
AEROLINE
Form Follows Function





AEROLINE

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
 Volledig modulair rek

 Aftermarket upgrade

 Elke plank afzonderlijk verpakt

 Solide roestvrijstalen structuur, verbonden met de planken door speciale ultralichte
koolstofvezelconnectoren

 In hoogte verstelbare bolvormige spikes met een stabilisatorring voor een precieze
afstelling

 Dikte van de planken: van 30 tot 50 mm

 Draagvermogen: 80 kg per plank

 Massieve bodemschijfjes onder het rek ontkoppeld door nitrilrubber

 5 afwerkingen: Sahara Noir, Statuario Light, Nero Marquinia, Racing Black, Ade Black
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AEROLINE

De nieuwe lijn is ontworpen door
Marco Acerbis, internationaal 
gerenommeerde en bekroond 
a r c h i t e c t, die met de firma 
Foster+Partner en de architect 
Mario Bellini samenwerkt, en 
daarnaast een prestigieuze 
klantenportefeuille heeft.

Voor het eerst in de wereld van 
HiFi / High End hebben we 
design geïntroduceerd, waarbij 
we ontdekten dat het combi-
neren van ideeën en materia-
len uit de meest uiteenlopende 
vakgebieden en het verbinden 
van esthetiek met prestatie 
mogelijk is. 
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AEROLINE
AFWERKINGEN

MODELLEN

SAHARA NOIR  STATUARIO LIGHT  NERO MARQUINIA  RACING BLACK  ADE BLACK 

F1

F2 



Uitdrukking van pure esthetiek.

Deze versterker plateau combineert kracht 
en elegantie in één.
De inzetstukken van koolstofvezel, die de 
plank verbinden met de in hoogte verstelbare 
halfronde pootjes, zijn meesterwerken van 
techniek: ultralichte voorwerpen die zijn 
ontworpen om aanzienlijke belasting te 
weerstaan, stralen een onmiskenbare 
charme uit.
 
Isolatie vanaf de grond wordt gegarandeerd 
door de combinatie van rubber-staal-koolstof 
voor uitstekende prestaties. 

Het is jammer om er iets op te zetten.
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Een genot voor de ogen en oren.

We ondermijnen de regels en verkennen 
horizonten die tot nu toe ondenkbaar 
waren. 

We zijn baanbrekend omdat we ervan 
overtuigd zijn dat de combinatie van 
design en prestatie ook in hifi kan 
werken.
Nauwkeurige contouren benadrukken 
massieve, eersteklas lijnen, die een 
sterke identiteit en een gevoel van kracht 
geven.

Elegantie, innovatie en durf zijn slechts 
enkele van de bijvoeglijke naamwoorden 
om een object te beschrijven dat klaar is 
om een nieuwe standaard te definiëren.
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