NOVINK Y
Dayline s led svícením
F2Tuning představuje nové přední světla Dayline s led svícením pro vozy Fiat Stilo 3dv a KIA Ceed. Na výběr jsou v chromovém a černém provedení a jsou skladem. Dále připravují tato
světla také pro vozy Renault Laguna, Honda Civic, Mercedes
W163 a Mini Cooper. Nabízí veškerá tuningové světla také firmám, zaručena nejrychlejší doba dodání.
F2TUNING
GSM: 777 178 484, e-mail: f2tuning@seznam.cz, tuningoptika@seznam.cz
www.f2tuning.cz, www.tuningoptika.cz

MAGNAT Century Colours
Tuningautohifi představuje novou řadu Magnat Century za velmi zajímavé ceny. Subwooferový box Century B300 má 30 cm
membránu, disponuje výkonem 300/1000 Watt, citlivost 91 dB,
frekvenční rozsah 25-250 Hz, impedance 4 Ohm, rozměry jsou
430x390x355 mm. Zaváděcí cena je 1.630,- Kč. K dispozici jsou
také reproduktory od 890,- Kč a zesilovače od 1.850,- Kč. Jedná
se o limitovanou sérii. Objednávat lze telefonicky nebo přes
E-shop (pro dodržení ceny do poznámky uveďte „Tuning Magazine“).
AUTOHIFI - HFC SERVIS
GSM: 603 454 436-7
e-mail: hfc@tuningautohifi.cz, www.tuningautohifi.cz

Stropní osvětlení LED
Autofam nově nabízí 3-dílnou sadu interiérového LED osvětlení pro vozy VW
Group s tímto typem osvětlení. Jedná se
např. o VW Passat 97-05, Golf IV, Škoda
Octavia I a II, Fabia atd. Jde o přímou
náhradu za standardní žárovky, ovšem
s několikanásobně vyšší účinností. Sada se skládá ze tří panelů, hlavní panel
má 12 bílých LED a 2 boční panely, pro
čtecí lampičky jsou osazeny po čtyřech bílých LED. Super svit. Již je na cestě LED osvětlení
pro zadní cestující a do bočních dveří.
AUTOFAM TUNING
GSM: 603 807 154, 777 154 817, www.autofam.cz

Sada pro renovaci čirých
překrytů světlometů
Společnost 3M uvádí na český trh sadu pro renovaci čirých překrytů světlometů, která umožňuje rychlé obnovení lesku světel. Sada
se skládá z jemných brusných kotoučů několika zrnitostí a leštící
pasty. K jejímu použití není zapotřebí žádné speciální vybavení,
postačí jakákoli běžná vrtačka. Video s ukázkou a bližší informace
o výrobku najdete na webu www.3m.eu/carcare.
3M ČESKO spol. s r.o.
tel.: 261 380 111,
e-mail: 3mcesko@3m.com, www.3m.cz/grafickareseni

DOTZ Freeride
Dotz Freeride s novým perleťovým lakem je perfektní volbou pro
stylovou jízdu. Čistý dynamický design s minimalistickou strukturou dodá vozu styl v jakémkoliv ročním období. Pět paprsků a vlnící se vnější lem se pyšní výjimečným stříbrným lakem vyvinutým Dotz v nové perleťové verzi. Po aplikaci laku se jako svrchní
vrstva nanáší matný bezbarvý lak, který na kole vytváří barevné
zrcadlové efekty. Dotz Freeride je dostupné od 15 do 17 palců od
2.928,- Kč včetně DPH.
ALCAR BOHEMIA s.r.o.
www.alcar.cz
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