NOVINK Y
Aktivní subwoofer EDGE EDB 10A
Anglická firma Midbass uvedla na český trh prostřednictvím svého
dovozce, firmy IN CAR centrum, nový aktivní subwoofer řady EDGE
EDB 10A. Aktivní subwooferová skříň s basreflexem, atraktivním
oranžovým designem a robustní konstrukcí je osazena wooferem
ED 510 A a vestavěným zesilovačem ED 72100. Rozměry skříně
jsou v/š/h 300 mm/365 mm/400 mm. Výkon 250 W RMS/750 W
MAX. Na zesilovači je možno nastavit vstupní úroveň, zesílení kmitočtů kolem 70 Hz až o 12 dB, a frekvenci v rozsahu 50 – 250 Hz. Subwoofer
je možno napájet i vysokoúrovňovým signálem. Součástí balení jsou i signálový kabel a napájecí kabely. Maloobchodní cena je 3.990,- Kč.
IN CAR CENTRUM s.r.o.
tel.: 547 215 641. GSM: 608 301 200
e-mail: info@autoradia.cz, www.incar.cz, www.fliaudio.cz

Gumové autokoberce
Přesné gumové autokoberce a vana do kufru pro Opel Insignia
je nově v nabídce společností www.autofashion.cz. Gumové autokoberce jsou vyrobeny ve velmi vysoké kvalitě, jsou přesně
tvarovány na konkrétní typ vozidla, mají vyvýšený okraj pro bezpečné zadržení nečistot a jsou vyrobeny v černém provedení.
WWW.AUTOFASHION.CZ
GSM: 606 345 808
e-mail: info@autofashion.cz
www.autofashion.cz

Limitovaná edice pro Škoda Octavia I
Limitovaná edice o několika málo sadách pro vůz Škoda Octavia
I v černém provedení se žlutým RS obšitím a vyšitými logy V//RS
pocházejících z modelu II. Provedení z velmi kvalitního materiálu,
který je velmi silný a dostatečně tuhý, zabraňující nežádoucímu
shrnování. Navíc součástí koberců je originální úchytný systém,
který přesně koresponduje se systémem ve vašem voze. Koberce
jsou opatřeny spodní granulátovou vrstvou nepropouštějící vodu.
Zesílená vrstva v oblasti pedálů je samozřejmostí. Doporučená
cena setu pro jedno vozidlo je 1.500,- Kč.
NEWMAN TUNING
GSM: 603 767 425, e-mail: newman_tuning@seznam.cz
www.koberce4you.cz, www.tachocolor.wz.cz, www.newman-tuning.com

Ochranný potah kapoty
Máte rádi svůj vůz a nechcete, aby jeho kapota byla
poškozena odlétávajícími kamínky a následně korozí
poškozených míst? Belgický výrobce Pantherbra přináší řešení těchto nepříjemností. Jejich speciální potahy
ochrání kapotu Vašeho vozu proti poškození. Každý
ochranný povlak je vyroben z vysoce kvalitní umělé kůže
Skai, prošitý dvojitými švy pro zvýšení pevnosti a opatřen měkkou tkaninou z vnitřní strany proti poškrábání
laku. Základní barevné provedení je černé. K dispozici
na více než 500 modelů aut.
TUNING RACING SHOP s.r.o.
tel.: 511 120 120, fax: 511 120 121
e-mail: shop@autodoplnky.cz, www.autodoplnky.cz

DEZENT RE
Dezent RE je čistý nadčasový design s pěti mohutnými paprsky,
které se rozšiřují směrem k okraji ráfku. Dezent RE je k dispozici
ve čtyř i pětiděrovém provedení a nabízí širokou variabilitu aplikací od malých vozů až po limuzíny. Jednoduchý design paprsků se
stříbrným lakováním mu dává skvělé doporučení pro zimní provoz
a maximálně snadnou údržbu. Dezent RE je samozřejmě náležitě
testován a certifikován německým TÜV.
ALCAR BOHEMIA s.r.o.
www.alcar.cz
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