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GEDREVEN
DOOR PASSIE.

Voor ons is de auto een
passie. Maar voordat we aan
auto's denken, denken we
altijd aan wie er achter het
stuur zit. En natuurlijk ook

aan wie er niet rijdt. Omdat
iedere Fiat uit een ontwerp'
cultuur stamt waarbij de kwa-
litei t van het leven voorop
staat. Dus voordat we u iets
over onze auto's vertellen,
willen we het graag even
hebben over de waarden van
het leven.

DE VEILIGHEID

Dit is een aspect dat
iedere Fiat onderscheidt:
bij ons bent u in goede
handen. Versterkte carrosserie
met geprogrammeerde ver,
vorm ingskarakteristiek.

Veiligheidskooi rondom
het inzittendencompartiment.
Bescherming tegen flank,
botsingen.

En erg ie, a bso r be rend
stuurwiel, gemonteerd op
samendrukbare stuurkolom.

Brandpreventiesysteem.
bestaande uit een veilig-
heidsschakelaar en een dub-
bele terugslagklep om brand-
stoflekkage bij een aanrijding
te voorkomen. Airbag. ABS.

Diefstalbeveiliging door
middel van het unieke Fiat
CO DE-sta rtblokkeersysteem
dat met een elektronische
sleutel werkt.

HET MILIEU

We respecteren de
natuur. De meeste van onze
auto's voldoen dan ook niet
alleen aan de huidige
Europese emissienormen.
maar gaan heel wat verder.
Ze lopen vooruit op de eisen
die pas in 1997 van kracht
worden (EeE 'Fase 2').
Verder hebben we de schade-
lijke stoffen uit het produktie-
proces geweerd en is iedere
Fiat aan het einde van zijn
lange leven gemakkelijk te
recyclen.

DE VRIJHEID

De individuele mobili-

reit is een van de belangrijk-

ste grondrechten van de
mens. En de auto is het
Insrrurnent bij uitstek van
deze vrijheid. Maar miljoenen
mensen in de wereld zijn
hiervan uitgesloten door een
lichamelijk handicap. De
Fiat-modellen zijn van huis
uit voorbereid om ook door
mensen met een dergelijk
probleem te worden bestuurd.

Een keuze voor Fiat
betekent dat u over de waar-
den van het leven - en over
auto's - net zo denkt als wij.
Vanaf vandaag hebben wij
iets gemeen.

We worden gedreven
door passie.
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ONTWORPEN OM AAN
AL UW WENSEN

TEGEMOET TE KOMEN.
Pittig en snel. Zijn nieuwe motoren, vier multi-

kleppen-benzineversies en een diesel, combineren vlotte
prestaties met een reiscomfort dat tot nu toe ondenkbaar
was in deze klasse.

Elegant en functioneel. In zijn vloeiende en tegelijk
dynamische lijnen is de onmiskenbare creativiteit van
het Italiaanse design verenigd met de optimale functio-
naliteit van het driedeurs-concept.

Veilig voor u en voor het milieu. Robuuste carrosserie.
Onvervormbaar inzittendencompartiment met o.a. een
speciale versterkingsbalk achter de achterbank.
Veiligheidsstuurwiel met samendrukbare stuurkolom.
Brandpreventiesysteem (FPS), bestaande uit een veilig-
heidsschakelaar en een dubbele anti-Iekklep om bij een
botsing de brandstoftoevoer af te sluiten. Airbag aan
bestuurderszijde standaard. ABS op alle versies leverbaar.
Fiat CODE-startblokkering, bediend door elektronische
sleutel. Katalysatormotoren die al voldoen aan de
Europese 'Fase 2'-norm, welke in 1997 van kracht wordt.
Alle schadelijke stoffen uitgebannen uit het produktie-
proces en uit de auto, die zo is geassembleerd dat een
complete recycling mogelijk is.

Pittig en snel, elegant en functioneel, veilig en eco-
logisch: maakt u zich geen zorgen wanneer u nog geen
auto hebt gevonden die al deze eigenschappen verenigt.

Want terwijl u er naar op zoek was, hebben wij hem
voor u geconstrueerd.

Een auto die exact aan uw eisen en uw verwachtin-
gen beantwoordt. In veel aspecten loopt hij daar zelfs op
vooru it, waarmee een nieuw referentiepunt in zijn klasse
is ontstaan.

Wij presenteren u de Fiat Bravo, de auto die ont-
worpen is om aan al uw wensen tegemoet te komen.





ALLES DRAAIT OM
KARAKTER.

Uitvindingen kwamen in de
oudheid meestal tot stand door goed
naar de natuur te kijken. Het labera-
toriurn van het leven, een bijna
onuitputtelijke bron van inspiratie,
deed de mens voortdurend op;
lossingen aan de hand om werk;
tuigen te construeren waarmee hij
zijn dagelijks werk kon verlichten.
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Zo ontstonden steeds ingenieurere
mechanische hulpmiddelen en
werden nieuwe dingen uitgevonden.

Op die manier is ook de Fiat
Bravo gecreëerd. Let eens op de
zachte rondingen en de vloeiende
lijnen van de carrosserie die gepolijst
zijn als een vuursteen. Het compacte
en krachtige profiel, met de sterk

hellende voorruit en de rechte achter-
steven, is tot stand gekomen
op grond van diepgaande aëro-
dynamische tests.

Volg nu het profiel van de flank
dat naar achteren toe oploopt en bij
het achterscherm sterk is gewelfd als
een bundel spieren, waardoor extra
kracht en dynamiek worden op~

geroepen. Hieruit blijkt de nauwe
verwantschap van de Bravo met de
andere sportieve modellen van Fiat.
Dit originele stylingelement onder-
streept het karakter van de auto en
diens aangeboren neiging om uit de
startblokken te vliegen.

Kijk nu eens naar het front: de
lage, sterk aflopende neus is ideaal

om de lucht te doorklieven. De
karakteristieke Fiar-gr il le vormt
samen met de koplampen een smalle
horizontale band die het front
optisch breder maakt.

De voorstijlen rijzen bijna
naadloos omhoog uit de motorkap
en de voorspatschermen, waardoor
een beschermende boog wordt

gevormd die u extra veiligheid geeft.
De brede wielkasten, met de nauw
op de carrosserie aansluitende wielen,
accentueren het temperament en
het dynamische weggedrag van deze
nieuwe compacte Fiat.



Aan de achterzijde wordt de
aandacht onmiddellijk opgeëist
door de originele ellipsvormige
lichtunits, die op sierlijke wijze in
de welvingen van de achterspat-
schennen zijn geïntegreerd.
De achtersteven wordt verder
gedomineerd door Je sterk
gebogen bag<lgeklep, met de vol-
komen vlak in de carrosserie
liggende achterruit en het in-
gebouwde derde remlicht.

