Honda

71176

71177

B14313

B14695

B17057 B17058
numer
kat.

ilość
w opakowaniu

A175047

B14697

B17143

A175048

A175047C

B14698

B17216

A175049

B15998

B14274

B14268

B16775

B16782

B17267

marka/model

mocowanie
odpowiadające
następującemu
numerowi OEM

zastosowanie

71176

10

Accord:‘90-’93,‘93-’98,‘98-’02, Civic:‘91-’95,’95-’00,
Legend ‘91-’95, Prelude ‘91-’96,

zakola przeciwbłotne, osłona pod silnikiem, kołek rozp. ø 8
zakola przeciwbłotne,

91512-SM4-003

71177

10

Accord ‘93-’98, Civic‘95-’00, Legend:‘96-’99,’00-’06

podszybie szyby czołowej, kołek rozporowy ø 7,7

91508-SM4-003

A175047

10

Accord ‘02-’07, City’02-’08, CR-V ’02-’06, FR-V, HR-V,

dywany i boczki tapicerskie bagażnika, spinka ø 6,4

90667-S0D-003ZC

A175047C

10

Accord ‘02-’07, City’02-’08, CR-V ’02-’06, FR-V, HR-V,

dywany i boczki tapicerskie bagażnika, spinka ø 6,4

A175048

10

Civic ’06-’11

słupki wewnętrzne (+inne spinki), spinka w otwór ø 8,

91560-SE0-003

A175049

10

Accord ‘02-’07,
CR-V: ’02-’06,’07-’12,
Accord: ’98-’02,’02-’07, Civic’01-’05, CR-V: ’02-’06,’07-’12,
CR-V ’07-’12,
FR-V, Odyssey: ’00-’04,’05-’11

słupki i progi wew. (+inne spinki), tylne boczki tapicerskie,
boczki tapic. drzwi i klapy bagażnika, słupki i progi wewnętrzne,
słupki wewnętrzne, spinka w otwór ø 8,
nakładki progów wewnętrznych,
słupki i progi wew. (+inne spinki),

91560-S9A-A01
91560-S9A-A01
91560-S84 -A11
91560-S84 -A11
91560-S84 -A11

B14268

10

Prelude (wszystkie roczniki), CR-V ‘02-’06(deska),

deska rozdzielcza, zakola, tapicerka, kostka 7,5 x 7,2 wkręt 3,8

90672-671-811

B14274

10

różne modele

kostka montażowa -wiele zastosowań 8,3 x 8,1 na wkręt 4,2

75521-611-000

B14313

10

Accord:‘90-’93,‘93-’98,‘98-’02, CR-V: ‘97-’01,’02-’06,

poszycia boczne oraz osprzęt, kostka 7,9 x 8, na wkręt 4,2

90662-671-0030

B14695

10

Accord:‘90-’93,‘93-’98, Civic:’91-’95,’01-’05, ’06-’11,
CR-V ‘07-’12, Logo, HR-V

tapicerka bagażnika i klapy tylnej, kostka 7,6 x 7,5, wkręt 3,8
tapicerka bagażnika i klapy tylnej,

90661-SC7-003

B14697

10

Accord ‘90-’93, Civic: -90, ‘95-’00,’01-’05,

osprzęt w komorze silnika i osłony, kołek rozporowy ø 7

90657-SA6-003

B14698

10

Civic ‘91-’95, ‘95-’00, CR-V ‘97-’01,

listwa progowa zewnętrzna, kołek rozporowy ø 6

90688-SB0-013

B15998

10

Integra ‘91-’93, Legend ‘91-’95,
Legend ‘96-’99, Prelude ‘91-’97,

obicia tapicerskie podłogi, spinka ø 6,5
wyciszenie pokrywy silnika,

90700-SB2-003

B16775

10

Accord ‘90-’93, Civic -90,

nakładki słupków wew, tapicerka bagażnika, spinka ø 4,8

90667-SA0-003

B16782

10

Accord ‘93-’98,
Accord ‘02-’07, City’02-’08, Civic ‘01-’05,’06-’11,
CR-V ’02-’06, FR-V, Jazz’02-’04,’04-’08, Legend ‘06-,
Legend: ‘96-’99, ‘00-’06,

listwa progowa przy zakolach, kołek rozporowy ø 7,9
elementy przy błotnikach i zakolach,
elementy przy błotnikach i zakolach,
tapicerka boczna w bagażniku,

