých kol chrání ProTec jejich povrch před znečištěním prachem z brzdových destiček, špínou z povrchu 
silnic či nepříznivým počasím.

Bezpečnost
Příslušenství Toyota zaměřené na bezpečnost nabízí pomoc pro řidiče i spolucestující v případě nějaké nenadálé události. V takových chvílích je dobré mít 
ve vozidle dobře vybavenou lékárničku, výstražný trojúhelník a reflexní vesty, které navíc patří do povinné výbavy v řadě evropských zemí.

Lékárnička
Lékárnička, která patří 
do výbavy vozů Toyota, 
obsahuje vše potřebné 
pro ošetření menších zranění, 
ke kterým může na silnici 
snadno dojít.

Bezpečnostní souprava
Základní souprava 
výstražného trojúhelníka, 
lékárničky a reflexní vesty 
uložená v šikovně 
uspořádaném obalu. 

Reflexní vesta
Vidět a být viděn – základní 
pravidlo osobní bezpečnosti. 
Reflexní vesta Toyota zvyšuje 
viditelnost osoby a je 
certifikována dle normy 
EN 471 třída 2.

Výstražný trojúhelník
V řadě zemí se jedná 
o povinnou výbavu, pomocí 
níž lze varovat ostatní řidiče 
před překážkou na silnici.
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