• Een verfrissend nieuwe

styling, waarin functionaliteit

en Italiaanse elegantie op

harmonieuze wij:r:e samengaan.

• Wigvormige flanken met sterk

gewelfde echterscheemen die het
dynamische karakter van de auto
accentueren.

• Ergonomische portierhand-
grepen, bekleed met 'soft-touch'
antislipmateriaal.

• Originele, ellipsvormige achter-
lichtunits die sierlijk in de achter-
schermen zijn geïntegreerd.



VEILIGHEID BEGINT MET
DE BESTUURDERSPLAATS

Een juiste rijpositie is een
eerste vereiste om ontspannen en
veilig te rijden. In alle versies van
de Fiat Bravo zijn het stuurwiel en
de bestuurdersstoel in hoogte
verstelbaar, zodat 1I altijd de ideale
rijpositie kunt vinden. De inscru-
menten. met sportieve lay-out,
zijn in een oogopslag af te lezen.
Alle bedieningsorganen bevinden
zich direct binnen handbereik.

Het ruime en lichte interieur
is volgens de meest stringente
ergonomische criteria ingericht,
terwij I veel zorg is besteed aan de
geluidsisolatie en de klimaat,
regeling.

Het aantrekkelijk gestileerde
dashboard is prominent aanwezig
in het interieur. De natuurlijke,
vloeiende lijnen harmoniëren met
het design van de carrosserie.
Het geheel vormt een brede,
beschermende boog waarvan de
licht gebogen uiteinden vloeiend
aansluiten op de portierpanelen.
Aan passagierszijde wijkt de
onderrand van het dashboard iets
terug, waardoor extra beenruimte
is verkregen.

De Bravo wordt standaard
geleverd met een bijzonder
originele radio/cassettespeler, die
qua styling geheel op de auto is af-

De middenconso/e biedt
plaats aan de radio, de
klimaatregeling (met 'bi~/evel'
functie en recirwlatiestand)
eT1 de dllbbel uitgevoerde
asbak

De schakelaars voor de
elekrrische mitbediening en de
portierhandgreep ZiJll ill de
meest ergonomische positie
aangebrach r .





gestemd en gemakkelijk door de
bestuurder en de voorpassagier kan
worden bediend. Het op maat
gemaakte ontwerp heeft tevens als
voordeel dat het toestel niet in een
andere auto past, waardoor diefstal
wordt ontmoedigd. Op bestelling is
een nog verfijndere audio-msrallatie
verkrijgbaar, compleet met zes luid-

sprekers en alle noodzakelijke voor-
bereidingen voor het aansluiten van
een CD-speler (standaard op de
HGT).

Het krachtige verwarnungs- en
ventilatiesysteem is uitgerust met
afzonderlijke toevoerkanalen voor
de achterpassagiers om de lucht
gelijkmatig over het interieur te

verdelen. De 'bi-level' functie zorgt
dat de lucht op hoofdhoogte koeler
is dan op beenhoogte. waardoor het
fysieke comfort van de inzittenden
verder wordt verhoogd. Het systeem
is tevens voorzien van een recircu-
latlestand. Een airconditioning met
een microfilter tegen srof en stuif-
meel is tegen meerprijs leverbaar.



De stoelen zijn voorzien van
een energieabsorberende rugleuning
en een inwendige dwarsbalk die, in
geval van een botsing, voorkomt dat
het lichaam naar voren schuift
('anti -submar in ing').

Om het in- en uitstappen van
achterpassagiers te vergemakkelijken,
zijn de voorstoelen uitgerust met een

ingenieus mechanisme waardoor bij
het naar voren klappen van de rug-
leuning tegelijk de stoel naar voren
schuift. En mocht u eens extra baga-

ge willen vervoeren, dan is dat geen
enkel probleem. Dankzij de neer-
klapbare achterbank beschikt u in
een handomdraai over een zee aan
ruimte.



MOTOREN:
DE NIEUWE GENERATIE.

1.4 12v

MOTOREN _
(80 pk/59 kw, 170 km/hl

1.6 16v (103 pk/76 kW, 184 km/hl

1.8 16v (113 pk/83 kw, 193 km/hJ

2.020v (147 pk/108 kW, 210 km/hJ

1.90 (65 pk/48 kW, 155 km/hl



Veel mensen denken dat je
gefortuneerd moet zijn om van
optimaal rijplezier te kunnen
genieten. N iets is minder waar. We
zijn er in geslaagd om deze (luxe'
binnen het vriendelijke budget van
de Fiat Bravo te verwezenlijken.

De Fiat Bravo is leverbaar met
vijf verschillende motoren - vier

benzineversies en een diesel - die
stuk voor stuk over uitgelezen kwali-
teiten beschikken: hoge prestaties,
bescheiden brandstofverbruik, grote
betrouwbaarheid en duurzaamheid,
alsmede een minimale onderhonds-
behoefte.

De vier benzinemotoren zijn
geheel nieuw. Ze zijn allemaal

volgens het multikleppenconcept
gebouwd en behoren tot de nieuwste
generatie modulaire motoren van
Fiat. Motoren die met de meest
geavanceerde informatica zijn
ontwikkeld en op ultramoderne
wijze worden geproduceerd: vanaf
het ontwerp tot aan de kwaliteits-
controle speelt de computer een





grote rol. Deze perfectie
komt niet alleen tot uiting in
de kwaliteit en de draaikarak-
teristiek van de motoren,
maar ook in de milieu-eigén-
schappen. Zo voldoen alle
benzineversies al aan de
Europese 'Fase Zt-emissienor-
men die pas in 1997 van
kracht worden.

1.4 12V:
VLOT EN ZUINIG

De 1,4 liter l Zvk leppen-
motor is de kleinste van de
familie, De lichtmetalen
cilinderkop telt 3 kleppen
per cilinder, die bediend wor-

den door een bovenliggende
nokkenas met tandriem-
aandrijving, Injectie en ont-
steking worden elektronisch
bestuurd door een manage-
mentsysteem van het type
SPI Monornotronic en de
motor vraagt nagenoeg geen
onderhoud dankzij de
hydraulische klepstoters en
een automatische riem-
spanner. Deze vlotte motor
levert een maximum ver-
mogen van 80 DIN pk
(59 kW) bij 6000 t/min,
waarmee een topsnelheid van
170 km/h kan worden
behaald.