91545-SE0-003

B17057

10

Accord:‘90-’93, ‘93-’98, ‘98-’02, Odyssey ‘95-’99,
Prelude ‘91-’96,
CR-V ‘97-’01,

listwa progowa, kołek rozporowy ø 7,7
listwa progowa,
osłony pod podwoziem ,

90505-SM4-003

B17058

10

Accord: ‘93-’98, ‘98-’02, Civic ’91-’95,
Odyssey: ‘95-’99,’00-’04,

zakola przeciwbłotne (+inne spinki), kostka 8 x 8,8 na wkręt 3,8
zakola przeciwbłotne (+inne spinki),

90682-SB0-003

B17143

10

Accord:‘90-’93, ‘93-’98, Legend ‘96-’99,
Odyssey ‘95-’99,

nakładka zderzaka przedniego, kołek rozporowy ø 9,9
nakładka zderzaka przód i tył,

91502-SM4-000

B17216

10

różne modele

wiele zastosowań – kołek rozporowy ø 7,4

B17267

5

Accord: ‘93-’98, ‘02-’07, ‘08-, Civic ’06-’11,
CR-V: ‘97-’01, ‘02-’06, ‘07-’12, Legend:’96-’99, ‘00-’06,
Accord ‘02-’07, ’08-, Civic ‘06-’11, Legend ‘06-,
Accord ‘08Legend ‘06-, Odyssey: ‘95-’99, ‘00-’04,’05-

osłony pod silnikiem, zakola, kołek ø 9,5
osłony pod silnikiem, zakola przeciwbłotne,
krata wlotu powietrza,
elementy podszybia czołowego,
osłony pod silnikiem i podwoziem, zakola przeciwbłotne,

www.romix.pl

www.spinkisamochodowe.pl

91512-SX0-003
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Honda

B17379

B18114

B18415

B18512

B18746

B18877

B19114

B17475

B19233

B19145
numer
kat.
B17379

B19239

ilość
w opakowaniu

B19470

B19483

marka/model

B21005

B21104

zastosowanie

B21110
mocowanie
odpowiadające
następującemu
numerowi OEM

10

Accord: ‘90-’93, ‘93-’98,‘99-’02, Civic: ‘91-’95,‘95-’00,
Legend ’91-’95, Prelude ‘91-’96,

zakola przeciwbłotne, kołek rozporowy ø 8
zakola przeciwbłotne,

91512-SM4-003

B17475

5

Civic ‘91-’95, Integra

mocowanie szyby czołowej, kpl. z B21110

91520-SR3-003

B18114

10

Accord ‘98-’02, Civic:’91-’95, ‘95-’00, Legend ‘91-’95,

uszczelka pokrywy silnika, spinka ø 7,2

91520-SM4-C01

B18415

10

Accord ‘98-’02, Civic ‘95-’00,

nakładka zderzaka, kostka 11,2 x 7,2 na wkręt 3,8

71144-SR3-A00

B18512

5

Accord: ‘90-’93, ‘93-’98,‘99-’02, Civic:’91-’95,
Odyssey: ‘95-’99, ‘00-’04,’06- , Prelude ‘91-’96,

osprzęt instalacji spryskiwaczy szyb,
osprzęt instalacji spryskiwaczy szyb,

91512-SE0-003

B18746

10

Accord: ‘90-’93, ‘93-’98,‘98-’02, Civic’91-’95, ‘95-’00,
Odyssey ‘95-’99, ‘00-’04,
Accord ’08-, Civic’06-’11, CR-V ’07-’12, Jazz’08-,

wyciszenie pokrywy silnika,
wyciszenie pokrywy silnika,
wyciszenie pokrywy silnika,

90700-SJ4-000
90700-SJ4-000
91501-STK-003

B18877

10

Accord:’93-’98, ‘98-’02, Civic: ‘91-’95, ‘95-’00,
CR-V ‘97-’0’01,‘02-’06, ‘07-, Legend ‘06-, Odyssey ‘00-’05,’06Odyssey: ‘95-’99,
Legend: ‘96-’99,’00-’06,

uszczelki drzwi , spinka ø 5
uszczelki drzwi,
uszczelka pokrywy silnika,
uszczelka pokrywy silnika oraz uszczelki drzwi,

