Zielone arcydzieło

Należące do Nico Moranda Audi S4 Avant do skromnych nie należy: Poszerzone nadkola, duże spoilery progowe i
spektakularne felgi z lekkich stopów wieńczą stylowe wykończenie. Całość sprawia, że ten wspaniały pojazd jest prawdziwym
królem wystaw.
Autorem tej transformacji jest warsztat w Brnie: Firma NF Performance to warsztat znany z
prawdziwego rzemiosła tuningowego i wykończeniowego, którego sława wybiega daleko poza
granice Szwajcarii. To Audi jest jak dotąd najlepszym przykładem ich talentu: Od momentu
ukończenia prac nad pojazdem przez dwóch właścicieli, Nicolasa Moranda i Berta Galstera,
nie da się nie zauważyć tego pięknego auta, jak nie da się nie zauważyć kapiącej złotem
królewskiej karocy.
Wykonanie tak skomplikowanego wzoru wymaga wyjątkowych umiejętności
Ten efekt można było uzyskać przede wszystkim dzięki procesowi lakierowania. Wyjątkowy
wygląd wynika z określonego sposobu aplikacji: Samochód, który początkowo był czarny,
pomalowano na srebrno, a następnie wykonano artystyczny wzór i wykończono
transparentnym kolorem zielonym. Mieniący się wzór to typowe wykończenie aut typu „low
rider” (w których zawieszeniu stosuje się siłowniki pneumatyczne, umożliwiające opuszczenie
nadwozia do ziemi). Taki wygląd być może nie każdemu się podoba, ale jedno jest pewne:
Lakiernik, który zaprojektował to Audi, musiał mieć olbrzymią wyobraźnię przestrzenną i
wyjątkowe umiejętności obsługi pistoletu lakierniczego.

Wielokrotnie nagrodzone Audi w wersji low rider
firmy NF Performance to prawdziwa ozdoba wielu
wystaw.

NF Performance to połączenie dwóch talentów: Nico Morand, wyszkolony blacharz, sam
nauczył się lakierowania nadwozi. 29-latek już jako chłopiec marzył o stworzeniu własnej firmy
tuningowej. W 2014 roku poznał starszego o 10 lat Berta Galstera, który miał już ponad 20
lat doświadczenia w dziedzinie lakiernictwa samochodowego i zdołał zyskać renomę artysty
airbrushu. Od samego początku panowie doskonale się rozumieli i wkrótce powstała firma NF
Performance.
750 godzin pracy zainwestowanych w Audi
Właściciele firmy stworzyli prawdziwy klejnot tuningu w postaci zielonego Audi. Pracy było
dużo: Transformacja trwała około 750 godzin i pochłonęła olbrzymie ilości lakieru. Aby
osiągnąć ten wspaniały efekt, wykorzystali produkty marki Spies Hecker: Permacron Base
Coat 293/295, Permasolid HS Vario Primer Surfacer 5340, HS Premium Filler 5310 i
Permasolid HS Optimum Clear Coat 8600. Bert Galster, który jest specjalistą w dziedzinie
lakierów, bardzo chwali lakier bazowy 293/295: „Idealnie nadaje się do lakierowania
aerografem” mówi. Jego kolega Morand dodaje: „W przypadku tego Audi zużyliśmy 70 kg
samego lakieru bezbarwnego. Od trzech lat współpracujemy z marką Spies Hecker i jesteśmy
bardzo zadowoleni z rezultatów”.

Reputacja firmy NF Performance (która planuje obecnie dalszą ekspansję) jest w niemałej
mierze zasługą zielonego Audi. Auto stało się ambasadorem marki, prezentowanym na
pokazach samochodowych w Szwajcarii i zagranicą, a także wygrało ponad tuzin nagród, w
tym wyróżnienie przyznawane przez prestiżowy magazyn „Tuning World Bodensee”.
Więcej informacji na temat firmy NF Performance można znaleźć na stronie www.nfperformance.ch.
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