
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Sporttárs! 
Tisztelt Olvasó! 
 
Az év elején elindított sorozatunk keretében, melyben  a gyártók újdonságainak 
bemutatását tűztük ki célul, most a SPARCO új technológiáját mutatjuk be. Ezzel a 
módszerrel teljesen egyedivé alakíthatók a versenyoverálok is.  
A „Hónap terméke” sorozatunk sztárja ezúttal az OMP JET S7 sisak. 
Akcióink közül pedig most a Brian James Trailers C2Blue modelljét ajánljuk.  
 

Újdonságok a versenyfelszerelési termékek piacán 
 
SPARCO Infinity projekt 

 
 Az idén az olasz Sparco cég megújította az 
egyedi overálok rendelésével kapcsolatos 
terveit. Ehhez hozzájárult természetesen az 
új technológiai fejlődés is, mely most már 
lehetővé teszi, hogy a versenyoverálokat ne 
csak hímzéssel, hanem nyomtatással is 
egyedivé lehessen alakítani. 
 
 

Ezért indította újtára az úgynevezett INFINITY projektet, melyben 3-féle kivitel 
közül lehet választani: 
 

INFINITY 30  
Az alap a SPARCO R5 overál, melyen tetszőlegesen változtathatók a színek egy 
adott színskála segítségével. 
Változtatható az alapszín, a kiegészítő szín és a passzék színe, de nem kérhető 
logozás. 
Ára: 794,26 EUR 
 
INFINITY 70  
Az alap szintén a SPARCO R5 overál, azonban ezesetben nemcsak a színek, 
hanem a az alap mintázata is választható egy adott mintasorból. 
Változtatható a mintázat színe, a kiegészítő szín és a passzék színe, de nem 
kérhető logozás. 
Ára: 1.023,77 EUR 

HÍRÚJSÁG 
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INFINITY 100  
Ennél az overálnál bármi választható (mintázat, logo stb.), ami csak szem-szájnak 
ingere. A mintázatot adott tervezet alapján nyomják az overálra. 
Ára: 1.228,69 EUR 

 
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az overálok gyártási ideje kb. 30 munkanap, 
így érdemes időben megtervezni és megrendelni azokat! 
 
 
 
„A hónap terméke” 
OMP JET 7S sisak 
 
- FIA homológ nyitott versenysisak 
- HANS-klipsszel ellátva 
- Előkészített átbeszélő-helyekkel 
- Méretek: S-XL 
 
Ára: 72.200,- Ft (+ ÁFA) 
 
 
 
 
A K C I Ó 
BRIAN JAMES tréler (C2Blue) 

 
Mint ahogy arról már korábban hírt 
adtunk, megkezdtük a kiváló 
minőségű angol BRIAN JAMES 
trélerek árusítását.  
Az akcióban jelenleg a C2-es 
típusszámú tréler szerepel, mely kis 
mérete és alacsony súlya révén ideális 
szállítójármű a kisebb méretű 
versenyautókhoz. 
 
 

A trélerek eladásában akár kedvezményes részletfizetési kondíciók kidolgozása is 
lehetséges, valamint a bérlésre is van lehetőség. 
 
 

Kérdéseiddel, észrevételeiddel keress bennünket bátran! 
Elérhetőségeink: Telefonon: 06-20/21-22-900 

E-mailben: info@srteam.eu 
Facebookon: SRTeam 


