Informacje o produkcie

Utworzono 22-05-2018

Listwy Progowe 911 Turbo V-RT - Vorsteiner [Włókno Węglowe - Carbon]
Cena : 2.961,84 zł (netto: 2.408,00 zł)
Nr katalogowy : 9905 POV
Producent : Vorsteiner

ce
.p

l

Element kompletnego, aero-dynamicznego, sportowego i niesamowicie wyglądającego pakietu stylizacyjnego z serii V-RT dedykowanego do Porsche
911 Turbo i Turbo S [997.2] od renomowanego, ekskluzywnego tunera firmy Vörsteiner, której MM-Performance.pl jest autoryzowanym
dystrybutorem na Polskim rynku.
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Komponent | wewnętrzne listwy progowe - włókno węglowe

..:: Jako autoryzowany przedstawiciel na produkt udzielamy pełnoprawnej gwarancji ::..
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Zaprojektowany całkowicie od podstaw w tunelu aerodynamicznym celem minimalizacji oporów powietrza, radykalnej redukcji masy oraz nadaniu
Porsche 911 Turbo i Turbo S jeszcze większej przyczepności oraz stabilności w zakręcie. Ponadto całość aero bodykit-u nadaje bardzo
wyrafinowanego, sportowego i ekskluzywnego wyglądu przy jednoczesnym zachowaniu dostojnej postawy, elegancji oraz klasy 911 Turbo. Wszystkie
elementy zostały wykonane przy użyciu impregnowanego włókna węglowego (PREPREG - DRY CARBON) przy użyciu metody próżniowej finalnie
wygrzewanej w autoklawie. Vörsteiner przy technologii produkcji pakietu V-RT do Porsche 911 Turbo i Turbo S [997.2] wersja po FL poszedł o
krok dalej w hołdzie 997.2. Każdy z komponentów wykonany został wyłącznie (bez domieszek) z carbonu. Większość tunerów oferuje elementy
zawierające domieszkę włókna szklanego. W przypadku Porsche 911 Turbo i Turbo S taka ewentualność nie wchodziła w rachubę. Tworzyli dzieło
sztuki dla dzieła sztuki. Takie rozwiązanie daje 100% gwarancję produktu najwyższej jakości jest to ten sam rodzaj włókna który używa się podczas
wykonywania komponentów do bolidów Formuły 1. Jest to materiał zapewniający najatrakcyjniejsze obecnie walory wizualne. To również materiał
zapewniający o 25-30% lepszą twardość od tradycyjnych włókien. Jest sztywniejszy, bardziej wytrzymały oraz mocniejszy. Odporny na promienie UV
oraz warunki klimatyczne. Impregnowany już podczas procesu produkcyjnego samego włókna. W konsekwencji zapewnia dużo trwalszy w eksploatacji
komponent który nie urwie się podczas podróży z ogromną prędkością, nie wypaczy i wytrzyma ogromne temperatury. Totalny High-End! Próżno
szukać akcesoryjnych elementów wyższej jakości.
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W skład pakietu stylizacyjnego Vorsteiner "V-RT" do 911 Turbo / S [997.2] wchodzą następujące elementy:
>>> Zderzak Przód [wraz z front splitter'em]
>>> Pakiet Wykończenia Zderzaka Przedniego (grill etc)
>>> Zderzak Tył [wraz z dyfuzorem]
>>> Boczne Wloty Powietrza
>>> Spoiler Pokrywy Maski Tylnej (Wraz z Kanałami Powietrznymi)
>>> Maska Przód
>>> Poszycie Dachu
>>> Listwy Progowe Wewnętrzne
>>> Komplet Dywaników
>>> Komplet Kutych 20" Felg
Vörsteiner V-RT | Wewnętrzne Listwy Progowe
Element wykonany w całości z impregnowanych włókien węglowych w technologii próżniowej. Najwyższa wytrzymałość oraz sztywność i trwałość.
Nieustanne dążenia stylistów i programistów Vörsteiner były bezlitosne dla osiągnięcia stylu który jest subtelny a jednocześnie tak bardzo estetyczny i
agresywny. Stylistyka elementu pozwala być o krok dalej do samochodu sportowego a jednocześnie o krok bliżej do maszyny wyścigowej. Redukujący masę,
poprawiający aerodynamikę przyciągający wzrok, nie pozostawiający żadnych pytań. Absolutnie najwyższej klasy komponent. Wygrywasz!
Naturalnie, każdy z elementów pakietu V-RT może zostać zamówiony oddzielnie pozwalając właścicielowi tworzyć indywidualną kompozycję. Ponadto
producent zapewnia pełną gamę części zamiennych bez konieczności zakupu kompletnego np. zderzaka w chwili uszkodzenia jedynie dyfuzora czy też
przedniego zderzaka w chwili uszkodzenia jedynie front splittera. Satysfakcja gwarantowana!

Cechy główne pakietu V-RT Vörsteiner:
>>> Poprawiona aero dynamika
>>> Zwiększony docisk do podłoża
>>> Zredukowana masa

>>> Poprawiona stabilizacja w zakręcie
>>> Agresywny wygląd
>>> Pełen indywidualizm
>>> Najwyższa jakość
>>> Łatwa i szybka instalacja
>>> Wykonanie z impregnowanego włókna węglowego w technologii próżniowej
>>> Perfekcyjna jakość wykonania i spasowania
>>> Powłoka ochronna przed promieniowaniem UV
!!! ZAPEWNIAMY MOŻLIWOŚĆ PROFESJONALNEGO MONTAŻU !!!
Wideo prezentacja pakietu V-RT od Vorsteiner w [997.2] Porsche 911 Turbo i Turbo S:
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Galeria zdjęć produktu pakietu V-RT Vorsteiner dedykowanego [997.2] Porsche 911 Turbo i Turbo S:

Prawo autorskie (copyright) - wszelkie tłumaczenia są własnością intelektualną MM-Performance.pl. Wykorzystywanie bez zgody właściciela zabronione!

