
Surf voor nog meer Renault ARKANA 
naar www.renault.be

Renault aRKana
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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-verdelers 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 je plaatselijke Renault-verdeler 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. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.

Nieuwe Renault ARKANA - Maart 2021. 

Schrijf u in op MY.RENAULT.BE 
en laat u verwennen!

My Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje voor uw wagen én een lifestyle magazine in één.  
Deze handige online dienst is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen op maat. U vindt er ook tips,  
technische informatie, wedstrijden, de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld, uitnodigingen voor evenementen enz…

U BENT NOG NIET INGESCHREVEN?  HET IS ZEER EENVOUDIG:
Neem het inschrijvingsbewijs van uw wagen bij de hand. Surf naar www.my.renault.be, schrijf u gratis in!



buitendesign P.04

interieur P.06

Je Arkana SUV straalt sportiviteit uit. Zet zijn unieke 

karakter nog meer in de verf met deze selectie 

onderscheidende accessoires die zijn robuuste 

persoonlijkheid benadrukken.

een onderscheidend design
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4.

3.2.

1. 5.

laat je eigen stijl zien

1.  Achterspoiler, sidesteps, Sport-bumperskirts en 
Renault Rouge Flamme-sierbouten  
(82 01 736 837) (82 01 737 994 et 82 01 737 996) 
(40 31 502 91R)

2. Achterspoiler Blanc Perle (beschikbaar in zwart, 
middelgrijs, Gris Highland) 
(82 01 737 284) 

3. - 4. Extern personalisatiepakket Rouge Flamme 
(82 01 739 113) (82 01 739 128) (82 01 739 131) 
(82 01 739 135) (82 01 739 139) (82 01 739 204) 

4. Naderingslicht onder carrosserie 
(26 66 889 29R) 

5. Achterski met dubbele canule 
(20 08 754 97R satin métal  
en 20 08 739 57R gris injecté)

De sportieve uitstraling van je Renault Arkana 
smeekt om dat tikkeltje meer. De Sport-
bumperskirts en de achterspoiler versterken 
de dynamiek van je SUV. Benadruk het 
avontuurlijke karakter van je Arkana met 
elegante sidesteps die ook het koetswerk 
beschermen tegen dagelijkse stootjes. 
Speel met kleur om jezelf te onderscheiden: 
het personalisatiepakket – samen met de 
sierbouten – maakt je Arkana uniek, naar 
je eigen stijl. Met het naderingslicht onder 
de carrosserie, word je in slecht verlichte 
omgevingen in stijl naar je voertuig geleid.

buitendesign
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de toets die het 
verschil maakt

2.

3.

1. Sportpedalen en Premium stoffen tapijten 
(82 01 720 785) (82 01 736 158)

2. Renault-portierdrempels 
(76 8N 612 38R) 

3. E-TECH stoffen tapijten 
(82 01 736 162)

Wanneer je het interieur van je Arkana ontdekt, 
word je eerst verwelkomd door elegante 
portierdrempels. Dan zul je de verfijning van 
hoogwaardige Premium of E-TECH stoffen 
tapijten weten te appreciëren. Vlechtwerk en 
borduursel voor de enen, en E-TECH-markering 
voor de anderen, ze passen perfect bij de 
aluminium pedalen voor een extra vleugje 
sportiviteit.

interieur

1.



Dankzij de brede waaier aan accessoires 

heeft Renault Arkana een verbazingwekkend 

aanpassingsvermogen. Of je nu op wintersport 

vertrekt, of een aanhangwagen wilt koppelen of 

vervuilende voorwerpen wilt vervoeren, Arkana 

slaagt er altijd in om aan je eisen te voldoen.

veelzijdig talent

transport P.10

bescherming P.14

leven aan boord P.16

veiligheid P.18
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4.

1. Dakstaven en verstelbare skidrager 
(73 21 053 95R) (77 11 940 000)

2. Expert-fietsendrager op dakstaven 
(77 11 780 147) 

3. Dakkoffer 480 liter 
(77 11 785 586)

4. Expert-fietsendrager op dakstaven en 
sidesteps 
(77 11 780 147) (82 01 736 837)

reis zonder 
compromissen
Ideaal om in alle gemoedsrust de baan op 
te gaan. Dankzij de dakstaven, die zowel 
eenvoudig te monteren als praktisch zijn in 
gebruik, kun je het gebruiksgemak van je 
Arkana optimaliseren. Hiervoor hoef je enkel 
speciale reisuitrustingen toe te voegen. Neem 
alles naar hartenlust mee: skidrager voor je 
boards en ski’s; een slimme fietsendrager 
waarmee je gemakkelijk toegang hebt tot 
de koffer van je voertuig en je zichtbaarheid 
behoudt. En tot slot, berg je je bagage veilig 
op in de vergrendelbare harde dakkoffer. Het 
avontuur lonkt!

transport

2. 3.

