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CONSOLE PLAATJE 
Laat de specificaties van uw auto zien. (LS-1 motor). 
Kan op het klepje van de asbak geplakt worden (zelfklevend). 
80C-070 97-00 TYPEPLAATJE LS1 (345 HP) 
80C-071 01-04 TYPEPLAATJE LS1 (350 HP) 
80C-072 01 TYPEPLAATJE LS6 (385 HP) 
80C-073 02-04 TYPEPLAATJE LS6 (405 HP) 

80C-070 
 

INTERIEUR TRIM KIT, ABS  
Dit 5-delige ABS kunststof set is een goedkopere optie voor het 
verfraaien van uw interieur. 
Montage dmv zelfklevende tape, dus geen beschadiging van het 
bestaande interieur. Het set bevat: dashboard, console, en 
portiergrendels. Leverbaar in notenhout, geborsteld aluminium, of 
carbon finish. 
Materiaalkeuze opgeven. © DUTCH CORVETTE SUPPLIES 
80C-025 97-04 INTERIEURKIT ABS  

 
 

“WHITE FACE” DASHBOARD METER SET 
Voor een apart uiterlijk van uw dashboardmeters zorgen deze witte 
“wijzerplaatjes”. 
6-delig set, wordt bevestigd met zelfklevende rug. 
Wit met zwarte cijfers bij daglicht, en bij donker lichten de 
wijzerplaten fluorescerend op in blauw-groen met rode cijfers. De 
wijzernaalden hoeven voor montage niet verwijderd te worden. 
80C-030 97-04 WIJZERPLAAT “WHITE FACE” KIT  

 80C-030 
 

“BILLET” RAND OM DASHBOARDKLOKKEN 
Deze randen geven een zeer aparte uitstraling. Ze zijn gemaakt 
van geanodiseerd aluminium, en in satijn finish uitgevoerd. 
Set voor de toeren- en kilometerteller, en voor de vier kleine 
klokjes van het dashboard. 
80C-031 97-04 TELLER RANDEN SET ALUMINIUM 

  80C-031 
 
 

STUURWIEL/DASHBOARD STICKERS 
De embleem sticker kan in het relief van het stuurwiel geplakt 
worde, en de stickerset “corvette past precies in het relief aan 
passagierszijde. Passagierszijde in kleuren: rood, goud, of zilver. 
80C-075 97-04 EMBLEEMSTICKER STUURWIEL 
80C-076 97-04 CORVETTE STICKER PASS. ZIJDE 
 

  80C-075 

 
AIRCO UITGANG AFDEKKAPJES 
Wanneer u of de passagier last heeft van de uitstroming van (te 
koude) lucht uit de luchtroosters zijn deze afdekkapjes een 
oplossing. Leverbaar in zwart of “shale” (grijs) 
80C-080 97-04 AIRCO KAPJES, BESTUURDERSZIJDE 
80C-081 97-04 AIRCO KAPJES, PASSAGIERSZIJDE 
80C-082 97-04 AIRCO KAPJES, AUTO SET 

  
                          80C-080                                    80C-081 
 

VENTILATIESTEUN ACHTERRUIT 
Deze achterruit steunen (2) geven meer ventilatie door uw interieur 
en voorkomen een “luchtkamer” in uw achtercompartiment. Het 
alarm en de binnen verlichting blijven functioneren.  
© DUTCH CORVETTE SUPPLIES 
Makkelijk met de hand te plaatsen door een draaibeweging. 
Kierstand plm 6 cm. Bij convertible en hardtop tbv kofferklep. 
80C-045 97-98 VENTILATIESTEUNEN, A. KLEP (PR) COUPE 
80C-046 99-04 VENTILATIESTEUNEN, A. KLEP (PR) COUPE 
80C-047 98-04 VENTILATIESTEUNEN, CONVERT./HARDTOP 

 
 

