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XRW je ještě poměrně mladá společnost založená v roce 2005 v průmyslové zóně Vila 
Verde, v městě Oliveira do Bairro v okresu Aveiro. Firma XRW se zaměřuje na dravý 
sportovní design a inovace, vyrábí vynikající ochranné doplňky z vysoce kvalitního hliníku 

pro čtyřkolky a UTV, a celou řadu dalších produktů. Asi nemá cenu vyjmenovávat kompletní 
sortiment, ten si ostatně můžete nalistovat na internetu na stránkách www.aspshop.cz. 

Tohle je příklad nazbrojení Mavericka za použití doplňků XRW. Portugalci většinou všechno 
vyrábějí z tvrzené hliníkové slitiny letecké kvality třídy 6060-T5 a dávají tomu finální podobu 
buď leštěného hliníku nebo černého eloxu. U nás se doplňky dají objednat na nejběžnější 
modely čtyřkolek a side by side od značek: Arctic Cat, Can-Am, Yamaha, Suzuki, Polaris, KTM 
nebo Kawasaki.

MOŽNÁ NEZNÁTE ŽÁDNÉHO PORTUGALSKÉHO ČTYŘ-
KOLKÁŘE, ANI SE V NEJZÁPADNĚJŠÍ VÝSPĚ EVROPY ŽÁDNÉ ČTYŘKOLKY 
NEVYRÁBĚJÍ. UMÍ TAM ALE DĚLAT KVALITNÍ DOPLŇKY NA KOLKY I NÁ-
KLAĎÁČKY. HLEDEJTE JE POD TŘEMI PÍSMENY XRW.

36 leden - únor 2015

XRW RACING PERFORMANCE

V nabídce XRW je řada typů předních i zadních ná-
razníků v mnoha provedeních, která splní všechny 
představy o špičkovém designu, závodní odolnost 
zaručují díky lehké a odolné konstrukci z tvrzené hli-
níkové slitiny

V prodeji jsou nárazníky pro nejpopulárnější 
modely čtyřkolek a SxS značek: 
ARCTIC CAT, CAN-AM, YAMAHA, 
SUZUKI, POLARIS, KTM a KAWASAKI

Bytelný hliníkový nášlap ochrání plastové prahy 
UTV před poškozením terénem

MOŽNÁ NEZNÁTE ŽÁDNÉHO PORTUGALSKÉHO ČTYŘ-
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Pro závodění, ale i pro běž-
né používání je pořádný 
nárazník nezbytností
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Dveře vhodné pro závodní i rekreační jíz-
du jsou vyrobené z tvrzeného hliníku le-
tecké kvality třídy 6060 - T5 s povrchovou 
úpravou v leštěném hliníku nebo černé

Robustní čelní okna XRW 
z vysoce odolného poly-
karbonátu jsou známá 
vynikající odolností a vy-

sokou pevností

TUNING
Hliníkové střechy ochrání nejen 
před sluncem, ale i když už jde do 
tuhého, v nabídce českého do-
vozce ASP Group jsou střechy 
pro modely Side by Side značek:
ARCTIC CAT, CAN-AM a POLARIS
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Vysoce kvalitní a odolné plastové boxy, 
ochranné rámy, boční plasty a další doplňky 
pro čtyřkolky od známé kanadské fi rmy KIMPEX.

Numer katalogowy: 
058680

WWW.ASPGROUP.CZ

                      ASP Group s.r.o.
                     Autorizovaný dovozce a distributor 
           doplňků KIMPEX na čtyřkolky do ČR a SR.

Adresa dovozce: Náměstí 13, 267 53  Žebrák
Tel.: +420 311 577 222   E-mail: info@aspgroup.cz

HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE

katalogové číslo: 
058681

7 990 Kč s DPH

katalogové číslo: 
058680

6 490 Kč s DPH

katalogové číslo: 
558490

10 999 Kč s DPH

katalogové číslo: 
158425

7 999 Kč s DPH

katalogové číslo: 
058467

6 999 Kč s DPH

ATV Cargo Boxx Deluxe

ATV Cargo Boxx Regular

ATV Dry Ride 2.0

ATV Deluxe Box

ATV Cargo Deluxe

xrw_racing_performance.indd   2 19.2.2015   11:08:59


