
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Sporttárs! 
Tisztelt Olvasó! 
 
Ezúttal a német KÖNIG cég új fejlesztését mutatjuk be a gyártók újdonságainak 
keretében. Ez azt jelenti, hogy nálunk is elérhető a RECARO-minőség, de mintegy  
féláron! 
A „Hónap terméke”most az átalakító, melynek segítségével nincs többé lemerült  
Peltor-átbeszélő! 
A legújabb akcióink bemutatása során a csomagáron kínált SPARO ülés+öv  
összeállítást ajánljuk..  
 

Újdonságok a versenyfelszerelési termékek piacán 
 
RS4000-es KÖNIG versenyülés 
 (RECARO-minőség kedvező áron) 

 
 A német KÖNIG  cég versenyüléseit azoknak 
ajánljuk, akik mind a kényelmet, mind a 
minőséget fontosnak tartják a versenyzésük 
során. Az idei évben már rendelhető a cég 
csúcsminőségű versenyülése az RS4000. 
Az ülés lényege, hogy teljességgel testre 
szabható, azaz a legkülönbözőbb méretű  
versenyzők is maximális kényelemben 
érezhetik magukat. 
Ez a fajta rendszer a RECARO-ülések (Ultima 
Racer) révén már többeknek is ismerős lehet. 
Alapja egy kárpitozott fejvédős karbon héjazat, 
mely kis betétekkel (párnácskákkal) alakítható 
egyedivé. A párnácskák 3-féle méretben 
elérhetők, azaz 1, 2 vagy 3 cm-es vastagságban. 
Az ülés súlya mindössze 7,70 kg, így bátran 
választhatják azok a versenyzők is, akik  
ügyelnek a versenyfelszerelés súlyára is. 

 
Gyártási ideje kb. 2 hét 
Ára: 1.295 EUR nettó 
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„A hónap terméke” 
Átalakító PELTOR átbeszélő 
központba 
 
- Kiváltja az elemet 
- Az autó elektromos rendszerére 
csatlakoztatható 
- Működés tartomány 12 és 24 V 
- Nincs többé lemerült átbeszélő! 
 
Ára: 24.200,- Ft (+ ÁFA) 
 
 
A K C I Ó 
Üvegszálas ülés és  
6-pontos versenyöv csomagáron 

 
A gyártó segítségével (SPARCO) ezúttal azoknak szeretnénk segíteni, akik kedvező 
áron kívánnak minőségi termékeket beszerezni. Most a REV ülés és a 6-pontos  
FIA homológ versenyöv csomagáron elérhető. Ez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 
nettó 200.000 Ft helyett mintegy féláron, azaz mindössze  99.900 Ft + ÁFA áron 
megvásárolhatók ezek a termékek. 
Az öv színe választható (fekete, piros vagy kék) és amennyiben a REV ülés méretei  
nem megfelelőek, akkor becserélhető egy fejvédős CIRCUIT II  ülésre is! 
Most érdemes dönteni, mert a készletek végesek! 
 
 

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

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