De aanwezigheid van
3 kleppen per cilinder (I uit-
laat- en 2 inlaatkleppen) is
een garantie voor een hoog
rendement, terwijl de directe
bediening voor een een-
voudig en licht kleppen-
mechanisme zorgt. De motor
combineert pittige prestaties
met een grote souplesse (90%
van het maximum koppel

wordt al bij 2200 t/min
bereikt), Bovendien springt
hij zuinig met brandstof om:
bij 90 km/h bedraagt het
verbruik 5,2 liter/100 km
(l op 19).

1.6 16V: STERK
EN EVENWICHTIG

De 1,6 liter j ó-kleppen.
motor onderscheidt zich door
een dubbele bovenliggende
nokkenas (bediend door een
tandriem) en hydraulische
klepstoters. Een nieuw mana-
gementsysteem van Wcbcr~
Marelli regelt de mulnpoint-
injectie en de verdelerloze
ontsteking. De elektronische
regeleenheid zorgt voor soepele
draaieigenschappen en een
minimale uitlaatemissie onder
alle rijomstandigheden. De
1.6 l óv-motor heeft een ver-
mogen van 103 DIN pk
(76 kW) bij 5750 t/min, wat
goed is voor een ropsnelheid
van 184 km/ho

Bij de ontwikkeling van
deze motor is speciale aan-
dacht besteed aan de cpnmali-

12v

Cilinderinhoud 1370 cm~

80 DIN pk (59 kW) bij 6000 t/mln

112 Nm bij 2750 tJmln

Viercilinder~lijnmotoTmet drie kiep/Jen
pcr cilinder, enkele bovenliggende
nokkenas en hydraulische kle/Jswters.
Centrale bellzine~inslJlliting en verdeler~
loze onrsteking, O/l geïntegreerde wijze
bestuurd door elektronisch maJ1age~
menrsysreem.

Cilinderinhoud 158 1 cm~

103 DIN pk (76 kW) bil 5750 t/mln

144 Nm bij 4000 tlmln

VieTcilinder~lijnmoror met vier kie/JIJen
per cilinder, dubbele bm,cnliggende
nokkenas en hydrallli.Khe kle/molers.
SequclHiële muinpomt-mjecne en
verdeler/azc 0I1tsteking, op geïntC[:,rrecrde
wijze best!.mrd door elektronisch
mcncgementsysteem.

16v



sering van de gasstromingen.
waarbij met computersimulatie-
technieken de ideale vorm
van de inlaat- en uitlaat,
kanalen is bepaald. Op dezelfde
wijze is de geometrie voor
de verbrandingskamer gcopti-
rnaliseerd, teneinde het ver,
brandingsproces te versnellen
en de emissie van schadelijke
stoffen te reduceren.

1.8 16V: KRACHTIG
EN SOEPEL

De 1,8 liter lé-kleppen-
motor is, net als de andere
krachtbronnen van de nieuwe
familie, ontworpen op een
maximale efficiency in termen
van prestaties en zuinigheid,
gekoppeld aan geringe uitlaat-
emissies en een groot rij-
comfort. Om de trillingen tot
een minimum te reduceren, is
de krukas voorzien van acht
contragewichten en een torsie-
demper. Het ontstekings-
systeem is uitgerust met
een actieve detonaneregeltng.
Door de ontstekingsvervroeging
van elke cilinder tot tegen de
detonatiegrens af te regelen,
worden maximale prestaties
met een minimaal specifiek
brandstofverbruik gecombi-
neerd. Daarnaast vormen de
afzonderlijke bobines voor
iedere cilinder en de sequen-
tiële, gefaseerde inspuiting een
extra garantie voor betrouw,
baarheid. Met een vermogen
van maar liefst 113 DIN pk
(83 kW) bij 5800 t/min biedt
deze motor volop sportief rij,
plezier: van 0 naar 100 km/h
in zo'n la seconden en een
topsnelheid van 193 km/ho

2.0 20V: SPORTIEF
EN VERFIJND

De 2,0 liter Zû-kleppcn-
motor is een fi-cilinder die
bestemd is voor het topmodel
van het gamma. Met zijn ver,
fijnde constructiedetails plaatst
deze motor zich aan de rop van
zijn klasse. Zo zorgt een contra-
roterende balansas, die met
hetzelfde toerental als de
motor draait, voor een rustige
en trillingsvrije werking.

De ontsteking en benzine,
inspuiting worden bestuurd
door een Mottonic M 2. [0-
managementsysteem, dat iedere
verstuiver afzonderlijk en ge-
faseerd laat inspuiten. De
inlaatkanalen zijn afgestemd
om een hoog koppel bij lage en
middelhoge toerentallen te
combineren met een indruk,
wekkend vermogen bij hoge
toerentallen. Ook de nokken-
asversteller, die de openinga-
tijden van de inlaarklcppen
laat variëren. speelt een
belangrijke rol in het vinden
van een ideaal compromis
tussen vermogen en koppel.
Dankzij al deze details beschikt
de motor over een ongekende
souplesse. die tot uiting komt
in een superieur rijcomfort. De
lichtmetalen zuigers zijn voor,
zien van een grafiet-coating



om hun weerstand te ver-
minderen, ten gunste van de
prestaties en de betrouwbaar-
heid. Om dezelfde reden is het
smeersysteem uitgerust met een
oliekoeler die rechtstreeks, d.w.z.
zonder uitwendige leidingen,
op de oliepomp is gemonteerd.
De temperamentvolle 2.0 20v~
motor ontwikkelt met souples-
se een vermogen van 147 DIN
pk (108 kW) bij 6100 t/min
Hiermee kan in 8,5 seconden
van 0 naar 100 km/h worden

geaccelereerd en is een top-
snelheid van 210 km~1mogelijk.

1.9 D: BRILJANT
EN ECONOMISCH

De 1,9 liter diesel is een
viercilinder-lijruuotor met
aluminium cilinderkop en

bovenliggende nokkenas, aan-
gedreven door een tandriem
die ook de brandstofinspuit-
pomp bedient. De kleppen
worden rechtstreeks bediend,
zonder tussenkomst van ruime-

laars, wat de betrouwbaarheid
ten goede komt. De 1.9 D is
een stille en robuuste motor,
die op evenwichtige wijze bril-
jante prestaties koppelt aan
bescheiden kilometerkosten:
het vermogen bedraagt
65 DIN pk (48 kW) bij

4600 t/mll1, de topsnelheid
ligt op 155 km/h en bij

Cilinderinhoud1747 (m~

113 DIN pk 183 kW) bil 5800 t/min

154 Nm bil 4400 I/min

Vierciliru1er~lijllmolOr met tlier klepJ)en
per cilinder, dubbele bovenliggende
nokkenas en hydraJdische k/e/Jswwrs.
Sequentiële mH/tipoin~~injecrie en
verdelerlaze anmeking, op gei'nregreerde
wijze besnond door elektronisch
managements)'sreem. Elke cilinder is
voorzien vaJl een eigen bobine en een
afzonderlijke, selectieve derenene-
regeling.

