
Renault CAPTUR
Accessoires



Ontdek de 
accessoires
voor de Renault 
Captur
Je hebt gekozen voor optimaal 
rijcomfort en rijplezier. Iedereen is 
uniek, heeft verschillende voorkeuren 
en wij denken graag met je mee.

Voor welke uitdaging je ook komt te 
staan, wij hebben altijd een passende 
oplossing.

Je wilt toch ook dat je Captur tot in 
het kleinste detail uniek is?
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Je eigen stijl en persoonlijkheid in een 
uniek design!

Om jouw Captur nóg persoonlijker 
en unieker te maken, heeft Renault 
accessoires voor het exterieur 
ontwikkeld die de exclusieve 
uitstraling van de Captur accentueren.

01 Design
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Velgen
Beken kleur met deze exclusieve wielen van Renault.

01 16” lichtmetalen 
velg Egée
Kleur: zwart/zilvergrijs
Bandnemaat: 205/60 R16 92H.
40 30 025 56R (velg)
40 31 520 85R (naafkap)

02 17” lichtmetalen velg 
Initiale Paris
Kleur : zwart met diamant .
Bandenmaat: 205/55 R17 95 V.
40 30 088 93R (velg)
40 31 520 85R (naafkap)
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02

01

Design interieur
02 Verlichte portierdrempels

Een stijlvolle bescherming van de 
portieringangen van je auto. De RVS 
en aluminium afwerking met Renault 
markering voegt een extra dimensie toe 
aan het design van de auto. De vertraagd 
dovende, witte verlichting die inschakelt bij 
het openen van de portieren benadrukt de 
moderne stijl die is doorgevoerd in de auto. 
Ook leverbaar in een niet verlichte versie. 
Set van 2 drempels voor de voorportieren 
(rechts en links).
82 01 468 749

01 Portierdrempels 
Captur 
Set van 2 (voorzijde)
82 01 401 380
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01 02

03 04

Design exterieur

01 Haaienvin antenne
Deze antenne past perfect in de lijn van de 
Captur en geeft deze een elegante touch.
Kleur: zwart. Compatibel met ontvangst van 
digitale radio (DAB).
82 01 684 054

03 Chromen side-bars
Voor een extra robuuste en stoere uitstraling. 
Bestaat uit een set van 2 side-bars.
82 01 542 135

04 Sidesteps
De perfecte combinatie van design en 
functionaliteit!
De uitstraling en functionaliteit van 
de Captur worden verhoogd door de 
hoogwaardige RVS Sidesteps. De Sidesteps 
verfraaien het uiterlijk van de Captur en 
beschermen de zijkant van de Captur 
tegen beschadigingen. De in- en uitstap 
wordt vereenvoudigd door de Sidesteps, 
die voorzien zijn van anti-slip. Kortom, het 
is een perfecte combinatie van design en 
functionaliteit.
8201507630 (Links) en 8201505804 (Rechts) 

02 Verchroomde uitlaatpijp
Deze uitlaatpijp maakt de achterkant van de 
Captur helemaal af. Maak je Captur uniek tot 
in detail.
82 01 363 334 (45 mm)
82 01 393 358 (50 mm)
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Het interieur van de Captur kan je 
volledig aanpassen aan je eigen 
smaak door te kiezen uit verschillende 
kleurstellingen.
Daarnaast heeft  Renault verschillende 
accessoires ontwikkeld die extra 
comfort bieden tijdens het rijden.

02 Comfort &
Bescherming
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Vloermatten
Nog meer raffinement voor jouw Captur met de gesigneerde, op maat gemaakte vloermatten.
Met twee clips worden ze eenvoudig en veilig op hun plaats gehouden.
Ze zijn streng getest op kwaliteit, veiligheid en slijtvastheid. Ieder pakket bestaat uit 4 matten, die samen 
de hele vloer van het interieur beschermen.
Ze zijn verkrijgbaar in stof en rubber.

