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Bez ohledu na model Honda a váš životní 
styl si z naší široké řady vždy vyberete to, co 

odpovídá vašemu vkusu. Noste tyto kousky na 
akcích nebo ve volném čase a Honda se stane 

součástí vašeho života na silnici i mimo ni.

Od oblečení po doplňky je kolekce Honda 
Dream vyrobena s ohledem na stejné normy 

designu a kvality jako při výrobě našich 
automobilů, motocyklů a dalších výrobků. 

Pociťte sílu značky, které důvěřujete, s kolekcí 
Honda Dream.

Více informací vám poskytne místní
prodejce společnosti Honda.

KOLEKCE HONDA
DREAM 2020





Pánské triko s 
límečkem

Toto šedé triko s límečkem se hodí na vyřizování 
každodenních pracovních záležitostí. Je ozdobeno 
kontrastními červenými knoflíky, na stranách má 
červený mřížkovaný vzor a na hrudníku logo Honda. 

Vyrobeno z 50% polyesteru a 50% bavlněného piké.

Černé triko

V tomto černém triku z polyesterového materiálu 
se budete cítit lehce jako pírko. Černé triko s 
kontrastním červeným mřížkovaným vzorem 

na straně zdůrazní vaši postavu. Na hrudníku 
a na rukávu má červený nápis Honda.

Vyrobeno ze 100% polyesteru.
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Mikina

S černou mikinou na zip dáte najevo svůj zápal pro značku Honda a přitom 
zůstanete jako v bavlnce. Má šedou kapuci s kontrastními červenými šňůrkami 
a bílým logem v přední části. Přední kapsy zdobí bílý mřížkovaný vzor.

Vyrobeno z 50% polyesteru a 50% bavlny.
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Softshellová bunda

Tato černá softshellová bunda s kontrastními 
červenými zipy a červenou síťkou na stranách se 
skvěle hodí do chladnějších dnů. V přední části se 
nachází náprsní kapsa a na rameni je červené logo 
Honda.

Vyrobena ze 100% polyesteru.

Košile

Hoďte se do gala a vzhůru na meeting. 
S touto stylovou bílou košilí s červeným 

nápisem Honda nad náprsní kapsou a v zadní 
horní části budete vypadat jako profesionál. 

Ať ji zkombinujete s jakýmkoliv kouskem 
z šatníku, vždy budete vypadat skvěle.

Vyrobeno z 65% polyesteru a 35% bavlny.
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Světle šedé triko

Potřebujete triko, které můžete nosit v každé 
situaci? Pak je šedé triko s bílým logem Honda a 
černou šachovnicovou vlajkou v přední části to 
pravé. Spodní lem zdobí červená cedulka Honda.

Vyrobeno ze 100% bavlny.

Bílé triko

Toto bílé triko má svislý vzor pneumatiky s 
červeným logem Honda v přední části. Spodní 

lem zdobí červená cedulka Honda. Skvělá 
součást neformálního letního šatníku.

Vyrobeno ze 100% bavlny.
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Čepice s rovným 
kšiltem

S touto moderní čepicí s rovným kšiltem budete 
nepřehlédnutelní. V přední části černé kšiltovky 
se nachází tmavě šedé logo Honda. Skvělý a 
rafinovaný doplněk elegantního stylu.

Vyrobena ze 100% bavlny s plastovým zapínáním 
a gumovou nášivkou.
Objednává se v minimálním počtu 2 ks.

Kulich

Tento klasický červenočerný kulich 
ideálním způsobem doplní váš vzhled 

za chladným zimních dnů. 

Vyroben ze 100% akrylu.
Objednává se v minimálním počtu 2 ks.
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Kšiltovka

Tato klasická kšiltovka je pohodlným a módním doplňkem pro všechny naše 
fanoušky. Kšilt této černé kšiltovky lemuje červený okraj a na straně se nachází 
kontrastní červený nápis Honda. Vzhled završuje tmavě šedé logo Honda v 
přední části. 
 
Vyrobena ze 100% bavlny s kovovým zapínáním a gumovou nášivkou.
Objednává se v minimálním počtu 2 ks.
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Láhev na vodu

Praktickou láhev se sítkem si snadno vezmete 
kamkoliv s sebou. Obsahuje zabudované brčko, 
které snadno sklopíte, abyste zabránili rozlití 
během přenášení. Uzávěr disponuje rukojetí a 
díky vloženému sítku si můžete vodu ochutit třeba 
čerstvým ovocem. Průhledná láhev s červeným 
dnem, víčkem a logem Honda na straně. Bez BPA.

Vyrobena z polyesteru Eastman Tritan.

Deštník

Nenechte se mýlit, tento deštník není 
jen tak ledajaký. Ve složeném stavu má 
rozměr jako 60cm deštník, po otevření 

však získáte velkorysých 70cm. Vhodný 
pro dva lidi a odolný bouřce.