1.
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2.

3.

1. Coach-fietsendrager op trekhaak 
(77 11 780 884)

2. Pack inklapbare semi-elektrische trekhaak 
(51 1D 257 68R, 24 1D 846 02R) 

3. Pack afneembare trekhaak 
(24 1D 833 43R, 51 19 988 33R, 75 61 067 49R)

4. Pack zwanenhals trekhaak 
(24 1D 833 43R, 51 19 933 24R, 75 61 034 13R)

klaar om te 
vertrekken
Vind de trekhaak die aan je behoeften voldoet. 
De wegklapbare modellen of modellen die je 
zonder gereedschap kunt demonteren wanneer 
je ze niet nodig hebt: welk model je ook kiest, 
onze trekhaken tasten het design van je Arkana 
niet aan. Neem je fietsen mee op reis met de 
opvouwbare en kantelbare Coach-fietsendrager. 
Hij is bijzonder praktisch en je hebt gemakkelijk 
toegang tot de koffer van je voertuig zelfs 
wanneer je fietsen erop gestald zijn.

transport

4.1.
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3.

2.

4.

1. Stoffen Confort-tapijt 
(82 01 736 156)

2. Rubberen tapijt met hoge boorden 
(74 9M 663 67R) 

3. Kofferbak 
(82 01 735 758)

4. Moduleerbare Easyflex-kofferbescherming 
(82 01 736 154)

zorg op ieder 
moment
Hou de kofferruimte van je Arkana te allen 
tijde schoon met de slipvaste en waterdichte 
Easyflex-kofferbescherming die zich aan 
de configuratie van de zetels en van de 
achterbank aanpast en de hele kofferruimte 
bedekt. Schoenen vol modder na een stevige 
wandeltocht? Kies voor de soepele, waterdichte 
en onderhoudsvriendelijke kofferbak. Draag 
ook zorg voor de passagiersruimte en kies 
uit het gamma tapijten dat alle behoeften 
tegemoetkomt: de stoffen Confort-tapijten 
die duurzaamheid garanderen voor dagelijks 
gebruik, rubberen tapijten met hoge boorden 
die de ruimte beschermen tegen vocht en 
modder. En om het koetswerk van je voertuig te 
beschermen kun je opteren voor een slijtvaste 
en dunne transparante beschermfolie.

bescherming

1.



1. Klaptafeltje en Handpresso-reiskoffiemachine 
(77 11 785 947) (77 11 940 552)

2. Kledinghanger op multifunctioneel systeem 
(77 11 785 946) 

3. Koelbox 
(77 11 431 405)

4. Bluetooth® FOCAL-koptelefoon 
(77 11 785 758)

boven al je 
verwachtingen
Geniet van een heerlijke picknick met de 
koelbox die voedsel en drankjes op de 
juiste temperatuur bewaart. Het klaptafeltje 
achteraan is ideaal als je zin hebt in een 
kopje koffie die je met de Handpresso-
reiskoffiemachine letterlijk in een handomdraai 
voorbereidt! En de Bluetooth® FOCAL-headset 
biedt je authentiek geluid voor je favoriete 
muziek. Eenmaal op je bestemming, trek je 
jasje weer aan dat keurig en netjes op je staat 
te wachten op de kledinghanger die aan de 
achterkant van je zetel is gevestigd.

leven aan boord

1.

2.

4.

3.



1. Alarm 
(77 11 208 454)

2. Antidiefstal bouten voor lichtmetalen velgen 
(82 01 709 741) 

1. Kinderzitje SIRONA S I-size.  
Het Sirona S I-size- kinderzitje voldoet aan de 
nieuwe Europese norm voor “I-size”-autozitjes. 
De nieuwe I-size-norm stelt dat kinderen van 
15 maanden en jonger achterwaarts gericht 
moeten reizen. 
(77 11 650 318)

kies voor veiligheid… en sereniteit
Win aan gemoedrust en installeer een alarm 
dat elke poging tot opening, inbraak of 
beweging detecteert. Gekoppeld aan de anti-
liftmodule schrikt het dieven meteen af! Met de 
antidiefstal bouten bescherm je ook de stijlvolle 
velgen van je Arkana tegen alle verleidingen. 
Wees ook gerustgesteld wanneer je op weg 
bent naar je favoriete skioord, de Premium 
Grip-kettingen zijn eenvoudig te installeren 
dankzij hun intuïtieve montage. Zij zorgen voor 
een optimale grip op de meest besneeuwde 
wegen voor ritten in alle veiligheid.

Om in alle gemoedsrust te rijden volstaat het te 
beschikken over het juiste voertuig en de juiste 
accessoires. Met ons assortiment kinderzitjes 
bied je je kinderen al het nodige comfort zonder 
compromissen op de veiligheid.

veiligheid

1.

2. 1.