01

02 Stoffen vloermatten 
Comfort
Stof. Per 4 stuks.
82 01 677 404 (DàG)

02

01 Rubberen vloertmatten 
Novestra
Soepel rubber. Verhoogde randen om de 
vloer te beschermen tegen modder en 
sneeuw. Per 4 stuks.
82 01 403 696 
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04 Stoffen vloermatten - 
Premium Intens
(set van 4)
82 01 663 519 

05 Stoffen vloermatten - 
INITIALE PARIS
Geniet van de exclusieve vloermatten van 
de INITIALE PARIS (set van 4)
82 01 663 523

03 Stoffen vloermatten - 
Premium Life & Zen
Uniek design gecombineerd met 
Premium kwaliteit. (set van 4)
82 01 663 518

04

03

05
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Indeling 
bagageruimte 
01 Opbergnet

Handig opbergnet voor in de auto. 
Kan gebruikt worden om bijvoorbeeld 
routeboeken en andere documenten op 
te bergen
77 11 227 502 (verticaal)
77 11 227 501 & 82 01 419 662 
(horizontaal)

02 Organisatiesysteem 
voor de bagageruimte
Met dit handige en snel te installeren 
systeem kan de bagageruimte van de 
Captur ingedeeld worden en blijven alle 
spullen op hun plaats tijdens het rijden. 
Het systeem heeft ingebouwde rails 
en een afstelbare scheiding waardoor 
spullen van verschillend formaat veilig 
vervoerd kunnen worden
82 01 585 488

01 02

03

03 RVS 
laaddrempelbescherming
Verfraait en beschermt de toegang tot 
de bagageruimte van de Captur. De 
laaddrempel van geborsteld RVS met 
reliëf verfraait de achterkant van de auto
82 01 341 755
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04 Bagageruimtebak
Handig voor het vervoeren van 
allerhande voorwerpen, met name 
vieze spullen. De bak beschermt de 
originele vloerbedekking en past 
perfect in alle configuraties van de 
bagageruimte vanwege de bovenste 
lus. De bagageruimtebak is erg 
handig en makkelijk te plaatsen 
en schoon te maken vanwege het 
semi-flexibele materiaal en de hoge 
randen
82 01 521 216

05 05 05

04

05 EasyFlex modulaire 
bescherming van de 
bagageruimtevloer
Een onmisbare bescherming voor de 
bagageruimte van uw auto en voor het 
vervoeren van grote en vieze spullen! Hij 
kan makkelijk worden in- en uitgevouwen 
en voegt zich perfect naar de stand van 
de achterstoelen. Geheel uitgevouwen, 
bedekt hij de hele bagageruimte. Hij is 
multifunctioneel en praktisch, zowel 
in het dagelijkse leven als voor de 
vrijetijdsbestedingen
82 01 645 614
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Comfort in 
de auto

03 Armsteun montage 
tussen de stoel
De middenarmsteun geeft net dat beetje 
extra comfort onder het rijden en biedt 
extra opbergruimte. De armsteun is tussen 
de stoel gemonteerd en schuift niet mee 
wanneer de stoel wordt versteld.
82 01 657 10803

02

Stoelhoezen
01 Stoelhoezen Zip Collection

Weerspiegel je persoonlijkheid in het 
interieur van jouw Captur door de originele 
Zip-bekleding te vervangen.  
Ze zijn op maat gemaakt, makkelijk aan  
te brengen en schoon te maken.
Kleur: carbongrijs
82 01 543 562

01

02 Kledinghanger op 
hoofdsteun
Geen kreukels meer! Een handige 
kledinghanger voor het kreukvrij ophangen 
van bijvoorbeeld je colbert of jas.
Afwerking: verchroomd.
77 11 578 137
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Ruit 
accessoires

Bescherming van 
de carrosserie

02 Zonnescherm
Het zonnescherm is van zeer slijtvast 
materiaal en eenvoudig handmatig te 
monteren. Het zonnescherm is opvouwbaar 
en inclusief een opbergetui.  
Ideaal voor vakanties en uitstapjes!
77 11 575 271 (zijruiten)
77 11 575 272 (achteruit)

03 Windgeleider - voorzijde
77 11 575 806

01 Spatlappen
Rubber. Kleur: zwart.  
Per set van twee stuks.
Voor de voor- of achterkant.
82 01 212 479 (voor en/of achter)

01

0302
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De accessoires van Renault zijn 
makkelijk te monteren, bijzonder 
gebruiksvriendelijk en voldoen 
uiteraard aan de strengste 
veiligheidsnormen. Ze zijn zowel 
eenvoudig als geniaal. Met Renault 
kan alles mee en rij je toch veilig 
en ontspannen.