Cilinderinhoud1998 (m~

147 DIN pil:(' 08 kW) bil 6100 t/min

• 86 Nm bij 4500 I/min

Vijfci/inder~lijnmowr met vier kleppen
per cilinder en een balansas die tegen-
gesteld aan de krukas dranit. Duhbele
bovenliggende nokkenas mee variabele
klelJtimÎng d. tn.v. elekrro~hydra!.llische
versteller 0/) inlaatnokkena5.
Sequenliële Hlulrif)oint-injectie en
verdeler/ozc ontsteking, 0/) geiilte!,'Teerdc
wijze besttlllrd door e1e1moniscll
managemenLsysICem. Elke cilinder is
voorzien van een eigen bobine en een
afzonderlijke, selectieve derenene-
regeling.

90 km/h verbruikt de Bravo
1.9 0 slechts 4,9 liter per
100 km (1 op 20,4).

Cilinderinhoud' 929 (m~

65 DIN pk 148 kW) bil 4600 I/min

1 • 9 Nm bil 2000 t/min

Viercilinder~/!Jl1motor met bovenliggende
nokkenas. aangedreven door rnndnem.
Indirecte hrand.~lofinsf)lfiling in t166r~
verbrandingskamers.

16v

20v

D



BIJ HET
CONSTRUEREN VAN

EEN AUTO MOET MET
ONEINDIG VEEL

FACTOREN REKENING
WORDEN GEHOUDEN

De Fiat Bravo is ge~
baseerd op een hoog-
ontwikkeld technisch con,
cept, dat zich op de weg
vertaalt in een perfect
controleerbaar en voorspel,
baar rijgedrag. Dit betekent
dat de auto onversneden
rijgenoegen combineert met
het allerhoogste niveau van
dynamische veiligheid.

Om dit resultaat te
bereiken, zijn krachtige en
soepele motoren alleen niet
genoeg, maar moeten alle
mechanische componenten
precies op elkaar zijn ar
gestemd, zoals de instrumenten
van een groot orkest.

DE WIELOPHANGING

De Fiat Bravo heeft
rondom onaflvankehjk ge-
veerde wielen. Op de voor-
wielen wordt gebruik
gemaakt van McPherson-
veerelementen met gedes-
axeerde schroefveren, dwars-
geplaatste smeedstalen wiel-
draagarmen, een stabilisa-
torstang en hydraulische
schokdempers die aan de
carrosserie zijn bevestigd met
speciale rubber blokken.
Deze bestaan niet - zoals
gebruikelijk uit twee
helften maar zijn gevulcam-
seerd, waardoor een ideale
oplossing is verkregen om de
geluidsoverdracht te vermin-
deren en de handelbaarheid

te verbeteren door een directer
'contact' tussen bestuurder
en weg.

De achterwielophanging
met 'getrokken' draagarmen.
schroefveren en een sta,
bilisatorstang IS op een
l-l-vomug subframe ge,
monteerd dat met ttillings-
dempers aan de carrosserie is
bevestigd. Snel reagerende
gasdrukschokdempers ga-an-
deren een optimale adhesie
van de banden.

DE CARROSSERIE

Deze beschikt over een
torsiestijfheid die tot de
hoogste in z'n klasse behoort
(102.600 daN/rad). In de
praktijk komt dit tOt uiting
in een vlekkeloze wegligging
en een enorme stabiliteit van
de auto, vooral op slechte
wegen. Door de afwezigheid
van trillingen en bijgeluiden
wordt bovendien het comfort
bevorderd.

DE STUURINRICHTING

Alle versies van de Fiat
Bravo zijn standaard uitgerust
met een bekrachtigde stuur,
inrichting van het tand,
heugel type. Het systeem
is leverbaar in twee uit-

voeringen.
De versies met S/SX-

uitrusting hebben een
systeem dat op comfort is
afgestemd en met geringe
inspanning kan worden be-
diend. De Bravo OT en HOT
zijn uitgerust met een stuur,
bekrachtiging die responsie-
ver werkt en meer op sporti-
viteit is gericht.



De rondom onafhankelijke
wielo/}hanging met nauw-
keurig afgesremde geometrie
leverr een belangrijke bijdrage
aan de grote rijveiligheid.

HET REMSYSTEEM remcicuits perfect onder
controle kan worden gehou-
den. De Fiat Bravo 2.0 HGT
heeft standaard een vier-
kanaals ABS-remsysreem dar
ook op de andere versies
leverbaar is.

Een vierkanaaIs ABS~
remsysteem behoorl rol de
standaardujfrtlsring van de
Fiat Bravo HOT en is als
oJnie leverbaar op de olverip:e
eerstes.

Het diagonaal ge-
scheiden tweekrings-rern-
systeem met bekrachtiger en
remdrukregelaar. gamndeert
dat de auto ook bij een even;
tueel defect in een van de



VEILIGHEID,
GEEN WOORDEN.

De Fiat Bravo stelt zich
niet tevreden met de huidige
veiligheidseisen, maar loopt
al vooruit op de toekomstige
normen. De versterkte
carrosserie heeft een ge-
programmeerde vervormings-
karakteristiek. Dit betekent
dat de auto op sommige
punten 'meegeeft' en op
andere plaatsen extra weer-
stand biedt, waardoor bij een
aanrijding cic energie van de
klap geleidelijk wordt ge-
absorbeerd. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de Fiat
Bravo met succes de zwaarste
'crash tests' heeft doorstaan
en nu al voldoet aan de
Europese normen die pas
in 1997 van kracht worden.
Tot deze toekomstige eisen
behoort ook de offside-test,
waarbij de auto met een snel-
heid van 55 km/h schu in
van voren tegen een beton-
blok botst. Rondom het
inzittendencompartiment is
een ortvervormbare veilig,
heidskooi geconstrueerd met
o.a. een dwarsbalk in het
dashboard en versrerkings-
profielen in de vloer, de
middentunnel en de portier-
dorpels. De vcrstcvigings-
balken in de portieren bieden
effectieve bescherming tegen
flankbotsingen.

De stoelen, met energie-
absorberende rugleuning, zijn

voorzien van een ingebouwde
dwarsbalk om te voorkomen
dat de inzittenden bij een
botsing onder de veihgheids-
gordels door naar voren
schuiven (anri-submarining).
Het frame van de achterbank
is versterkt met een extra
beschenningsbalk. Alle zit-
plaatsen hebben verstelbare
hoofdsteunen en voorin
worden veiligheidsgordels
toegepast met automatische
spanners. Het EAS~stuurwiel
(Energy Absorbing Steering
wheel) is in het midden voor-
zien van een samendrukbaar
element, terwijl ook de stuur-
kolom bij een frontale
botsing in elkaar schuift. Alle
versies zijn uitgerust met een
derde remlicht, zoals in 1997
verplicht wordt gesteld. Een
airbag aan bestuurderszijde is
standaard, terwijl tegen meer-
prijs ook een airbag aan
passagierszijde leverbaar is
(standaard op HGT).

