Persbericht
INTRODUCTIE SERIE ALFA ROMEO TIPO 105 BOEKEN
ZUNDERT - AutoNet carbooks, presenteert een geheel nieuwe serie
boeken over de Alfa Romeo Tipo 105-modellen. De zes boeken bevatten eigentijdse, veelal nog onbekende foto’s, welke voor het grootste deel voor de eerste keer worden gepubliceerd. Hierin worden de
diverse varianten van de Tipo-105 modellen Giulia, Giulia GT, Spider,
Montreal en Junior Z in vijf boeken gedocumenteerd. Van ieder
model worden de productiecijfers en chassisnummers besproken.
Het zesde deel is gewijd aan de Alfa Romeo-fabriek in Arese.
ALFA ROMEO ARESE In 1963 werd het eerste deel van de nieuwe Alfa
Romeo-fabriek in Arese in gebruik genomen. Vanaf die tijd werden
daar de carrosserieën van de sedan en de coupé van de Tipo 105 geproduceerd. De eindmontage van de voertuigen werd ook uitgevoerd
in Arese. Gelukkig zijn veel van de productieprocessen van de Tipo
105-modellen door de jaren heen fotografisch gedocumenteerd. De
meeste foto’s in dit boek dateren uit de jaren 1963 tot 1972 in
Portello en Arese en tonen alleen de productie van de Tipo 105modellen, €89,00.
ALFA ROMEO GIULIA Dit 528 pagina’s tellende boek gaat over de
sedan van de Tipo 105 met 1300 cc en 1600 cc motoren, geproduceerd
in de jaren 1962-1977 in Portello en Arese, €119,00.
ALFA ROMEO GIULIA GT Dit boek telt 528 pagina’s en gaat over de
verschillende modellen van de Giulia GT van de Tipo 105, die tegenwoordig vaak “Bertone” worden genoemd. Het beschrijft de volgende tussen 1963 en 1976 in Arese geproduceerde modellen, €119,00.
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ALFA ROMEO JUNIOR Z Dit 192 pagina’s tellende boek gaat over
de Tipo 105.93 Junior Z en de Tipo 115.24 1600 Junior Z – 1970-1975,
€59,00.
ALFA ROMEO MONTREAL Dit boek telt 264 pagina’s en gaat over
de Tipo 105.64 Alfa Romeo Montreal - 1971 tot 1977. Hierin, naast de
ontwikkelingsgeschiedenis, ook de Europese autosportactiviteiten
met de Montreal, die in de jaren 1973 tot 1975 aan enkele races deelnamen, €69,00.
ALFA ROMEO SPIDER Dit boek van 312 pagina’s gaat over de verschillende modellen Spider van de Tipo 105 – 1966-1977, €79,00.
Bij aanschaf van de complete serie profiteert de koper van de speciale
prijs van € 500,- in plaats van € 540,-.
AutoNet carbooks heeft als enige boekhandel, dankzij de jarenlange
ervaring en know-how, de exclusieve distributie in de Benelux van de
uitgever verkregen.
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