03
Meer en 
makkelijker
vervoeren
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Trekhaken
01 Trekhaak met  

afneembare kogel
De trekhaak delen zijn behandeld 
tegen corrosie. Tevens mogelijk met de 
bescherming voor de onderkant van de 
achterbumper (skidplate).

02 Fietsdrager Coach
Zonder enige afstelling kan de drager snel 
op een trekhaak worden bevestigd om 
makkelijk en veilig alle fietsen van het gezin te 
vervoeren. Inklapbaar en kantelbaar, zodat de 
bagageruimte bereikbaar blijft.  
Geschikt voor maximaal 3 fietsen. 
Met een dubbele antidiefstalbeveiliging voor 
de fietsendrager en fietsen, inclusief een 
13-polige stekker.

01

02
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Draagsystemen
01 Aluminium dakdragers

Makkelijk en snel te monteren. Ideaal 
als basis voor een fietsdrager, skidrager 
of dakkoffer om meer laadvermogen 
te creëren. Het zijn originele Renault 
Accessoires en ze voldoen aan strengere 
eisen dan de standaard normen voor 
veiligheid en duurzaamheid. Set van  
2 dakdragers met diefstalbeveiliging.
82 01 392 089

02 Dakkoffer - 380 l
Een dakkoffer is de oplossing voor extra 
bagage! Afwerking: hoogglans zwart. 
Geschikt voor ieder type dakdrager.
77 11 785 586 (380 l)

01 02
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Beleef meer in de auto met 
multimedia zodat iedere rit een 
intense beleving wordt. Renault biedt 
een compleet scala aan multimedia 
waarmee je de Captur kunt 
aanpassen aan jouw levensstijl.

04 Multimedia 
experience
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Telefonie
01 Verwijderbare 

smartphonehouder - 
Magnetisch
Gebruik alle functies van je 
smartphone veilig tijdens het rijden. De 
smartphonehouder is klein en discreet 
en past bij het design van de Captur. 
Met het magnetische systeem kan 
een smartphone heel makkelijk op de 
ventilatieroosters op het dashboard 
worden bevestigd. De houder kan 
worden verwijderd en dus makkelijk 
verplaatst van de ene auto naar de 
andere. 
77 11 784 774

02 Steun voor tablet
Geschikt voor tablets van 7 tot  
10 inch.
77 11 783 364

02 

01

03 Inductielader
Een draadloze oplader voor je 
smartphone zodat je verbonden blijft, 
hoelang je reis ook duurt. Met het 
meegeleverde magnetische systeem 
koppel je jouw smartphone eenvoudig 
aan de oplader die te bevestigen is 
aan het ventilatierooster. De draadloze 
oplader is tevens verkrijgbaar met 
zuignap bevestiging.

03
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Audio Focal
01 FOCAL Music Premium 

4.0 Kit
Ingebouwde topkwaliteit met HIFI 
Premium geluid. Dit pakket biedt  
4 speakers met hoog kwaliteit aan  
geluid. Gevoelig, zuiver en veel vermogen. 
Geniet van je rit op het ritme van je 
lievelingsmuziek.
7711578132

01
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Overal ontspannen rijden. De door 
Renault ontworpen accessoires 
zijn sterk en gebruikersvriendelijk 
en zorgen ervoor dat je onder alle 
omstandigheden onbezorgd kunt 
rijden.