Verder zijn alle versies
uitgerust met FPS (Fire
Proteetion Sysrern), bestaande
uit een veiligheidsschakelaar
en een dubbele anti-lekklep
om te garanderen dat hij
een krachtige botsing ogen-
blikkelijk de brandstof-
toevoer wordt onderbroken.
Dit is momenteel het
modernste en meest ingeni-
euze systeem om de risico's



van brand bij een ongeval tot
een minimum te beperken.
Ook op de brandstoftank zelf,
die uit schokbestendig mate-
riaal is vervaardigd, is een
terugslagklep gemonteerd om
te verhinderen dat de tank
leegloopt indien de auto over
de kop mocht slaan.
Bovendien zijn ook de pri-
maire elektrische kabels van
de motor (die doorgaans niet
zijn heveiligd) voorzien van
zekeringen, om brandgevaar
in geval van kortsluiting te
voorkomen.

Maar dat is niet alles.
Want behalve aan uw veilig-
heid hebben wij ook aan uw
gemoedsrust gedacht, De Fiat

Bravo wordt namelijk ook
beveiligd wanneer hij stil-
staat. Iedere versie is hiertoe
standaard uitgerust met het
unieke Fiat CODE-start-
blokkeersysteem. Dit werkt
met een elektronische contact-
sleutel die bij het starten een
codesignaal zendt naar de
centrale regeleenheid van de
motor. Wanneer deze niet het
juiste codesignaal ontvangt,
worden de essentiële motor-
functies geblokkeerd zodat de
motor niet kan worden
gestart.

De dwarsbalk achter de rug-
letming van de achterbank
biedt bescherming bij een
stccrrborstng .

Alle Bravo-modellen zijn
voorzien van een airbag aan
beswurderszijde, terwijl tegen
meerprijs ook een airbag aan
passagiers zijde leverbaar is
(standaard op J-JGT).



s-sx
JEUGDIG

EN GENIAAL.

Hij beweegt zich vlug en
behendig door de stad, waar altijd
wel een parkeerplaatsje voor hem te
vinden is. Hij rijdt snel en veilig op
de buitenweg, waar hij zich soepel
door elke bocht laat sturen en on-
gekend veel rijplezier biedt. Met de
Fiat Bravo S bevindt u zich in goed
gezelschap. Een auto die cr vlot en



jeugdig uitziet, weinig verbruikt en
over een ruim en licht interieur
beschikt, dat met functionele
elegantie is ingericht. Zo zijn de
stoelen bekleed met slijtvaste stof in
een fleurig en sportief dessin. De Fiat
Bravo S is standaard voorzien van
alle ingrediënten om u een goede
reis te wensen: twee buitenspiegels,

ruiten van getint glas, van binnenuit
te openen achterklep, airbag en
gordelspanners, stuurbekrachtiging,
stuurwiel en bestuurdersstoel met
hoogteverstelling, plus een harmom-
eus in het dashboard geïntegreerde
radio met cassettespeler. En wanneer
u eens extra veel bagage moet ver-
voeren, is het goed te weten dat de

Fiat Bravo S niet bang is om moe te
worden: door de achterbank naar
voren te klappen, ontstaat een
gigantische laadruimte waru-in plaats
is voor al uw boodschappen, vakantie-
bagage of sportattributen.





Wie de Fiat Bravo SX
kiest, kan alom rekenen op
bewonderende blikken. Deze
auto beschikt dan ook over
extra raffinement. De in de
carrosseriekleur uitgevoerde
bumpers spreken voor zich.
De rijke standaarduitrusting
omvat onder meer een toeren-

teller, stuurbekrachtiging,
centrale portiervergrencle Iing
en elektrisch bedienbare
voorste zijruiten. En om nog
beter aan uw eisen op het
gebied van het bagagever-
voer tegemoet te komen, is
de achterbank in [wee afzon-
derlijke delen neerklapbaar.

FIAT BRAVO S - STANDAARDUITRUSTING
Stuurbekrachtiging

Brandpreventiesysteem (FPS)

Twee buitenspiegels
Derde remlicht
Koplampen met dubbele
parabool
Ruiten van getint glas

Van binnenuit te openen
achterklep
In hoogte verstelbaar stuur-

wiel

verwermlnqs- en ventilatie-

systeem met luchtrecirculatie·

functie

In hoogte verstelbare

bestuurdersstoel

Gordelspanners op voorste

veiligheidsgordels

Airbag voor bestuurder

Fiat CODE'startblokkering

'Basic' autoradio (2 x 10W)

FIAT BRAVO SX - STANDAARDUITRUSTING
Extra voorzieningen ten opzichte van Svversie

Bumpers in kleur van

carrosserie

Centrale portier'

vergrendeling

Elektrisch bedienbare voorste

:z:ijruiten

Vermogen in DIN pk (kW)
hiJ t/mln
Koppel 111 Nrn
hij r/mil1
Topsnelheul (km/h)
Acceleratie van 0 - 100 km/h (~cc)
Verhrur]; volgens EeE-norm W100 km)

hij 90 krn/h
luj !20 km/h
stadscvelus

Toerenteller

In twee asymmetrische delen

neerklapbare achterbank

1.4 5·5X
1370

1.65X
1581

1.9 D 5

1929

155
17,3

4,9
6,9
6,5

80 (59)
6000

103 (76)
5750

65 (48)
4600

lil
2750

119
1000

144
4000
184170

13,8 II

5,2
7,0
9.0

5.5
7,5
9.3

Het stuurwiel en de bestlwrdersstoel zijn in hoogte verstelbaar.

De achterbank is in twee asymmetrische delen neerklaJ)baar zodat
de bagageruimte geleidelijk kan worden vergroot.

De voors welen zijn voorzien van een ingenieus mechanisme,
waardoor bij het naar voren klappen van de rugleuning tegelijk de
sroe! naar voren schuift,



GT
Wanneer u vindt dat comfort en
prestaties onmisbare ingrediënten
zijn om optimaal van het reizen te
genieten, dan is de Fiat Bravo GT
geknipt voor u. Een blik op het
dynamische uiterlijk zal u verder
overtuigen. Sportief gestileerde wiel-
sierdeksels met extra brede banden
(185/55-15"), diep in de voorbumper

COMFORT
EN PRESTATIES.



verzonken mistlampen, buiten,
spiegels en achterspoi Ier in de kleur
van de carrosserie: elk detail van de
Fiat Bravo GT straalt volop sportieve
elegantie uit.

