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“Din bil är en reflektion av dig. 

Hur du tar hand om din bil 

säger mycket om dig själv. En 

riktig bilentusiast sätter kvalité 

framför kostnad och 

funktionalitet framför 

utseende."
- Ramin Rouzi

 
 







Vi skapar långsiktiga a�ärsrelationer.

Holsterbro Sweden är ett bolag som erbjuder kvalitativa eftermarknadsdelar till 
lyxbilar. Vi har noggrant valt ut producenter med flera års erfarenhet i branschen som 
levererar resultat varje år med innovativa och banbrytande produkter. För oss 
handlar det inte om att hålla tag i flest märken utan rätt märken.

Det är viktigt för oss att arbeta med leverantörer som implementerar miljöprogram 
och en hållbar utvecklingsplan för hantering av defekta produkter och återvinning för 
att skona våran planet, därför har vi som ett krav att fråga våra leverantörer hur 
hanteras för att ingå i ett samarbete med oss. 

Vi satsar helhjärtat på kärnverksamheten kombinerat med enastående kundservice 
och kvalitativa produkter. Det är med den anledningen att våra klienter vet vem dem 
ska vända sig till för att hitta rätt produkt till rätt ändamål.

Vi har just nu dörrarna öppna för att ta in fler återförsäljare som vill expandera sin 
verksamhet och erbjuda sina klienter kvalitativa produkter. Du kommer att attrahera 
en högre klientel som vanligtvis äger exklusiva lyxbilar och som letar efter det lilla 
extra till sin bil.

Ta din verksamhet till nästa nivå! 

Varmt välkomna till familjen Holsterbro.

Ramin Rouzi
Grundare & Ägare av
Holsterbro Sweden

Inledning



EVENTURI 
No.1

THE ART OF AIRFLOW

WEB EVENTURI.NET





Eventuri grundades från ett team bestående av ingenjörer och 
bilentusiaster med bakgrund inom aerodynamik och motoroptimering. 
Eventuri använder den senaste tekniken inom CAD och CFD analyser för 
att ta fram produkter som ger resultat. Alla prototyper går igenom 
noggranna tester med värmepistol där man mäter luft�öde, 
insugstemperatur och e�ekt för att presentera ett enastående resultat. 
Insugskitet �nns i 100 % kol�ber eller 
 100 % kevlar. 







Dessutom håller Eventuri-kiten hög �nish med känsla för detaljer ner till 
minsta clips/klammer och ett trevligt insugsljud som bonus. Förutom 
insugskit tar dom även fram motorkåpor  och dessa håller givetvis samma 
�na �nish som övriga produkter.







Eventuri bygger på mer än bara utseende och kvalité. Eventuri levererar 
enastående resultat och e�ektökning jämfört med liknande produkter i 
samma prisnivå. Orsaken är att teamet bakom Eventuri genomför 
noggranna tester i �era olika miljöer och förhållanden för att klämma ut 
alla hästkrafter det är möjligt. 

Si�rorna talar för sig själva. Nedanstående �nns en graf som visar e�ekt 
före och efter Eventuri insugskit gällande en Audi 8V S3

Eventuri lyckas klämma ut hela 17.2 extra hästkrafter efter genomgående 
tester vilket visar svart på vitt att deras patenterade kon�lter levererar 
resultat.

Källa: https://www.eventuri.net











Det senaste tillskottet från Eventuri är head-lamp induct som ersätter 
bilens framlykta med insugsventiler. Perfekt för klienter som vill ha det lilla 
extra som möjliggör för ännu mer kall luft till motorn. Dessa används 
speciellt för bilar med större turbo. 

 Eventuri insugskit �nns tillgängligt för Audi, BMW, Ford, Honda, Jaguar, 
Lamborghini, Mercedes, Mini cooper, Porsche, Toyota &amp; Volkswagen







Fi-Exhaust 
No.2

Frequency Intelligent Exhaust

WEB Fi-Exhaust.com





Frequency Intelligent Exhaust har sitt säte i Taiwan. Det är idag det 
populäraste märket bland bilentusiaster. Deras produkter sitter på 
absolut top lyxbilar som ägs av kändisar, skådespelare, racing-förare och 
alla som vill ha det absolut bästa på marknaden. Fi-Exhaust har ett brett 
sortiment av avgassystem till många olika lyxbilar från Lamborghini, 
Ferrari, MacLaren till Audi, BMW och Mercedes.







Holsterbro Sweden är den svenska agenturen och har en nära 
a�ärsrelation med företaget för att kunna säkerställa förmånliga priser 
och snabba leveranstider. Dem erbjuder även en hel serie av avgassystem 
i 100 % titanium med lägre vikt, stryktåligare produkt och mera ljud!









1.6mm
Better durability





Polished inside 
and out





Remote controlled 
exhaust valves

















Med ett komplett avgassystem från Frequency Intelligent exhaust 
tillkommer i de �esta fall fjärrstyrda avgasspjäll som du kan kontrollera 
med en dosa eller deras egna iOS/Android App. 

