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ACCESSSOIRES BUITENZIJDE       908 
EMBLEMEN – STICKERS - UITLAATPANEEL 
 
EMBLEMEN (ORIGINEEL) 
De originele GM emblemen. Niet alleen voor de neus en de 
achterkant, maar deze (achter = vlak) kunnen op elke gewenste 
plek geplaatst worden, zoals in het interieur. 
908-010 05-06 EMBLEEM (GM) NEUS 
908-011 05-06 EMBLEEM (GM) ACHTERZIJDE 

010 
 
 
MOTORKAP STRIPING “LS-2”                                                
Hetzelfde effect als de LT-1 Corvettes uit het begin van de 70-er 
jaren……..   Leverbaar in zwart, goud metallic, zilver metallic, rood 
of carbon effect. Zelfklevend vinyl. Incl. installatie kitje.  
908-022 05-06 MOTORKAP STRIPING “LS-2” (P/PAAR) 

 022 
 
 
LETTERSET DASHBOARD / BUMPER 
Met dit setje “corvette” letters word het in reliėf uitgevoerde 
corvette script in achterbumper of dash gedeelte (rechts) meer 
geaccentueerd.  
Verkrijgbaar in normale VINYL stickers, of met dikker (laser 
gesneden acryl) hoogglans “3-D” effect. 
Zwart, rood, wit, goud of zilver metallic leverbaar.(in vinyl) 
Zwart, rood, blauw, wit, chroom, of carbon (in 3-D) 
Ook leverbaar in gepolijst roestvast staal. (RVS) 
Kleur opgeven, zelfklevend. 
908-024 05-06 LETTERS, CORVETTE (VINYL) 
908-046 05-06 LETTERS, CORVETTE (3-D)  
908-048 05-06 LETTERS, CORVETTE (RVS) 

024  

048 046 

 
 
 
STICKERS “CORVETTE RACING” 
Dezelfde stickers die worden gebruikt door de C6 racing teams. 
Zelfklevend vinyl. 
908-025 05-06 STICKER CORVETTE RACING (9 X 2,5 CM) 
908-026 05-06 STICKER CORVETTE RACING (23 X 9 CM) 

025/026 
 
 
KOPLAMPRANDEN “EYEBROWS” 
Ook hier weer een apart effect aan uw Corvette. 
Deze “eyebrows” vallen om de rand van het koplampglas en zijn 
gemaakt van chroom ABS plastic. Per paar. 
908-027 05-06 KOPLAMP EYEBROWS (PR) 

 027 
 
 
STICKERSET “LS-2” 
Dit set zelfklevende vinyl letters bestaat uit 2 stuks 10 cm, voor de 
zijschermen, en 1 sticker 15 cm voor de achterbumper. 
Leverbaar in zwart,  zilver metallic, goud metallic, rood, of carbon. 
908-028 05-06 STICKERSET LS-2  (kleur opgeven) 

028 
 
 
STICKERS “CROSSED FLAGS” 
Om een accent aan te brengen waar u wilt, zijn deze “crossed 
flags” stickers verkrijgbaar. Zelfklevend vinyl. Zonder (A) of met (B) 
“C6” toevoeging. 
908-020 05-06 STICKER “CROSSED FLAGS” (A) 15 X 9 CM 
908-029 05-06 STICKER “CROSSED FLAGS” (B) 7,5 X 4 CM 
908-030 05-06 STICKER “CROSSED FLAGS” (B) 10 x 5 CM 

020  030 
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UITLAATPLAAT (BILLET) 
Deze billet aluminium plaat in chroom wordt geleverd met het logo 
en de tekst “corvette”. Alleen voor de originele uitlaat. Installatie 
met zelfklevende tape. 
908-034 05-06 UITLAATPLAAT BILLET 

 034 
 
UITLAATPLAAT (RVS) 
Een uitlaatplaat in rvs met de letters in relief opgebracht. Corvette 
tekst en logo. Verkrijgbaar in RVS gepolijst of in zwart acryl. 
Wordt aan de demperophanging gemonteerd. 
908-035 05-06 UITLAATPLAAT RVS, ZWART 
908-036 05-06 UITLAATPLAAT RVS, GEPOLIJST  

  
035                                                           036 
 
UITLAATPLAAT (RVS BLANK) 
Deze plaat is blank uitgevoerd zonder logo of tekst.  
Gemaakt van gepolijst RVS. Geeft de mogelijkheid tot het 
aanbrengen van een persoonlijke tekst of het toevoegen van een 
origineel embleem zoals 908-011. 
908-037 05-06 UITLAATPLAAT RVS, BLANK 

037 
 
 
UITLAATPLAAT (BREDE UITVOERING) 
Gemaakt van gepolijst RVS valt deze plaat geheel om de uitlaat 
tips. Let erop dat er verschil zit in de originele tips en een 
aftermarket CORSA systeem.  Voor een extra accent kan o.a. het 
crossed flags embleem 908-011 aangebracht worden. 
908-040 05-06 UITLAATPANEEL BREED (originele uitlaat) 
908-041 05-06 UITLAATPANEEL (corsa systeem 90mm tips) 

 040 
 
 
 
 
 
 

 
 
UITLAATPLAAT (IN KLEUR) 
Een bijzonder fraaie rvs uitlaatplaat welke in elke bodykleur 
geleverd kan worden. Aan de buitenkant is een chroom lijst 
aangebracht en de doorvoer van de uitlaat tips is voorzien van een 
chromen rand. Alleen voor de originele uitlaat. 
908-042 05-06 UITLAATPLAAT IN KLEUR 

 042 
 
 
STRIPING “FADED” 
Het accent van de ‘82 collector Corvette wordt hier toegepast. 
De striping baan loopt van donker naar licht (zijkant), of van licht 
naar donker (motorkap). Voor alle modellen incl. Z06. Per paar. 
908-050 05-06 ZIJSTRIPING “FADED” (PR) 
908-051 05-06 MOTORKAPSTRIPING “FADED” (PR) 
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