05 Veiligheid
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Anti-inbraak en 
bewaking

Rijhulpsystemen 

02 Alarm
Bewaking van de portieren en het 
interieur met een volledige alarmset.  
De alarmset detecteert iedere poging 
tot het openen van de portieren of 
inbraak en voldoet aan alle Europese 
eisen. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met je 
Renaultdealer.
82 01 696 690

01 Parkeersensoren 
Onmisbaar voor moeiteloos 
manoeuvreren. Sensoren registeren alle 
obstakels achter de auto. Waarschuwing 
gaat via een geluidssignaal dat ook 
uitgeschakeld kan worden.
Leverbaar voor de achterkant.
82 01 537 455 (Achterkant)

0201
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Kinderzitjes

Sneeuwkettingen

01 Kinderzitje Duoplus
Isofix leeftijdsgroep 1. Het 
zitje is voorzien van een Isofix 
bevestigingsysteem waarmee het de 
grootste veiligheid en bescherming 
bidet aan kinderen van 9 maanden 
tot 4 jaar. Het is zeer comfortabel 
en kantelbaar in drie verschillende 
posities waaronder een slaapstand.
77 11 423 381

02 Sneeuwkettingen 
Premium Grip
Zorg voor goede sneeuwkettingen zodat 
je in de winter makkelijk over besneeuwde 
wegen kunt rijden! Deze sneeuwkettingen 
garanderen maximale veiligheid en 
grip onder de zwaarste winterse 
weersomstandigheden (sneeuw en ijzel). 
Ze zijn snel en makkelijk aan te brengen 
door het logische en geautomatiseerde 
systeem. Bovendien nemen ze door het 
compacte formaat weinig ruimte in. We 
doen er alles aan om het rijcomfort zo 
groot mogelijk te maken!
Set van 2 sneeuwkettingen.
77 11 780 254 (maat 60 - R15)
77 11 780 255 (maat70 - R16)

03 Sneeuwhoezen
Een handige oplossing om gemakkelijker 
op besneeuwde wegdekken te rijden! De 
sneeuwhoezen zijn licht en handig in gebruik, snel 
en eenvoudig aan te brengen en bieden een veilige 
wegligging bij gematigde winterse omstandigheden.
Verkrijgbaar in verschillende bandenmaten, 
afgestemd op uw auto.
77 11 578 651 (maat 54 - R15)
77 11 578 653 (maat 81 - R16)

01

02

03
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Complete lijst met accessoires

DESIGN

Wielen
7711423485 Lichtmetalen velg 15” Far Away - Gris argent pagina 6
403002556R Lichtmetalen velg 16’’ Egée - Noir pagina 6
403003335R Lichtmetalen velg 17’’ Fastgame - Diamanté gris erbé -
403008893R Lichtmetalen velg 17’’ Initiale Paris - Noir diamanté -
403150709R Naafkap Renault - Grijs -
403152085R Naafkap Renault - Zwart -
7711239099 Antidiefstalset voor stalen velgen -
7711239104 Antidiefstal set voor lichtmetalen velgen -

Wieldoppen
7711425215 15’’ wieldoppen met slotbouten Fregate -
8201359232 15’’ wieldoppen met slotbouten Fregate - Grafiet  -
8201392434 15’’ wieldoppen met slotbouten Gradient - Carbon Look  -
7711210829 15’’ wieldoppen Cheverny  -
7711426508 15’’ wieldoppen Eldo  -
7711213617 15’’ wieldoppen Scala -
7711426514 15’’ wieldoppen Tanega -
7711426510 16’’ wieldoppen Eldo -

Design interieur
8201300589 RS-versnellingspookknop (handgeschakelde 5-versnellingsbak) -
8201300594 RS-versnellingspookknop (handgeschakelde 6-versnellingsbak) -
8201670125 Sport pedalen (handgeschakeld) -
8201670129 Sport pedalen (automaat) -
8201401380 Voorportierdrempels  pagina 7
8201468749 Verlichte dorpelbeschermingen pagina 7
8201468754 Dorpelbescherming -
8201341755 Laaddrempel bescherming -

