Bobbel

1957
Custom made to perfection…

“The
golden bug”
Har man købt sig en AUDI
har
fler
e til kvalitet,
flere
er kravene
indbyggede
individualisme og komfort
allerede sat højt....
speciliateter
end
agent 007
har i sin
Aston Martin

future carstyling eller Brian Vallenquist som ejer
firmaet og er drivkraften bag virksomheden,
lavede sin første styling da han og hans bror begge
fik en folkevogn i gave fra deres forældre.
Det blev den spæde start for virksomheden. En
folkevogn der til stadighed vises frem ved forskellige
events og messer rund om i Europa.
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Den lille fikse DVD
skærm “popper”
automatisk ud og ind.

Hele moteren er forkromet og benzintanken er poleret
rustfrit stål, forstærket gearkasse og håndlavet rustfri
poleret udstødning.
De indbyggede Batterier er fra Exide

Bilstereo: Komplet Pioneer anlæg bestående af en
DEX-P9R High End styreenhed. DEQ-P9R Equalizer,
AVX-P7300 DVD.Skærm, 2 stk PRS-X340 forstærker,
2 stk TS-W12PRS subwoofer og 4 stk TS-C1700
komponent højtalersæt.

Recaro-sæder med
stof der passer til
bilens farve, elruder,
bakspejl og indvendige håndtag i
customstyle.
Indstrumentbrættet
er specialbygget i
poleret rustfri stål
med indbygget
omdrejningstæller
og olietryksmåler.

Motoren udskiftet med en 1,6 liters VW motor,
der er boret op til 1.914 ccm med portet
topstykke, 45 mm karburator og 286 gr.
racerknast.
Benzinpumpen er elektronisk benzinpumpe og
dynamoen til generatoren er udskiftet.

T
ekniske data
Tekniske
Motor udskiftet med en 1,6 liters VW motor, der er boret
op til 1.914 ccm med portet topstykke, 45 mm karburator
og 286 gr. racerknast.
Benzinpumpen er elektronisk benzinpumpe og dynamoen
til generatoren er udskiftet. Hele moteren er forkromet og
benzintanken er poleret rustfrit stål, forstærket gearkasse
og håndlavet rustfri poleret udstødning.
Hestekræfter: 120 HK
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Fælge: AEZ Ultra 8x18" for og 9x20" bag
Dæk: Bridgestone S03 for 225/35-18" - bag 255/35-20" .
Undervogn: Hjemmelavet forbro og forstærket bagvogn,
gasstøddæmpere, skivebremser foran og ekstra tromler på
baghjulene. Bremsesystemet er forstærket med et 2-kreds
system.
Bilstereo: Komplet Pioneer anlæg bestående af en DEXP9R High End Styreenhed. DEQ-P9R Equalizer, AVXP7300 DVD.Skærm, 2 stk PRS-X340 forstærker, 2 stk TSW12PRS subwoofer og 4 stk TS-C1700 komponent
højtalersæt samt diverse kabler med mere samt batteri fra
Exide
Styling
Styling: Forskærme er udbygget 7 cm med VW Lupo
forlygter og blinklygter, bagskærmene er udbygget 5,5 og
monteret med Beetle baglygter i lexus-style. Dørhåndtag
er fjernet og dørene åbner med fjernbetjening, For- og
bagklappen har ligeledes fået fjernet håndtag, Alle lister er
svejset til og spartlet ud. Nummerpladen bagved er flyttet til
under ventre baglygte og derefter er bagklappen spartlet
ud, sidespejl i cusstom-style og Ford Mondeo vinduesviskere.Tonede ruder hele vejen rundt, Softtop, hele sideruder, lys i undervogn. Lak grøn kemæleonlak importeret
fra USA.
Interiør: Recaro-sæder med stof der passer til bilens farve,
elruder, bakspejl og indvendige håndtag i customstyle.
Indstrumentbrættet er specialbygget i poleret rustfri stål
med indbygget omdrejningstæller og olietryksmåler.
Betjening til tv-skærm med DVD og det store Pioneer
anlæg er også placeret her. Håndbremse, gearstangpedaler og Ildslukker er alle i krom. Der er yderligere
indbygget to krombøjler mellem gulv og indtrumentbord i
Audi TT-Look. Rattet er det originale som er lakeret i sølv.

furture carstyling har gennem de sidste 10 år
brugt flere dage, timer og sekunder
på at bygge på vores egne biler, rådet venner og
bekendte til hvordan de styler
deres biler bedst og på mest fornuftig vis.
Vi har mange kontakter bl.a. i udlandet, der gør at
vi kan skaffe styling til stort set
alle biler. De biler vi ikke kan skaffe noget til - ja
der bygger vi det selv helt fra
bunden!
Vi er også specialister i store projekter som
ændring af karosserier,
dvs. udbygning af skærme, kofanger, frontklap,
tag,
…ja alt hvad hjertet begærer.
Så sidder du med lysten til at gøre noget vildt ved
bilen, så kontakt os.
Vi give gerne et bud på, hvad der kan gøres og
hvad det vil koste.
Med venlig hilsen
future carstyling

Brian Vallenquisth
Specialbygger.

Custom made to perfection…

Telefon: 56861011
Mobil: 2943 3362
e-mail: inf0@future-carstyling.dk

