Fiat Grande Punto Shogun
od Carzone Specials !
Belgická firma Carzone Specials má na
svojom konte už niekoľko desiatok úprav
sériových vozov bez ohľadu na to, o aké
auto sa jedná. Azda najlepšia práca je s
novými, neokukanými autami, akým je aj
dnešný Fiat Grande Punto. Kompletný
bodykit už horí nedočkavosťou po svojom
novom majiteľovi.
Úpravcovia z firmy Carzone Specials sú
si vedomí, do čoho sa púšťali. Ich úlohou bolo
navrhnúť bodykit, ktorý by sa dokonale hodil
k oblému talianskemu štýlu. Inač povedané,
bolo potrebné skombinovať taliansky šarm s
belgickou precíznosťou. Výsledok má názov
Shogun.
Súčasťou tohto Shogun kitu je aj
nádherne prepracovaný predný nárazník (pre
troj- a päťdverovú verziu), tvoriaci jeden
celok s maskou chladiča. Jeho hlavnou
charakteristikou je množstvo oblých otvorov,
ktoré sú akoby zapustené do nárazníka a
navzájom sú pospájané množstvom detailov.
Dominantou je veľký centrálny otvor
privádzajúci chladný vzduch k chladiču
motora, vedľa neho sa vyníma dvojica
otvorov v tvare slzy a po okrajoch nárazníka

je ešte osadená dvojica zapustených otvorov,
ktorá sa stará o chladenie predných bŕzd.
Všetko toto dokopy vytvára krásny celok,
ktorý tomuto autu dodá ten správny športový
nádych.
V balíku Shogun od Carzone Specials pre
tento typ Punta sú aj bočné prahy (len
trojdverová verzia). Vzhľadom na
jednoduchosť samotného vozidla, sú tieto
prahy navrhnuté pomerne odvážne. Výrazné
tvarovanie im ale dodáva na vzhľade a
celkovo tak robia z tohto „nevinného“ taliana
dosť odvážnu šelmu.
Osobitnú pochvalu si zaslúži zadný
nárazník (pre troj- a päťdverovú verziu),
ktorý sa svojim dizajnom perfektne hodí k
celkovému dizajnu karosérie auta. Hlavnou
časťou tohto nárazníka je zapustený
„difúzor“, ktorý obsahuje dvojicu oválnych
otvorov a zabudnúť nesmieme ani na pár
podlhovastých otvorov, umiestnených za
zadnými kolesami. Punto s týmto nárazníkom
vyzerá omnoho dynamickejšie.
Balík Shogun taktiež obsahuje stojany na
budíky, určené pre B-stĺpik aj stredovú
konzolu.
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