Design exterieur
8201542135 Chroom side styling bars  pagina 8
8201505804 Sidestep rechts pagina 8
8201507630 Sidesteps links pagina 8
8201363334 Verchroomde uitlaatpijp (45 mm): pagina 8
8201393358 Verchroomde uitlaatpijp (50 mm):  pagina 8
8201385440 Verchroomde buitenspiegelkappen -
8201684054 Haaienvin antenne - zwart pagina 8

COMFORT EN BESCHERMING

Vloermatten
8201663518 Stoffen vloermatten Premium - Life & Zen pagina 12
8201663519 Stoffen vloermatten Premium - Intens pagina 12
8201663523 Stoffen vloermatten Initiale pagina 12
8201677404 Stoffen vloermatten Comfort pagina 12
8201403696 Rubberen vloermatten pagina 12

Indeling bagage ruimte
7711227501 Opbergnet horizontaal  pagina 14
7711227502 Opbergnet verticaal pagina 14
8201419662 Bevestigingspunten voor horizontaal opbergnet  -
8201585488 Organistiesysteem kofferbak pagina 14
8201341755 Laaddrempel bescherming RVS pagina 14
8201645614 Modulaire bescherming voor de bagageruimtevloer EasyFlex pagina 15
8201521216 Kofferbak - Rubber pagina 15

Stoelhoezen
8201543562 Stoelhoezen "Zip Collection" - Carbon pagina 16

Comfort in de auto
7711578137 Kledinghanger op hoofdsteun - Verchroomd pagina 16
8201657108 Armsteun montage tussen de stoel pagina 16
8201375535 Rokersset (asbak en aansteker) -
7711431405 Koelbox -

Bescherming van de carrosserie 
8201212479 Spatlappen (set van 2) pagina 17
7711574925 Clean box (3 reinigingsproducten, 1 glansmiddel en 2 microvezel doekjes) -
771142836 Beschermhoes -

Ruit accessoires
7711575271 Zonnescherm - Compleet pakket (zijruiten en kleine zijruiten achter  

en achterruit) pagina 17

7711575272 Zonnescherm - Achterste zijruiten pagina 17
7711575806 Windgeleiders - Voorkant pagina 17
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Op alle accessoires van Renault zit één jaar garantie.
Neem contact op met je Renault verkoopadviseur als je de accessoires wilt opnemen in je 
financiering.

TRANSPORT

Trekhaken
Trekhaak zwanenhals 7 polig complete set bestaande uit: -

8201358832 Dwarsbalk voor trekhaak zwanenhals -
8201358836 Schroevenset voor trekhaak zwanenhals -
8201393997 Kabelboom voor trekhaak 7 polige kabelset -

Trekhaak zwanenhals 13 polig complete set bestaande uit: -
8201358832 Dwarsbalk voor trekhaak zwanenhals -
8201358836 Schroevenset voor trekhaak zwanenhals -
8201394005 Kabelboom voor trekhaak 13 polige kabelset -

Afneembare trekhaak 7 polig compelete set bestaande uit: -
8201358441 Dwarsbalk voor verwijderbare trekhaak -
8201358839 Schroevenset voor verwijderbare trekhaak -
8201393997 Kabelboom voor trekhaak 7 polige kabelset -

Afneembare trekhaak 13 polig compelete set bestaande uit: -
8201358441 Dwarsbalk voor verwijderbare trekhaak -
8201358839 Schroevenset voor verwijderbare trekhaak -
8201394005 Kabelboom voor trekhaak 13 polige kabelset -
7711226912 Adapter voor kabelboom voor op trekhaak - 13/7-polige kabelset -
7711226911 Adapter voor kabelboom voor op trekhaak - 7/13-polige kabelset -