Låt dina klienter höra och känna hur deras lyxbilar egentligen ska låta med 
inget annat än Frequency Intelligent Exhaust.



Brixton & 
Sköl Wheels 
No.3

Forged and carbon wheels
WEB brixtonforged.com





Brixton Forged wheels tillverkas från scratch i deras egna fabriker i USA. 
Sedan start har fokus varit på den inhemska marknaden och att arbeta 
med �era av dem bästa designers och ingenjörerna i USA. I takt med att 
eterfrågan växte �nns nu Brixton Forged i hela världen.







Brixton Forged wheels kommer i alla möjliga storlekar och färger. Här kan 
du specialbeställa fälgar efter dina behov. Välj färg, storlek, bredd, design 
på navkapseln plus mycket mer. Vad sägs som fälgar i 100 % ko�iber? Vill 
du stå ut från mängden tillsammans med övriga i eliten, så väljer du fälgar 
från Brixton Forged. Detaljer som sätter en helt ny branschstandard.



















Vorsteiner 
Aero No.4

Wheels and carbon �bre aero parts
WEB vorsteiner.com





Producerad från den �naste Pre-Preg integrerade ko�iber. Vorsteiner 
erbjuder överlägset bästa passformen på deras produkter. Hög �nish och 
stryktåliga komponenter tillsammans med enastående ingenjörskonst. 

Du kan antingen köpa kompletta kol�berkit eller separata delar som 
exempelvis framläpp, sidokjolar och aero - vingar.







Vorsteiner tillverkar kol�ber i två serier. Den första kallas Aero och den 
andra kallas Nero. Den sistnämnda är för Lamborghini, MacLaren, Ferrari 
medens den första är för bland annat BMW och Tesla. Båda serierna 
håller samma höga �nish och kvalité. Passformen på kol�ber från 
Vorsteiner är bland det bästa på marknaden idag.























Leverantörer 
No.5



Du har nu sett ett axplock av våra produkter och leverantörer. Nedan har vi specat 
samtliga leverantörer som du kan besöka med ett klick för mer information och bilder på 
produkterna.

FREQUENCY INTELLIGENT EXHAUST.

TNEER

EVENTURI 

FABSPEED MOTORSPORTS

REMUS

SUPERSPRINT

CEIKA

LIBERTY WALK

P3 GAUGES

PIPERCROSS

VORSTEINER

FORGE MOTORSPORT

EBC BRAKES

ULTRA RACING

GOODRIDGE

SKÖL WHEELS

BRIXTON FORGED WHEELS



Referenser 
No.6



En 
klientel 
med 
smak 
för 
kvalité

Att synas på sociala medier är A och O i 
den här branschen. Vi har idag lyckats 
fånga upp mer än 90 % av våra klienter 
via sociala plattformar. Anledningen till 
det fantastiska resultatet är att vi är 
duktiga på att dela med oss av kund-bilar 
på våra sociala medier.

Vi har många klienter som har ett stort 
intresse för att fotograferas och synas 
med exklusiva produkter på deras bilar, 
därför hjälper vi dem att synas ännu 
mera och det attraherar fler potentiella 
kunder.

På nästa sida ser du ett urval av våra 
kund-bilar med produkter från vårat 
sortiment.



















TA DIN 
VERKSAMHET TILL 
NÄSTA NIVÅ.
HOLSTERBRO SWEDEN ERBJUDER FÖRMÅNLIGA PRISER OCH 
SMARTA LEVERANSVILLKOR. 

VÅRAN STYRKA LIGGER I ATT ERBJUDA SMARTA LEVERANSER I 
FORM AV DROP-SHIPPING ELLER I VISSA FALL DIREKT LEVERANS 
TILL DÖRREN MED BUDBIL. 

 VI HAR ETT BRETT KONTAKTNÄT SOM INNEBÄR ATT VI SNABBT 
KAN TA FRAM PRODUKTER PÅ DIN BEGÄRAN SOM VI INTE HAR I 
VÅRAT SORTIMENT SEDAN TIDIGARE. 

ALLA PRISER OCH LEVERANSVILLKOR SKICKAS TILL ER NÄR 
ANSÖKAN OM ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR GODKÄND.



“Jag vill rikta ett stort tack till dig som har 

tagit tid att kolla igenom vårat prospekt. 

Nästa steg är att ansöka till att bli 

återförsäljare för Holsterbro Sweden.

Har du fått prospektet tilldelat av oss 

kommer vi automatiskt att kontakta er för en 

uppföjning”

 

 Nu startar vi våran resa tillsammans!

- Ramin Rouzi

 
 



Följ oss på sociala medier

Instagram : @holsterbrosweden

Website : 
www.holsterbro.com        

Facebook : @holsterbrosweden



Fi�!