91530-SP1-003

B19114

10

Accord ‘02-’07, City’02-’08, Civic ‘95-’00,’01-’05, ‘06-’11,
CR-V: ‘97’01,‘02-’06, ‘07-’12, HR-V, Legend ‘06-, Logo,
Prelude ’97-’01,

uszczelka pokrywy silnika, spinka ø 8,
uszczelka pokrywy silnika,
uszczelka pokrywy silnika,

91518-SM4-003

B19145

10

Accord‘93-’98, Civic:‘91-’95,’95-’00, Odyssey ‘95-’99
Legend ‘91-’95,
Accord ’98-’02, Prelude ’97-’01,
Civic ‘01-’05, Odyssey ‘06-,
CR-V ‘97-’01,

boczki tapicerskie drzwi przód i tył, spinka tapicerki ø 8,
boczki tapicerskie drzwi przód i tył,
nakładki słupków wew., tapicerka i listwy klapy i bagażnika,
słupki wew. klapy tylnej, górna listwa klapy tylnej,
boczki tapicerskie drzwi przód i tył oraz piątych drzwi,

91560-SP0-003

B19233

5

Accord: ‘02-’07, ’08-,Civic: ‘06-’11,’12-, CR-V ’07-’12, Jazz’08-,
Odyssey’05-’11,
Accord ’08-, Civic: ‘06-’11,’12Accord ’08-, Civic: ‘06-’11,’12CR-V: ’02-’06, ’07-’12, Jazz’08-, Odyssey’05-’11,
CR-V ’07-’12, Jazz’08-, Odyssey’05-’11,
Jazz’08-,
Accord: ’93-’98, ‘02-’07, FR-V, Logo,
Accord ‘98-’02, Civic ‘95-’00, Odyssey ’00-’04,
Accord: ‘02-’07,‘08-, City’02-’08, CR-V ‘07-’12, FR-V
Civic ‘01-’05, CR-V ‘02-’06, Jazz ‘02-’04,
CR-V ‘97-’01, HR-V, Legend: ‘96-’99, ‘00-’06, Prelude ’97HR-V, Jazz ‘04-’08, Logo,

nakładki zderzaków przód i tył, kołek rozporowy ø 9,8
nakładki zderzaków przód i tył,
zakola przeciwbłotne, osłona pod silnik., krata wlotu pow.,
spojlery pod zderzakami,
osłona pod silnikiem,
krata wlotu powietrza,
listwa progowa zewnętrzna,
mocowanie dolne nakładek zderzaków przód i tył,
krata wlotu powietrza, nakładki zderzaków przód i tył,
krata wlotu powietrza, listwa prog. zew., osłona pod silnik.,
krata wlotu pow., nakładki zderzaków, osłona pod silnik.,
nakładki zderzaków przód i tył,
listwy progowe zewnętrzne,

91505-S9A-003
91505-S9A-003
91505-S9A-003
91505-S9A-003
91505-S9A-003
91505-S9A-003
91505-S9A-003
91503-SZ3-003
91503-SZ3-003
91503-SZ3-003
91503-SZ3-003
91503-SZ3-003
91503-SZ3-003

B19239

10

City’02-’08, Civic: ‘95-’00, ’00-’05, ’06-’11, CR-V:‘97-’01,’02-’06,
FR-V, HR-V, Jazz ‘04-’08, Odyssey ‘00-’04, Accord: ’03-’07,’08Jazz ‘02-’04, Accord ’98-’02, CR-V’07-’12,
Accord: ’03-’07,’08-, Civic ’06-’11,

zakola przeciwbłotne, kołek rozporowy ø 7,9
zakola przeciwbłotne,
zakola przeciwbłotne, osłona pod silnikiem,
krata wlotu powietrza, podszybie czołowe,