Draagsystemen
8201392089 Aluminium dakdrager pagina 21
7711785585 Harde dakkoffer - 380 l - Zwart hoogglans pagina 21
7711785586 Harde dakkoffer - 480 l - Zwart hoogglans
7711785587 Harde dakkoffer - 630 l - Zwart hoogglans
7711578086 Modulaire dakkoffer Urban Loader - verstelbaar 300-500 l - Grijs -
7711780147 Fietsdrager Proride 80 - Voor op dakdragers - 1 fiets -
7711577326 Fietsdrager Express Hang On - voor op trekhaak - 2 fietsen -
7711577327 Fietsdrager Express Hang On - voor op trekhaak - 3 fietsen -
7711780886 Fietsdrager Coach - Uitbreiding voor 3 +1 fietsen -
7711780884 Fietsdrager Coach - voor op trekhaak - 2 fietsen (13 -polige kabelset) -
7711780885 Fietsdrager Coach - voor op trekhaak - 3 fietsen (13 -polige kabelset) -
7711940000 Skidrager - 4 paar ski’s/2 snowboards -
7711940001 Skidrager - 6 paar ski’s/4 snowboards -
7711421178 Adapter voor fietsen en ski’s -

MULTIMEDIA

Telefonie 
7711784774 Verwijderbare smartphonehouder - Ventilatierooster - Magnetisch pagina 24
7711784775 Verwijderbare smartphonehouder - Dashboard - Magnetisch -
7711940323 Magnetische inductielader voor smartphone - Ventilatierooster -
7711940324 Magnetische inductielader voor smartphone - Dashboard -
8201709626 Geintegreerde inductielader -

Video
7711783364 Tablethouder (7-10”) pagina 24

Audio
7711578132 Pakket speakers Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 speakers voor of achter) pagina 25
7711575880 Pack speakers Focal Music Drive 2.0 (2 speakers voor of achter) -

VEILIGHEID

Rijhulpsystemen
8201537455 Parkeersensoren - Achterkant pagina 28

Anti-inbraak en bewaking
8201696690 Alarm (voor auto’s met alarm voorbereiding) pagina 28
8201692196 Alarm (voor auto’s zonder alarm voorbereiding) -
7711782488 OBD Protector -
7711431429 Stuurslot -

Veiligheid
7711780759 Veiligheidspakket (vest, gevarendriehoek, EHBO-kit) -
8201289523 Brandblusapparaat - 1 kg -
7711419386 Brandblusserhouder -

Kinderzitjes
7711427434 Babysafe Plus kuipstoeltje - Leeftijdsgroep 0+ -
7711427427 Isofix steun voor kuipstoeltje Babysafe Plus -
7711423381 Kinderzitje Duoplus Isofix - Leeftijdsgroep 1 pagina 29
7711422951 Kinderzitje Kidfix Isofix - leeftijdsgroep 2-3 -
7711423382 Kinderzitje Kidplus - Leeftijdsgroep 2-3 -

Sneeuwkettingen
7711780254 Sneeuwkettingen Premium Grip - maat 60 - R15 pagina 29
7711780255 Sneeuwkettingen Premium Grip- maat 70 - R16 pagina 29
7711578469 Sneeuwkettingen Standaard- 9 mm - maat 80 - R15 -
7711578470 Sneeuwkettingen Standaard- 9 mm - maat 90 - R16 -
7711578651 Sneeuwhoezen -maat 54 - R15 pagina 29
7711578653 Sneeuwhoezen- maat 81 - R16 pagina 29

RENAULT BOUTIQUE

Initiale Paris
7711578403 Portefeuille INITIALE PARIS -
7711578404 Aktetas INITIALE PARIS -
7711578405 Handtas INITIALE PARIS -
7711578406 Grote tas INITIALE PARIS -
7711578407 Weekendtas INITIALE PARIS -



Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader 
van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door 
te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige 
uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het 
drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. RENAULT is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel 
dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RENAULT.
BOEINGAVENUE 275 - 1119PD SCHIPHOL-RIJK / POSTBUS 75784 - 1118 ZX SCHIPHOL-RIJK / TEL. 0800-0303 / 
HANDELSREGISTER AMSTERDAM Versie: Juli 2019

Beleef de Renault Captur verder
op www.renault.nl
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