Om te bewijzen dat de schone
schijn niet bedriegt, nocligen wij u
uit om plaats te nemen achter het
stuur. Neem rustig de tijd 0111 het

stuurwiel en de stoel op precies de
juiste hoogte in te stellen, en plaats
vervolgens ook de elektrisch verstel,
bare buitenspiegels in de ideale
stand. De Fiat Bravo CT garandeert
u een perfect zicht dat onontbeerlijk
is voor de veiligheid.





De instrumenten zijn
sportief uitgevoerd, met wi tte
cijfers op een zwarte achter,
grond. De weren teller en het
check-panel stellen LI in staat
om alle vitale functies van de
auto permanent te contro-
leren. Maar natuurlijk hebben
we niet alleen aan u gedacht.
Let bijvoorbeeld eens op de
comfortabele achterbank met
anatomisch gevormde hoofd,

steunen. Of op de afzonder,
[ijke luchttoevoerkanalen
van het verwarmings- en
ventilatiesysteem, waardoor
ook de achterpassagiers van
een behaaglijk klimaat
kunnen genieten. Uw gasten
zullen al deze attenties
waarderen: het reizen wordt
een plezier om gezamenlijk
van te genieten.

FIAT BRAVO GT - STANDAARDUITRUSTING
Extra voorzieningen ten opzichte van Sx-versie

Achterspoiler in kleur van

carrosserie

Dynamische 185/55 RlS'

banden

Elektrisch verstel- en

verwarm bare buitenspiegels

in kleur van carrosserie

Mistlampen

Vcrmogen in DIN pk (kW)
bij r/rnin
Keppel in Nm
bij r/min

Accekr:nit: van O· 100 km/h (sec)
Verbruik volgcu-, ECE-nurlll (1/100 km):

hij 90 km/h
hij 120 klll/h
~!,ld~<.:y(.ll1~

Elektrische hoogte regeling
voor koplampen

Sportief uitgevoerde

instrumenten

SportstuurwÎel
Sportstoelen

Hoofdsteunen op achterbank

1.8 GT
1747

lIJ (83)
5800
154

4400
193
10

5,8
7,6
9,8

Het stuurwiel en het msrrumenrenpnneei drage11 een sJ)Qrtief
stem/Je!.

De in de carmsscrlekleur uitgevoerde achterspoiler.

Een In twee delen neerkla/)hare achrerbank met 1100fdstelmen
behoort (Ot de standaarduitrusting.

De OT is uitgerust met 185/55 R 15,banden. Op bestelling zijn
fraaie lichtmeralen velgen leverbaar.



HGT
De Fiat Bravo HGT is

compromisloos op sportiviteit ont-
worpen. Het model koppelt top-
prestaties aan een fascinerend uiter-

lijk en een bijzonder rijke standaard-
uitrusting.

Het dynamisch gestileerde
front is voorzien van een extra
luchtinlaat, een spoiler en geuite-

PURE
SPORTIVITEIT.



greerde mistlampen. De voorste
wielkasten zijn verbreed, Je dorpels
bevatten miniskirts, terwijl de
buitenspiegels en de achterspoiler in
de kleur van de carrosserie zijn uit-
gevoerd. Verder worden er ultra-
brede lagesectiebanden toegepast
(195/55-15"), in combinatie met
fraai gestileerde lichtmetalen spaak-

wielen waardoor de schijfremmen
zichtbaar zijn. Ieder detail van de
Fiat Bravo HGT straalt perfect
gecontroleerde fysieke kracht uit.
Kracht die zich dociel lam temmen,
maar klaarstaat om op elk moment
los te branden teneinde u van on-
geëvenaard rijplezier te laten ge-
nieten. Het uitstekend geconstrueerde

onderstel, dat o.a. is uitgerust met
een vierkanaais ABS~remsysteem
van de nieuwste generatie, zorgt dat
het rijplezier samengaat met een
optimum aan veiligheid.





Stap in en werp, voordat u
wegrijdt, eerst een blik op de
interieurdetails. De inscru-
menten zijn sportief uit-
gevoerd, met zwarte cijfers op
een wi tte ondergrond. De
anatomisch gevormde stoelen
bieden volop zijdelingse
steun, om ook bij een dvna-
mische rijstijl een maximum
aan comfort te verzekeren.
Her stuurwiel en de knop van
de versnellingspook zijn met
leer bekleed, waardoor ze
altijd een uitstekende grip
geven. Het dashboard is

voorzien van een exclusieve
4x30W radio met 6 luid-
sprekers en alle benodigde
voorzieningen voor het aan-
sluiten van een CD~speler.
En behalve de bestuurder
heeft ook de voorpassagier de
beschikking over een airbag.
Voor het geval dat.

Start nu de tweeliter-
twintigkleppenmotor en laat
dit raspaardje, met z'n
warme, temperamentvolle
klanken, zelf uitleggen wat
Fiat met pure sportiviteit
bedoelt.

FIAT BRAVO HGT • STANDAARDUITRUSTING
Extra voorzieningen ten opzichte van G'T-versie

ABS

Voorspoiler en extra lucht-
inlaat
Speciale achterspoiler in
kleur van carrosserie
Verbrede wielkasten
Miniskirts
lichtmetalen velgen met
195/55 RlS-banden
Met leer bekleed sport-
stuurwiel

Met leer beklede versnellings-
pookknop en -hees
Speciale, sportief uitgevoerde
instrumenten met witte wijzer-
platen
Standaard uitgerust met
twee airbags
Autoradio 'High' (4x30W),
incl. 6 luidsprekers en
CD-voorbereiding

Cilinderinhoud (cm')
Vcrmogen in DIN pk (kW)
bij r/lmn

Koppel In N m
hij r/mlll
Topsnelheul (km/h)
Accc\cr<lTÎe \';1110 - 100 km/h (:.ee)

Verbruik volgen- ECE-norm WlOO km):
hij 90 km/h
hij 120 km/h
~t<lJ~eyclu5

2.0 HGT

1998
147 (108)

6100
186

4500
210
8,5

7, I
8,7
11.0

De knOl) en de hoes van de versnellingspook zijn in leer lIirgevoerd.

De anatomisch gevormde stoelen bieden voloj) zijdelingse steun,
zelfs bij de meest dynamische rijstijL

De wielkasten lian de Fiat Bravo 2.0 HGT zijn verbreed.

Miniskir!s enlichrmetalen ve/gen met 195/55 R 15~bandell
behoren tot de standaarduitrtming.