91501-S04-003
91512-SX0-003

B19470

5

Accord ‘98-’02, Legend:’96-’99,’00-’04, Odyssey,

nakładka zderzaka na końcach, spinka ø 7,9

90108-SW3-003

B19483

10

Civic: ‘91-’95,’95-’00, CRV ‘97-’01, HR-V, Logo,

uszczelka podszybia szyby czołowej, spinka ø 8,1

91515-SR3-000

B21005

10

Accord ‘93-’98, Legend ‘91-’95, Prelude ‘91-’96,

nakładka zderzaka przedniego,

91502-SP0-003

B21104

5

Accord:’90-’93, ‘93-’98, ‘98-’02, ‘02-’07, ‘08-,
Civic: ‘91-’95, ‘95-’00, ‘01-’05, CR-V 97-’01, HR-V,
Legend: ‘96-’99, ‘00-’06, Odyssey: ‘95-’99, ‘00-’04, Prelude

listwa progowa zewnętrzna,
listwa progowa zewnętrzna,
listwa progowa zewnętrzna,

91513-SM4-000

B21110

5

Civic ‘91-’95, Integra,

listwa szyby czolowej (kpl. z B17475),

91511-ST3-E00
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Honda

B21120

B22025

B22062

B22064

B22065

B22068

B22072
B22076

B22081

B22089

B22112

B22158

B22171

B22179

numer
kat.

ilość
w opakowaniu

B22114

B22611

marka/model

B22116

B22615

B22143

B22123

B23151

B23144

B22148

B23153
mocowanie
odpowiadające
następującemu
numerowi OEM

zastosowanie

B21120

5

Accord: ‘90-’93,’93-’98, Odyssey ‘95-’99

listwa przyszybia szyb bocznych

91527-SM4-003

B22025

10

Accord: ‘90-’93, ‘93-’98, Logo, Odyssey ‘95-’99,

deska rozdzielcza, oświetlenie, osprzęt szyb bocznych
kostka montażowa 6 x 6,2 – wiele zastosowań, na wkręt 3

75522-611-000

B22062

5

Civic ‘92-’95

listwa przyszybia szyb bocznych

91510-SR3-003

B22064

10

Accord: ’90-’93, ‘93-’98, ‘98-’02, ‘02-’07, ‘07-,
Civic ‘06-’11, CR-V ‘07-’12,
Legend:‘91-’95,’96-’99,’00-’06,’06-

obicia foteli, spinka tapicerska ø 8
obicia foteli,
obicia foteli,

91566-SP0-003

B22065

10

Accord ‘90-’93, CR-V ‘97-’01, Prelude (wszystkie)

uszczelka pokrywy silnika, spinka ø 6

91513-SE0-003

B22068

10

Civic ‘95-’00,
Odyssey ‘00-’04

uszczelki drzwi, spinka ø 6,3
uszczelka pokrywy silnika,

91530-ST5-003

B22072

10

Accord ‘03-’07, Civic:’91-’95,’95-’00,
Civic’91-’95,
Civic’95-’00,

słupki wewnętrzne, kołek rozporowy ø 6,9
elementy podsufitki, boczne wykończenia bagażnika,
lampy tylne i światło „stop”,

91550-SH3-003

B22076

5

Accord ‘93-’98

krata wlotu powietrza, spinka 18 x 8,2

91578-SV4-003

B22081

10

Civic ‘12-

osłony pod podwoziem, kołek rozporowy ø 8,1

90505-SL0-003

B22089

10

Accord ‘08-, CR-V ‘07-’12,
Civic ‘06-’11, CR-V ’12-,
FR-V, Odyssey ‘05-,

zakola przeciwbłotne (+inne spinki), kołek rozporowy ø 9,6
osłona pod silnikiem (+inne spinki),
krata wlotu powietrza,

91506-S9A-003

B22112

10

Legend ‘91-’95, Civic -’91,

listwa progowa, spinka 9,7 x 7,6 (+B22114)

75328-SH3-A01

B22114

10

Accord: ‘90-’93, ‘93-’98, Legend ‘91-’95,
Odyssey ‘95-’00,
Civic ’91-’95

listwa boczna (+inne spinki),
listwa boczna (+inne spinki),
listwa boczna (+inne spinki),

