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RRCustoms - to ﬁrma od 20 lat związana z branżą motoryzacyjną. Początki
naszej działalności to przede wszystkim usługi z zakresu auto detailingu, car
wrappingu i budowy customowych pojazdów, dzięki którym zdobyliśmy
szeroką wiedzę z zakresu motoryzacji i rozpoznawalność marki w środowisku.
Wraz z rozwojem ﬁrmy poszerzyliśmy ofertę o sprzedaż, a następnie
produkcję części i akcesoriów samochodowych.
Dziś jesteśmy znaczącym producentem chemii samochodowej, padów
polerskich, dystansów oraz folii przyciemniających.
Całość procesu produkcji dystansów odbywa się w Polsce, w zakładzie w
Kielcach. Posiadamy własny park maszyn, w którym prowadzimy prace od
zaprojektowania produktu po grawerowanie znakiem ﬁrmy. Pozwala nam to
na pełną kontrolę jakości. Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy produkty
klasy premium w przystępnych cenach.
Wszystkie nasze produkty są wynikiem doświadczenia, profesjonalizmu
i pasji do motoryzacji. Sprzedajemy w ponad 30 krajach i stawiamy przede
wszystkim na rozwój, zdobywanie nowych rynków oraz wprowadzenie
kolejnych produktów do oferty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
wymagających klientów, nieustannie unowocześniamy nasze autorskie
receptury. W nadchodzących latach planujemy znaczną rozbudowę zakładów
produkcyjnych i magazynów oraz ekspansję na rynki pozaeuropejskie.

Polub i subskrybuj nasze social media, aby być na bieżąco!
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BASIC
Standardowe szerokości dystansów:
12/13 mm

15 mm

Seria BASIC to dystanse przelotowe o prostej konstrukcji. Dystans posiada
4 lub 5 otworów wykonanych precyzyjnie w miejscu śrub mocujących koło.
Kołnierz centrujący gwarantuje prawidłowe ustawienie felgi.
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dostępne w zakresie szerokości 12-30mm
wyposażone w innowacyjny system RRC Unlock ułatwiający demontaż
wykonane z lekkiego i trwałego stopu aluminium PA6
produkowane na maszynach sterowanych numerycznie
idealnie wyważone
znakowane laserowo logotypem producenta oraz kodem produktu
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PERFORMANCE
Standardowe szerokości dystansów:
5 mm

12/13 mm

15 mm

Seria PERFORMANCE to dystanse przelotowe, w których otwory są
dopasowane do dwóch lub trzech rozstawów śrub. Dzięki temu rozwiązaniu
można stosować je w różnych modelach aut. Zwiększona liczba otworów
powoduje obniżenie wagi dystansów.
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dostępne w zakresie szerokości 5-30mm
wyposażone w innowacyjny system RRC Unlock ułatwiający demontaż
wykonane z lekkiego i trwałego stopu aluminium Pa6
produkowane na maszynach sterowanych numerycznie
idealnie wyważone
znakowane laserowo logotypem producenta oraz kodem produktu
zwiększona liczba otworów powoduje, że ich waga jest niższa niż dystansów z serii BASIC
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PERFORMANCE+
Standardowe szerokości dystansów:

Seria PERFORMANCE+ to super lekkie dystanse przelotowe, o nieznacznym
wpływie na masę nieresorowaną pojazdu. Polecane do aut o sportowej
charakterystyce.

12/13 mm

15 mm

17 mm

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

dostępne w zakresie szerokości 12-30mm
wyposażone w innowacyjny system RRC Unlock ułatwiający demontaż
wykonane z lekkiego i trwałego stopu aluminium PA6
produkowane na maszynach sterowanych numerycznie
idealnie wyważone
znakowane laserowo logotypem producenta oraz kodem produktu
najlżejsze spośród oferowanych dystansów

20 mm

25 mm

30 mm
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ADAPTERY
ADAPTERY to dystanse, które są mocowane do piasty za pomocą
załączonego zestawu, a następnie felga jest montowana do adaptera za
pomocą oryginalnych śrub. Takie rozwiązanie daje możliwość stosowania
adapterów o szerokości 20-50mm. Dostępne są wersje ze szpilkami lub
stalowymi tulejami gwintowanymi wprasowanymi w dystans.

Standardowe szerokości adapterów:
20 mm

22 mm

25 mm

30 mm

ź
ź
ź
ź
ź
ź

dostępne w zakresie szerokości 20-50mm
wyposażone w innowacyjny system RRC Unlock ułatwiający demontaż
wykonane z lekkiego i trwałego stopu aluminium PA6
produkowane na maszynach sterowanych numerycznie
idealnie wyważone
znakowane laserowo logotypem producenta oraz kodem produktu
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CUSTOM SPACERS
Linia CUSTOM jest dedykowana dla klientów potrzebujących nietypowych dystansów, które nie
znajdują się w naszej standardowej ofercie. Dzięki własnej produkcji jesteśmy w stanie realizować
najbardziej nietypowe zlecenia. Projektujemy rozwiązania do zmiany rozstawu śrub, zmiany otworu
centrującego i do niestandardowych szerokości dystansów.

Dystanse RRC stosujemy, gdy:
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felga ma niestandardowe ET i chcesz ją dopasować do swojego auta
felga ma niestandardowy rozstaw śrub lub otwór centrujący
po zmianie zacisków lub modyﬁkacji dochodzi do kolizji elementów zawieszenia
chcesz zmienić sylwetkę auta na bardziej sportową
chcesz poprawić właściwości jezdne auta

Dlaczego wybrać dystanse RRCustoms?
ź precyzja i powtarzalność wykonania - stosujemy projektowanie CAD, CAM, CAE oraz obróbkę
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maszynami CNC z użyciem najwyższej klasy narzędzi
ultra-lekkość - uzyskujemy ją stosując nowoczesne stopy aluminium i dodatkowe otwory w dystansach
wytrzymałość i najlepsze materiały - produkujemy ze stopu aluminium używanego w przemyśle
lotniczym o zwiększonej twardości i odporności na korozję
unikalny system demontażu - stosujemy system UNLOCK ułatwiający demontaż dystansów bez
ryzyka ich uszkodzenia
fachowy serwis - gwarantujemy ekspercką wiedzę i pomoc w doborze dystansów
szeroka oferta - oferujemy produkcję dystansów standardowych do niemal każdej marki samochodu
oraz customowych na specjalne zamówienie klienta
najwyższa jakość produktu - gwarantujemy ją na poziomie procesu produkcyjnego, parametrów
dystansów, kontroli jakości i fachowej obsługi
dożywotnia gwarancja - jesteśmy absolutnie pewni jakości i trwałości naszych produktów
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