TECHNISCHE GEGEVENS

1.8
GTFIAT BRAVO

MOTOR

1.4
5 - Sx

1.6
SX

Annml crlmclcrs, plaahlng

l10nng x ~I:lg (mm)

Cilinderinhoud (cm")
Cl unprcss.everhoud ing
M~I.\. vvnnonen 11) DIN pk (kW) hij r/lllin

Max. koppel in kgm (Nm) bij t/min
Di~!ribuue

Brundvtonoevoer

Ont~lcklng

vicrcr] inder-l ij»moror. vierel Itnder-l ijnnu l\( IT, vrercil mdcr-lunmoror,
dwar~ \'llorÎn gepl"at~l dwars voorin gl'pLwhl Jwar~ yuonn gl'plilal~1

Rl ,64,87 86,4,67,4 82 x 81,7
1370 1581 1747

9,85.1 10,15.1 10,3.1
80 (59) / 6000 103 (76) / \7\0 113 IS3) / \SOO

11,4(112)/2750 14,7(144)/4000 15,7(154)/4400
[ hovenl. nokkenas met 2 l-oven]. nokkenassen met Z bcvenl. nokkennoen met
hydr,lUli~che klt:r~lOtl:!r~ hyJr(luli~che k1cp~tlllCr\ hydraull~chl' k1ep'hncrs

clckrromsch geregelde SPI, elektronisch geregelde MP/, elekuontsch gercgckk: MP!,
gelntegn:crJ mt;'t ollt,n:kmg gClnrcgreerJ met (lnl~tl.:klng geinregret'rJ met (lnf~teking
clckt nuusche verdelerlcce onr~rekll1g, geïntegreerd met uuccuesvsteern

Anndnjving
TRANSMISSIE

lc vcr-nelhnu

3e \'l:r-.nt'!ling

Sc vconclhnu
achrerun

Emdrcducr!c {annral randen !,ign(lII/kn)()nwid)

STUURINRICHTING

op voorwielen

3,909.1
2,158: 1
1.480. 1
1,121 • 1
0,902.1
l,SIR. 1

3,867. 1 (1 5/IR)

3,909.1
2.238. 1
1520.1
1,156: 1
0,971 , 1
3,909: 1

3.351.1 (17/57)

3,909: 1
2,21S. 1
1,520. 1
1,156. 1
0,971 • 1
3,909: 1

1.311,1(17/17)

Type

Diemeter drnaicirke] (tu]

REMMEN (5 = schiiven; T = trommels)

1andheugelsvsieern
mer bekrachngmg

10,4

randhcogelsv-tccrn
met bekrachngmu

10,4

randheuucl-v-tecm
met hl·kr'Khtiging

ID,4

Dlnmcrcr voorrerntnen {mm )
Dtamcrcr acbrcrrennne» {nun)

WIELOPHANGING

S 257
T 180 (T 203 met ARS)

S 257
T lOl

S 257 {gcvcntilecrd)
T lO3

Voor
Achier

onafhankelijke ophanging \'<1nMcPher~on-type nIet dw'lr~geplaat~tt." onJt'r~tl' wil:ldra'lg"rmcn,
(JH;dh<ll1keliJke oph"nglng met naar achteren gerichte \\'ll'1dr;wgarmen, heve~ligd aan subframe

2540
AFMETINGEN
Wiclha~l~ (rnm)
Spoorbreedre'". vóór/achter (rnm)
Lenare/brccdre/hoogre" (lll)
lnhoud hag.\gerulnlre (dm')

WIELEN

2540
1461/1463- 14'1/1451 ISX)

4,03/1,76/1,42
280 , lD30

2540
1419/1441

4.03/1,76/1,41
280. 1010

1442/144 7
4,01/1,7(,/1,42

280 + 1010

Banden

ELEKTRISCHE INSTALLATIE (1 2V)

175/65 R 14 185/60 R 14 185/55 R 15

Cap.rcncu accu (Ah)
Dvuomo: mnxtmum laadsrroomstcrkte (A)

GEWICHTEN - INHOUDEN

40
65

50
75

50
75

Inhoud bmndsrofrank (Hrcr)
Ruklaar gèwichr (kg)*

PRESTATIES

1045
50

1098
50

1140
60

10
Topsuclhetd (km/hl
Accclcmuc van 0 - 100 km/h [vec )
(2 personen + 20 kg)

170
13,8

8RANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-NORM (L/1DD KM)

7.0

184
11

193

hij 90 km/h
hij 120 kll1/h
-radscvck»,

5,2

9,0

5.5
7,5
9,3

5,8
7,6
9,8



2.0
HGT

1.9 D

5

VI) (uIl ndc r-h j n motor.
dW,\TS voorrrt gl:pbat~1

81 x 75,65
19!)S
10, I

147 (108) /6100
19 (186)/4500

2 l-ovenl. nokkenassen met
vnn.rbc]c klepunung

elektronisch gcrcgcklc 1\1PI.
geintegreerd mei otlbtcklng

vtercrlmdcr-hj nmotor.
dwar-, voorin gepl:l:H~t

H2,6 x 90
1929

2 I : I
6\ (48) / 4600

11,1 (119) / 1000

mdtrccrc In~plliring

In \'('JöT\'erhrilnding~kaml:rs
door cornprcv-tc

3545,
1,lJ8,
1,120 ,
1,156 :
0,946 :
3,909: [

1,562, I (16/57)

__ ~1,~90C'9''"'- _
2,2 H~ :
1,444,
1,019,
0,816,
3,909: 1

),562, I (16/57)

ranJhellgel~y~rel'm
met hekrachl ig1l1g

10,8

met ABS

r.mdhcuuclsvstccm
111":1 l-ckrachunlng

10,4

T 180 (T 20~ meI ABS)
S 284 (geventileerd)