75329-SH4-013
75329-SH4-013
75328-SR3-A01

B22116

10

Accord ‘90-’93, Legend ‘91-’95,

dolne mocowanie nakładek zderzaków, kołek rozporowy ø 10

91504-SM4-000

B22123

10

Civic: ‘91-’95, ’95-’00, CR-V 97-’01, HR-V, Logo

osłony pod silnikiem, kołek rozporowy ø 7,6

91516-SK7-013

B22143

10

Accord ‘93-’98, Civic ‘06-’11, Odyssey ‘95-’99

uszczelka pokrywy silnika, spinka ø 7

91501-SS0-003

B22148

10

Civic -91, Legend -’91, Prelude -‘91,

listwa progowa zewnętrzna, kołek rozporowy ø 6,

90687-SB0-013

B22158

10

Accord -91, Legend -‘91, Prelude -‘91,

nakładka zderzaka, kołek rozporowy ø 6

90675-SB0-003

B22171

5

Accord: -’91, ‘91-’93, ‘93-’98, CR-V ‘97-’01,

podpora pokrywy silnika, otwór 15,1 x na 14,7

90677-SE0-003

B22179

10

Accord -’91, Legend -‘91, Prelude -‘91,

kostka montażowa 6,8 x 7,4 , na wkręt 3

75521-611-000

B22611

10

Accord -’91, Legend -‘91, Prelude -‘91,

uszczelki drzwi i inne, spinka ø 5,4

90664-671-003

B22615

10

wszystkie modele

instalacja spryskiwaczy szyb, obejma w otwór 7,1x7

90652-SB2-023

B23144

10

Accord ‘00-’02, Civic ‘95-’00

wykładzina bagażnika, kołek rozporowy ø 7,8

91505-ST3-E01ZB

B23151

10

Accord ‘98-’02,

elementy tapicerki w kabinie, spinka ø 8,5

91606-SE3-003

B23153

10

CR-V ‘02-’06, Odyssey ‘95-’99, Prelude ‘97-’01

listwa progowa zewnętrzna, kołek rozporowy ø 9,9

90505-SX0-003

www.romix.pl

www.spinkisamochodowe.pl

tel.+48 228360893

61

Honda

B23322

B26079
numer
kat.

B23327

B26296

B24653

B26297

ilość
w opakowaniu

B25325

B25354

B26998

marka/model

C10070

B25539

B25628

B25663

C50344

C10072

zastosowanie

B26073

C60143
mocowanie
odpowiadające
następującemu
numerowi OEM

B23322

5

Civic :‘91-’95,‘95-’00, Integra ‘94-’01, Concerto,

podpora pokrywy silnika, spinka na otwór 14,8 x 9,6

B23327

10

różne modele

mocowanie cięgna na otwór 6, ø cięgna 7,2

B24653

10

Civic: ‘91-’95, ‘95-’00, CR-V ‘97-’00, Integra ‘94-’01,
Odyssey ‘00-’04,

podszybie szyby czołowej, kołek rozporowy ø 7,6
podszybie szyby czołowej,

91508-SR3-000

B25325

10

Legend: ‘96-’99, ‘00-’06,

osłona silnika, kołek rozporowy ø 6,6

91502-SZ5-003

B25354

10

Accord ‘93-98’, Odyssey ‘95-’99,
Accord: ‘98-’02,’03-’07, City ’02-’08, Civic ’12Legend ‘06-, Odyssey: ‘00-’04,’05-’11, Civic ’12City ’02-’08, CR-V ‘02-’06, FR-V, Legend ‘06-, Accord ‘08Legend: ‘96-’99, ‘00-’06, ‘06Legend ‘06-,
Accord ‘08-

górne mocowania nakładek zderzaków, kołek rozp. ø 9,6
nakładka zderzka przedniego,
osłona pod silnikiem,
krata wlotu powietrza,
listwa progowa zewnętrzna,
mocowanie dolne nakładek zderzaków,
zakola przeciwbłotne (+inne spinki), nakładki zderzaków,

91503-SZ5-003

B25539

10

Accord ‘94-99’, Civic 95’-’00,

poszycia tapicerskie podłogi i bagażnika

90667-SA0-003

B25628

10

Accord:’93-’98, ‘98-’02, ‘02-’07,’07-, Civic ‘01-’05,
Legend: ‘96-’99,’00-’06, ‘06-, Odyssey: ‘95-’99, ‘00-’04, ‘05-’11,
HR-V, Integra ‘94-’01, Logo, Prelude ‘97-’01,
Jazz: ‘02-’04, ‘04-’08

uszczelki drzwi przód i tył, spinka ø 5,9
uszczelki drzwi przód i tył,
uszczelki drzwi,
uszczelka pokrywy silnika,