Vyroben ze 100% polyesteru.
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Sportovní taška

Tuto jedinečnou sportovní tašku tvoří hlavní úložný prostor a šikmá kapsa v 
přední části. Má odnímatelný ramenní popruh pro snadné přenášení. Rozměry 
D x Š x V: 47,5 x 29 x 23.

Vyrobena ze 100% PolyCanvasu.
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Sluneční brýle

Když slunce pálí, chraňte si zrak. Nezapomeňte 
si nasadit tyto černé sluneční brýle s bílým logem 
Honda, kdykoliv vyrazíte ven. Modrá reflexní skla 
zdůrazňují moderní vzhled brýlí.

Ochrana UV400, ISO12312.

Bezdrátová 
nabíječka a 

powerbanka
S touto bezdrátovou nabíječkou snadno 

dobijete každé zařízení. Už nemusíte před 
nabíjením do nabíječky zapojovat spoustu 

různých kabelů. Stačí položit chytrý telefon 
na bezdrátovou podložku a můžete nabíjet. 

Součástí nabíječky je ukazatel stavu baterie. 

Vyrobena z kvalitního hliníku. Kapacita 4000 mAh, 
výstupní port 5 V/2,1 A, vstupní port 5 V/1,5 A. 

Výstup bezdrátového nabíjení 5 W.

Ne každý chytrý telefon podporuje 
bezdrátové nabíjení. Nabíječka 

podporuje i nabíjení pomocí kabelu
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Nástroj 4 v 1

Tento multifunkční nástroj zkrátka musíte mít v 
autě. Obsahuje světlo, kladívko, řezačku pásu a 
magnet. V nouzové situaci jde světlo změnit na 
červené výstražné světlo. Díky zabudovanému 
magnetu nástroj snadno připevníte na vůz nebo 
na jiný magnetický povrch, aby svítil tam, kam 
potřebujete.

Vyroben z kvalitního hliníku.

Spona

Odlévané logo H z niklu doplní formální 
vzhled. Díky motýlkovému zapínání 

drží na každém materiálu.

Nabíjecí kabel

S tímto navíjecím kabelem 3 v 1 můžete připojit 
a nabíjet několik zařízení z jedné USB zásuvky. 
Součástí je USB připojení, připojení na blesk, 
připojení micro USB a USB-C. Kabel se pyšní 
logem Honda a lze ho použít jako stojánek na 
telefon.
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Plyšová ovečka

Dokonalý dárek pro nejmladší členy rodiny 
Honda. Nad měkkou ovečkou s černým šátkem 
Honda se bude každý rozplývat. 

Vyrobena z polyesteru s výplní ze 
sáčkovaných PET granulí.

Bryndák

Udělejte z vašeho prcka milovníka Hondy. S 
tkaným bryndákem se zapínáním na suchý zip 

bude vaše miminko vždy v bezpečí a čisté.
Rozměry: 20 x 32 cm.

Vyroben z veluru a froté bavlny.
Objednává se v minimálním počtu 3 ks.
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Dudlík

Červené a bílé ortodontické průhledné dudlíky 
s logem Honda. 2 velikosti (6–18 měsíců). Každý 
blistr obsahuje dva dudlíky.

Vyrobeny ze silikonu bez BPA, splňují 
normu EN1400. Baleny po čtyřech (ve 
dvou blistrech po dvou kusech).

Textilní 
rouška

Zůstaňte v bezpečí stylově. Tato 
opakovaně použitelná rouška s červeným 

nápisem Honda ochrání vás i ostatní a 
navíc v ní podpoříte naši značku.

Vyrobena ze 100 % bavlny s pohodlnými 
gumovými smyčkami za ucho.
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Klíčenka s 
dotykovým 
perem

Použijte toto pero, abyste se nemuseli dotýkat 
obrazovek a tlačítek prsty. Speciální špičkou 
můžete ovládat elektronická zařízení jako chytré 
telefony, nebo naťukat PIN kód, například při 
placení v obchodě. Už si nemusíte dělat starosti s 
mytím rukou po sáhnutí na jiné povrchy. Také ho 
můžete použít jako normální kuličkové pero.

Plnicí pero

Udělejte dojem s tímto kvalitním plnicím perem 
Waterman. Toto plnicí pero má plášť z nerezové 

oceli s logem Honda. Dodává se v luxusním 
dárkovém balení s náhradní inkoustovou náplní.
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Šňůrka na krk

Tmavě šedá šňůrka na krk s hedvábným tištěným 
logem a rychloupínací sponou. Díky kovovému 
háčku je přidávání nebo odebírání klíčů hračka. 
Baleno po deseti.

Vyrobeno ze 100% polyesteru.

Bluetooth 
reproduktor

Poslouchejte oblíbené melodie díky tomuto 
kompaktnímu a přitom výkonnému 3W Bluetooth 

reproduktoru s logem Honda. Až 4hodinová doba 
přehrávání na jedno nabití a provozní vzdálenost 
10 m musí zapůsobit na každého. Ve spodní části 

je osvětlen modrým ambientním světlem a má 
funkci hands-free zvednutí příchozích hovorů.

