KOLEKCE

TYPE R
KOLEKCE
OBLEČENÍ 03-04
DOPLŇKY 05-07
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OBLEČENÍ

Kšiltovka Type R
Nezbytný módní doplněk pro všechny
automobilové nadšence vozu Type R. Na přední
straně kšiltovky je vytištěné velké logo R. Okraje
lemují jemně červené proužky a celý dojem
dotváří jasně červené zapínání. S touto čepicí
budete jednoduše nepřehlédnutelní.

Je vyrobena z bavlněného kepru
a má kovovou sponu.
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Tričko
Tento jedinečný kousek s kulatým výstřihem a
designovým vzorem černého diamantu je na
straně a koncích rukávů opatřen logem Type R.
Odolné tričko vyrobené ze 100% polyesteru si
uchová svůj tvar po celou dobu používání.

Vyrobeno ze 100% polyesteru.
K dispozici ve všech velikostech:
S, M, L, XL, XXL a XXXL

Tričko s
límečkem
Type R
Tento jedinečný kousek s designovým vzorem
černého diamantu je na jedné straně opatřen
logem Type R. Odolné tričko s límečkem
vyrobené ze 100% polyesteru si uchová svůj tvar
po celou dobu používání.

Vyrobeno ze 100% polyesteru.
K dispozici ve všech velikostech:
S, M, L, XL, XXL a XXXL
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DOPLŇKY

Pero Type R

Termoska

Kvalitní kapesní kuličková pera se vzorem

Tato odolná nerezová termoska je ideální na přenášení

pneumatiky a bílým logem Type R.
Jedna sada obsahuje 5 per.
Vyrobeno z ABS.

oblíbených horkých a studených nápojů. Stylová
termoska s matně černou povrchovou úpravou se pyšní
logem Type R na boční straně. Objem: 450 ml.
Vyrobena z 90 % z nerezové oceli a 10 % z plastu.
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Deštník
S tímto kvalitním a pevným deštníkem
vás nečekaný déšť nezaskočí. Na rukojeti
deštníku s logem Type R se nachází tlačítko
pro rychlé otevření. Průměr: 105 cm

Vyrobeno ze 100% polyesteru.

Klíčenka
Až příště vytáhnete svazek klíčů s touto
designovou klíčenkou, budou se za
vámi lidé otáčet. Nemusíte se bát, že by
dvourozměrné logo Type R z měkkého
PVC při energické jízdě poškodilo klíče.
Jedna sada obsahuje 5 klíčenek.
Vyrobená z měkkého PVC.
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Hodinky Type R
Nově navržená limitovaná edice hodinek inspirovaná úspěchem předchozí edice vzdává hold jednomu z našich
neoblíbenějších sportovní vozů Honda Type R. Luxusní chronograf je zasazen do ocelového pouzdra s matně černou
lunetou. Hodinky mají dvojitý ciferník. Vnitřní ciferník zdobí voštinový vzor, zatímco vnější kruh nabízí kreativně
vyvážený poměr tradičních bílých ukazatelů a centrálního loga R. Součástí hodinek je černý silikonový řemínek ve
tvaru pneumatiky s červeným prošíváním. Voděodolné: 10 ATM

Vyrobené z oceli a minerálního skla.
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POLOŽKY A OBJEDNACÍ ČÍSLA

STRANA

POLOŽKA

OBJ. ČÍSLO

03

Kšiltovka

08MLW-20R-CAP

04

Tričko S

08MLW-20R-TSHS

04

Tričko M

08MLW-20R-TSHM

04

Tričko L

08MLW-20R-TSHL

04

Tričko XL

08MLW-20R-TSHXL

04

Tričko 2XL

08MLW-20R-TSH2X

04

Tričko 3XL

08MLW-20R-TSH3X

04

Tričko s límečkem S

08MLW-20R-PS

04

Tričko s límečkem M

08MLW-20R-PM

04

Tričko s límečkem L

08MLW-20R-PL

04

Tričko s límečkem XL

08MLW-20R-PXL

04

Tričko s límečkem 2XL

08MLW-20R-P2XL

04

Tričko s límečkem 3XL

08MLW-20R-P3XL

05

Pero (5 ks)

08MLW-20R-PEN

05

Termoska

08MLW-20R-FLASK

06

Deštník

08MLW-20R-UMB

06

Klíčenka (5 ks)

08MLW-20R-KEY

07

Hodinky Type R

08MLW-20R-WATCH

07

Řemínek k hodinkám Type R

08MLW-20R-WBAND

Obrázky slouží pouze k ilustračním účelům. Skutečné výrobky se mohou lišit v důsledku zlepšování nebo změny výrobků.
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Tyto specifikace se netýkají žádného specifického produktu, který je dodáván nebo nabízen k prodeji. Výrobci si vyhrazují právo na změnu technických specifikací, včetně barev, s předchozím upozorněním nebo bez něj, v době a způsobem, který pokládají za vhodný. Může
se jednat o větší nebo menší změny. Bez ohledu na výše uvedené bylo vynaloženo veškeré úsilí pro zajištění přesnosti technických údajů uvedených v této brožuře. Tuto publikaci není možné za žádných okolností považovat za nabídku ze strany společnosti vůči jakékoliv
osobě. Veškerý prodej se realizuje prostřednictvím příslušných distributorů nebo prodejců na základě standardních obchodních podmínek a záruk poskytovaných distributorem nebo prodejcem. Kopie získáte na vyžádání. I když jsme vynaložili veškeré úsilí, aby byly tyto
technické specifikace přesné, jsou takovéto brožury připravovány a tištěny několik měsíců před distribucí, a proto nemusí vždy obsahovat všechny změny technických specifikací, nebo v některých ojedinělých případech, zajištění určitých vlastností výrobku. Zákazníkům vždy
doporučujeme projednat podrobnosti specifikací s dodavatelem, obzvláště pokud výběr modelu závisí na některé z uváděných vlastností.

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz
Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců
v rámci EU. Výtisk nevyhazujte, předejte jej další osobě nebo jej recyklujte.

10