91568-SR2-003

B25663

10

Accord: ‘02-’07,’08-, City ’02-’08, Civic: ’95-’00,‘01-’05,‘06-’11,
CR-V: ‘97-’01,’02-’06, ‘07-’12,

uszczelka pokrywy silnika, spinka ø 5
uszczelka pokrywy silnika,

91518-S10-003

B26073

10

różne modele

owiewki, osłony i wiele innych zastosowań, kołek rozp. ø 7

B26079

10

Accord ‘93-’98, ‘98-’02, Odyssey ‘95-’99, Prelude
CR-V ‘02-’06,
Accord: ‘03-’07,’08-, Civic ’01-.’05, CR-V ‘02-’06,

osłona pod silnikiem - jedna ze spinek, kołek rozp. ø 8
listwa dachowa na końcach,
elementy przy błotnikach przednich,

90657-SB0-003

B26296

10

Civic: ‘91-’95, ‘95-’00, CR-V ‘97-’01,
Legend: ‘96-’99, ‘00-’06,

listwy boczne ozdobne,
listwy boczne ozdobne,

75305-SH2-003

B26297

10

Civic ‘95-’00, Legend ‘96-’99,
CR-V: ‘97-’01, ‘02-’06,

listwy boczne ozdobne,
poszerzenia błotników

75305-SH4-003

B26998

10

Accord :‘02-’07,’08-,
Accord ‘08Civic ‘01-’05,
Civic ‘06-’11, Jazz ‘04-’08,
FR-V

osprzęt w komorze silnika, kołek rozporowy ø 8
osłona pod silnikiem (+inne spinki),
osłona pasa przedniego od góry,
listwa pod przednim zderzakiem,
krata wlotu powietrza,

91503-S7A-003

C10070

10

Accord ‘08-, Civic: ‘01-’05, ‘06-’11, CR-V ’07-’12,

uszczelki drzwi przód i tył, spinka w otwór ø 3,

90651-S4N-003

C10072

10

różne modele

wiele zastosowań – kostka montażowa 6,6 x 7, na wkręt 3

75522-611-000

C50344

5

Accord: ‘93-’98,’98-’02,
Civic: ‘91-’95,’95-’00,’01-’05,

mocowanie listew dachowych,
mocowanie listew dachowych,

91528-SR4-003

C60143

5

Civic ‘95-’00, City ‘08-

mocowanie nakładek zderzaka przód i tył

71592-S6A-000
71592-S50-000
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Honda

C60567
numer
kat.

C60477

C60473

C60472

C60641

ilość
w opakowaniu

C60511

C60647

C60646

marka/model

C60512

C60517

C60661

C60552

C60662

C60693
mocowanie
odpowiadające
następującemu
numerowi OEM

zastosowanie

C60472

10

Accord: ‘93-’98, ‘98-’02, ‘03-’07, ‘08-, Jazz ‘04-’08
Civic: ‘95-’00, ‘01-’05, ‘06-’11, Odyssey ‘95-’99,
CR-V: ‘97-’01, ‘02-’06, ’07-’12,

osłony pod przednim zderzakiem i w komorze silnika oraz zakola
osłony pod przednim zderzakiem i w komorze silnika oraz zakola
listwy progowe zewnętrzne oraz zakola, wkręt ø 4,8 długość 19 mm

90114-SE0-000
90114-S23-000

C60473

10

Accord ‘98-’02, Civic ‘01-’05,
CR-V: ‘02-’06, ‘06-’12, Odyssey ‘00-’04 i ‘05-’11,

uszczelka pokrywy silnika, spinka w otwór ø 6,5
uszczelka pokrywy silnika,

91502-S84-A11

C60477

5

Accord: ‘03-’07, ‘08-, Civic: ‘01-’05,’06-’11, FR-V,
CR-V ‘02-’06, HR-V, Jazz: ‘04-’08,’08-,

mocowanie podszybia szyby przedniej, spinka w otwór ø 4,
mocowanie podszybia szyby przedniej,

90602-SX0-003

C60511

10

Civic: ’01-’05, ‘12-, CR-V: ‘02-’06, ‘12,-

wyciszenie pokrywy silnika, spinka w otwór ø 5,5

91501-SWA-003
91501-S1K-003

C60512

10

Accord: ‘02-’07, ‘08-, Civic: ‘01-’05, ‘06-’11,
Jazz ‘08-, Odyssey ‘05-’11,

wykończenia ozdobne i nakładki w kabinie, desce rozdzielczej i drzwiach

90666-SDA-A01

C60517

5

Civic ‘01-’05, CR-V:’02-’06, ‘06-’12,
Odyssey ‘05-’11,

listwy progowe zewnętrzne,
listwy progowe zewnętrzne, osłony przy błotnikach przednich,