S 240
S 157

hc\'c~rlgll aan !'ouhÎramt', en st;lhlll~,IHlr~tdng

1540 2540
1471/1430 1411/1453

4,03/1,)6/1.41 4,01/1 ,76/1.41
180 + 1010 280 + 1030

195/55 R 15 171/61R 14

60 60
85 65

1191 1117
60 60

210 155
8,5 17,l

Î.l 4,0
8,7 6,9
11,0 6.5

B'!.oWO 2.0 HUT

o
o

1471

1755!..... __ ~~

1430

4031



UITRUSTING

Sluurbekrachtiging
Bran ..Iprcvcntiesvsrccm (FPS)
Bumpers lil kleur \";111 carrosserte
Twee buirenspiegels
Derde remlicht
Centrale porrlcrvcrgrendehng
Elektrisch bedtenbare purtierruiten
RUiten van getint g1a~
Vanaf besruurdcr-plaurs re openen achterklep
In hoogte n"rstclb,Wf stuurwiel
Vcr\\'armlng~-/\'entiIHth.'sysrccm met

ree! rculariefuncric
In hooerc verstelbare bcsruurdcrssrocl
Gordelspanners up voorste vethghcidsgordcls
In twee delen neerklapbare achtcrbank
Fial CODE~stanbl()kkccrssysteel1l
Autoradio 'Basic' (2 x 10 W)
Auroradie 'l Ilgh' (4 x 30W),
incl. 6 luidsprekers en CD-voorhereiding
Toerenteller
Sporoef uitgevoerd mstrumcntcnpanccl
SpnrUC\ï': widsltTJck:.eb 1l1L'[185/55 R 15-b:mJen
Lichtmetalen velgen met 185/55 RIS-handen
Lichtmetalen velgen met 195/55 R l Svbnnden
Achterspoiler in kleur van carrosscr!c
Sporrsroelen
Sportstuurwiel (mer leer hek leed voor liGT)
Knop van vcrsnclhna-pook met leer hekleed
Uugebouwde wiclkavtc n. rniniskirts en speetaal
fronr met spoiler en cxrra luchtinlaat
Zichtpakker. elckrri~eh vcrstel- en vcrwarmbare
hUlu:mpiegels in kleur van carro~seril' +ml~tlampen
Elekmsche hcourcregchng koplampen
Hoofdsteunen op achterbank

5
1.4 1.9 D

DE ZEKERHEDEN VAN FIAT

sx
1.4 1.6

- == niet leverbaar (*),. merrumenten met Wille wijzerplaren

GT

1.8

•
•

•

HGT

2.0

• (*)

• '" standaard '" opue. tegen meerprijs

Met leer bekleed mterrc-ur (zittingen, rugleuningen
en hoofdsteunen)

Fiat Auto Nederland B.V., Hullenbergweg 1-3,
1101 BW Amsterdam-Zuidoost.

Fl'll behoudt zich her rcchr 1'Q(Jr om te allen tijde, zonder voorafgaande
kennisgeving, wij-igingcn nan ICbrengen In de modellen en hun unrusmur.

Bestelnr. 46249140, september 1995,

ABS
I\irhag voor bestuurder
Airbag voor \'uurra~silgier
Elckrroutsche nlannmsmltar!e met
afsmndsbcdiening [teven .. voor centrale
porncrvcrgrendc Iing)
Elekrnsch bediend ~chuif.!kante1d;lk
Mctallic lak
A ircond inor, ing

ALGEMENE GARANTIE. De g.uuunc vtrckr ach uit (WCTC,'11 penode 1-,\1111m;l<lI1dcl1,nngeachl 111.'1a:u1\,11
,lf~cl~gde kilonu-tcrx.

SUPERGARANTIE. De algell1el1~gilr;II111~ k.mm-r Z j:1'11' worden verlengdtot 111,(:\,1111.1.11 1 Jaar

PLAATWERKGARANTIE. Fïc pl.l.ltwcrkgamnile dekl g,'JlIr~ndc een penode \'.\11 H j,I,'r alle schade .. dit: :1)11

omstaan ten ,!!c\'olcc 1';111 het van bmncuun doorroesten 1'''1l onpmclc plaarwcrkclclcn ,',UI .I.' L"rrOS..scnc

LAKGARANTIE. 1\: l.ikgarannc dckl ge.lurl'l1de een rem,Jl' 1\111 3 j.',lr "11,, l.rkdctcctcn .In;, :iJn llnt~t,lan ren
gL'l'nlge 1.111onvolkomenheden in he! 'p\lIlwcrk

VERVANGENDE AUTO. IIl,h"11 een f~p.lr'lrk 1:1I1g('r .1,1\1 24 uur 11\ bcxlug Il~C!lIl, heen de (',gen"", g,',llIrend,'
het eerste ),IM 11.' ;1,mh"'11 recht 0l' ,'CI1 ",'n'<1I1!!L'Il,le auto. chc "CNf,·kl 1:11worden d"nr d~ Fiut-dcnlcr.

FIAT EUROPAS SERVICE. De Fj"l Ellr(Jr;o~ biedt Fiat-rijder .. .k- me'gelljkheid <1111gedurende één ),,,n ~T:llI'
gd'nuk re maken van t.rlnjko dien~tcn. 11c eervree omvat 6 hulpdrensren waM.ir een beroep kan worden ged,[.U1 111)
een cvernuc]c >'lorl1lg \"111de ,\lIW, Inforuwer I'IJ uw Fiat-dealer,



LAKKLEUREN

EFFEN KLEUREN

169 Emailrooc/

249 Wit

601 ZUlaTI

METALLIC KLEUREN

133 NoorderlichHood

391 Reflex~groen

394 Zenith,aZllurblauw

INTERIEURBEKLEDING

515 SulJCrga-geel

623 Degas-grijs

820

823

Inktzwan

Steengrijs

EERBETOON IN
KLEUR

De Fuu Bravo :t'l dl:
[t:11i::l:ln~..:: crc.mcvc

traditie: V('Ur!, "uk lip hel
gt'hlt'~1 van hel kleuren-
gamma. DIT wIHdl

tn.:ff..::nd (,'1 lIllllnlkkin~

gehr,tehl 111 dl.' klcur

'Supcrga-ucc!', drc \'\':TI\'lJ~t

naar dl: -chmcrcndc
Superga-koepelkerk 111

Turijn, "::<':11 ~cht'rpmg
van de gCIH;d!.: l-ouw-
meester Fillppo JUV<lT.I

(1676-1736). Dl' h:l:.dll'k
wurdt 1.11 11., Il\<Hlhll'

18t'-('t'lI\\'~<': EUTIlp<':W

bouwwerken ger.:kt.'lhl.

106 Anrraciet velours

41 5 Anrmciet Ieer

147 Blauwe stof 301 lndigo-srof

BEKLEDINGS- EN LAKKLEURCOMBINATIES

302 Grijze stof

EFFEN KLEUREN

5 - sx
Stof

301 Indigo 302 GTlJs

249 Wit
601 Zwart

GT - HGT
Stof

106* Amraclel[47 Blauw

•
•

Velours Lt.>l':r
415 Antr,lut't

METALLIC KLEUREN

391 Reflex-groen
394 Zenith-,1Ztlul"hl:1t1w
483 Heraldiek-blauw •
5 [5 Superga-gcel •
623 Deg:ls-grij~
820 lnkrcwarr
82 3 Srccnuru- •

•

•

•

•

•
•

= Tegen mccrpnj-, leverhare bekleding * '" Ab alu-maucf vuur lilauwe srof 147