BINNENSPIEGEL TRIM 
Voor een leuk accent op de binnenspiegel zijn deze trimdelen 
leverbaar. RVS lazer gesneden “geborstelde” zelfklevende  
uitvoering. (AD = automatisch dimmende spiegel) 
80C-085 97-04 SPIEGELTRIM “CORVETTE” 
80C-086 97-04 SPIEGELTRIM “CORVETTE” (AD) 
80C-087 97-04 SPIEGELTRIM “CROSS FLAGS” 
80C-088 97-04 SPIEGELTRIM “CROSS FLAGS” (AD) 

  80C-085 
 

 80C-087 
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ALUMINIUM “BILLET” GAS- EN RUSTPEDAAL 
CNC bewerkte aluminium pedalen ter vervanging van de originele 
kunststof pedalen. Een perfecte combinatie met de originele 
aluminium rem- & koppelingspedalen. 
Zeer eenvoudige montage. 
80C-040 97-04 GASPEDAAL, ALUMINIUM BILLET 
80C-041 97-04 RUSTPEDAAL (DEAD PEDAL), BILLET 

 
 

MIDDENCONSOLE HOUDER 
Deze multifunctionele houder is zeer makkelijk te bevestigen, 
zonder boren e.d. Ideaal voor het opbergen van kaart, munten, 
blikjes en dergelijke. 
80C-049 97-04 MIDDENCONSOLE HOUDER 

 80C-049 
 
ROLBEUGELS “ROADSTER” 
Geef uw convertible een apart uiterlijk met deze “bolt on” 
rolbeugels. Gelaste ronde buisconstructie. 
Keus uit chroom of zwart.  Per paar. 
Deze beugels zijn uitsluitend voor de “looks” en niet bedoeld als 
echte rolbeugels. 
80C-050 98-04 ROLBEUGEL SET, CHROOM 
80C-051 98-04 ROLBEUGEL SET, ZWARTE POEDERCOAT  

 80C-050 
 
 

WINDSCHERM CONVERTIBLE  
Met de cabrio-kap naar beneden is het belangrijk dat de radio en 
gesprekken niet verstoord worden door bovenmatig windgeruis. 
Door plaatsing van dit scherm wordt het terugslaan van de wind 
voorkomen. Het winscherm kan door middel van bijgeleverde 
bevestiging zeer snel geplaatst of verwijderd worden. 
80C-055 97-04 WINDSCHERM, TRANSPARANT 
80C-057 97-04 WINDSCHERM OPBERGHOES 
 

 80C-055 

 
WINDSCHERM VOORRUIT 
Dit acryl windscherm is getint, en kan eenvoudig en snel op de 
bevestigingspunten van het dak bevestigd worden. De turbulentie 
en het windgeruis worden met plm 75% verminderd, en de 
zonreflectie met 90%. 
Kan achter de stoelen opgeborgen worden. 
80C-060 97-04 WINDSCHERM “WINDJAMMER” 

 
 

ZONWERENDE FOLIE DAKPANEEL 
Voorkom bij een “glazen” dak warmte ontwikkeling en UV straling. 
De folie kleeft statisch en heeft geen invloed op de doorkijk door 
het dakpaneel. 
Verkrijgbaar in geperforeerde of gladde uitvoering 
Ook is een op stof lijkend binnenpaneel (hemeltje) leverbaar, 
welke onder het rubber geklemd wordt. In seconden wisselbaar. 
80C-062 97-04 FOLIE GLASDAK, GEPERFOREERD 
80C-063 97-04 FOLIE GLASDAK, GLADDE UITVOERING 
80C-064 97-04 BINNENPANEEL WARMTEWEREND 

 
 

DAKPANEEL ACRYL  
Doorschijnend acryl dakpaneel, voor vervanging van een gebroken 
of dicht dak. Blauw getint. GM dak. 
Klaar voor installatie, Incl. rubbers en grendels. 
 © DUTCH CORVETTE SUPPLIES 
80C-065 97-04 ACRYL DAKPANEEL 
80C-068 97-04 OPBERGHOES DAKPANEEL (kleur opgeven) 
 

 
 