91504-SP1-003

C60552

10

Accord ‘08-, CR-V: ’02-’06, ‘06-’12, Jazz ’08-,
Accord: ‘02-’07, ‘08-, Jazz ’08-, CR-V: ’02-’06, ‘07-’12,
Accord ‘08-, CR-V ‘07-’12,

boczki tapicerskie drzwi - przód i tył, tapicerka pokrywy bagażnika,
słupki i progi wewnętrzne, spinka w otwór ø 5,5
podsufitka w tylnej części,

91560-SLJ-J01

C60567

5

Civic: ’01-’05, ’06-’11, CR-V ’02-’06, Odyssey ’00-’04,

listwy boczne, spinka w otwór ø 12,

75305-S0A-003

C60641

5

Civic ’06-’11, CR-V: ’02-’06, ’07-’12, Odyssey ’05-’11,

mocowanie podszybia szyby przedniej (+inne spinki),

90602-SFA-004

C60646

5

Accord: ’03-’07, ’08-, Civic ’12-,

mocowanie podszybia szyby przedniej (+inne spinki),

90602-TA0-003

C60647

10

Accord: ’03-’07, ’08-, Civic:’01-’05, ’06-’11, ’12-,
CR-V ’12-, FR-V, Jazz ’08-, Odyssey ’05-’11,

mocowanie zakoli przeciwbłotnych (+inne spinki),
mocowanie zakoli przeciwbłotnych (+inne spinki),

90682-SEA-003

C60661

5

Accord ’98-’02,

mocowanie listew bocznych

75306-SV1-A01

C60662

5

Accord ’03-’07,

mocowanie listew bocznych

75306-SDA-A01

C60693

10

Accord: ’03-’07, ’08-, Civic ’06-’11,
CR-V: ’97-’01, ’02-’06, ’07-’12, Jazz ’02-’08, ’08-,
FR-V,
Oddyssey ’05-’11,
Jazz ’02-’08,

listwy progowe wewnętrzne, spinka w otwór ø 9,
tapicerka bagażnika
słupki wewnętrzne i boczki tapicerskie drzwi,
boczki tapicerskie drzwi oraz tapicerka bagażnika
mocowanie podszybia szyby przedniej (+inne spinki),

91560-S6A-003
91560-S6A-003
91560-S6A-003
91560-S6A-003
90602-SAA-003
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Honda

C60697

numer
kat.

C60699

ilość
w opakowaniu

C60913

marka/model

mocowanie
odpowiadające
następującemu
numerowi OEM

zastosowanie

C60697

10

CR-V’12-, Civic’12-,

zakola przeciwbłotne, kołek rozporowy ø 7,8

91501-TR0-003

C60699

5

Accord ’98-’02

mocowanie podszybia szyby przedniej (+inne spinki),

90652-S0A-003

C60913

5

Accord: ’93-’98, ’98-’02, ’03-’07,’08-, CR-V’97-’01,
Jazz ’08-, Odyssey ’95-’99, Civic ’91-’95,
Accord:’03-’07, ’08-, CR-V ’07-’12,
Civic ’06-’11,
Accord: ’90-’93, ’93-’98, ’98-’02, CR-V ’97-’01,
Accord ’08Civic ’91-’95,
Accord: ’90-’93, ’93-’98, Odyssey ’95-’99,
Civic ’00-’05,

nakładki zderzaków przód i tył, śruba M6,
nakładki zderzaków przód i tył,
osłony pod środkową i tylną częścią podwozia,
osłony pod silnikiem i podwoziem,
nakładki zderzaków przód i tył,
mocowanie reflektorów (przód),
nakładki zderzaków przód i tył,
osłona pod silnikiem,
nakładki zderzaków przód i tył,

90149-SA0-003
90149-SA0-003
90149-SA0-003
90149-SA0-003
90111-SM4-003
90111-SM4-003
90111-SM4-003
90119-SE0-000
90119-SE0-000
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