Specifikace: hliníkový design s vestavěnou 
300mAh lithiovou baterií.
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Hrnek

Sadu tvoří dva různé hrnky v jednom balení. Bílý 
hrnek zdobí šedý vzor pneumatiky s červeným 
logem Honda, zatímco černá verze má šedý vzor 
s šachovnicovou vlajkou a červené logo Honda. 

Vyrobený z keramiky.

Šálky na espreso

Vychutnejte si šálek espresa z těchto stylových 
šálků. Šálky zdobí šedý vzor pneumatiky a 

červené logo Honda. Ke každému šálku je bílý 
podšálek.

Vyrobený z keramiky.
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STRANA POLOŽKA OBJEDNACÍ ČÍSLO STRANA POLOŽKA OBJEDNACÍ ČÍSLO

Položky a objednací čísla

03 Pánské triko s límečkem 3XL 08MLW-20G-P3X
03 Pánské triko s límečkem 2XL 08MLW-20G-P2X
03 Pánské triko s límečkem XL 08MLW-20G-PXL
03 Pánské triko s límečkem L 08MLW-20G-PL
03 Pánské triko s límečkem M 08MLW-20G-PM
03 Pánské triko s límečkem S 08MLW-20G-PS
03 Černé triko 3XL 08MLW-20G-TB3X
03 Černé triko 2XL 08MLW-20G-TB2X
03 Černé triko XL 08MLW-20G-TBXL
03 Černé triko L 08MLW-20G-TBL
03 Černé triko M 08MLW-20G-TBM
03 Černé triko S 08MLW-20G-TBS
04 Pánská mikina 3XL 08MLW-20G-H3X
04 Pánská mikina 2XL 08MLW-20G-H2X
04 Pánská mikina XL 08MLW-20G-HXL
04 Pánská mikina L 08MLW-20G-HL
04 Pánská mikina M 08MLW-20G-HM
04 Pánská mikina S 08MLW-20G-HS
05 Pánská softshellová bunda 3XL 08MLW-20G-SS3X
05 Pánská softshellová bunda 2XL 08MLW-20G-SS2X
05 Pánská softshellová bunda XL 08MLW-20G-SSXL
05 Pánská softshellová bunda L 08MLW-20G-SSL
05 Pánská softshellová bunda M 08MLW-20G-SSM
05 Pánská softshellová bunda S 08MLW-20G-SSS
05 Pánská košile 3XL 08MLW-20G-S3X
05 Pánská košile 2XL 08MLW-20G-S2X
05 Pánská košile XL 08MLW-20G-SXL
05 Pánská košile L 08MLW-20G-SL
05 Pánská košile M 08MLW-20G-SM
05 Pánská košile S 08MLW-20G-SS
06 Šedé triko 3XL 08MLW-20G-TDG3X
06 Šedé triko 2XL 08MLW-20G-TDG2X
06 Šedé triko XL 08MLW-20G-TDGXL
06 Šedé triko L 08MLW-20G-TDGL
06 Šedé triko M 08MLW-20G-TDGM
06 Šedé triko S 08MLW-20G-TDGS

06 Bílé triko 3XL 08MLW-20G-TLG3X
06 Bílé triko 2XL 08MLW-20G-TLG2X
06 Bílé triko XL 08MLW-20G-TLGXL
06 Bílé triko L 08MLW-20G-TLGL
06 Bílé triko M 08MLW-20G-TLGM
06 Bílé triko S 08MLW-20G-TLGS
07 Kšiltovka s rovným kšiltem 08MLW-20G-FCAP
 Minimální objednané množství = 2

07 Kulich 08MLW-20G-HAT
 Minimální objednané množství = 2

08 Kšiltovka 08MLW-20G-BCAP
 Minimální objednané množství = 2

09 Láhev na vodu(1 = 2 ks) 08MLW-20G-BTL
09 Deštník 08MLW-20G-UMB
10 Sportovní taška 08MLW-20G-DUF
11 Sluneční brýle (1 = 4 ks) 08MLW-20G-SUN
11 Nástroj 4 v 1 08MLW-20G-4IN1
12 Bezdrátová nabíječka /  08MLW-20G-PWB
 powerbanka
12 Spony (1 = 10 ks) 08MLW-20G-PIN
12 Nabíjecí kabel 08MLW-20G-CCA
13 Vycpaná ovečka 08MLW-20G-SHP
13 Bryndák 08MLW-20G-BIB
 Minimální objednané množství = 3

14 Dudlík (1 = 4 ks) 08MLW-18G-SIL
14 Opakovaně použitelná rouška 08MLW-20S-MASK
 (1 = 10 ks)

15 Klíčenka s dotykovým perem 08MLW-20S-TKPEN
 (1 = 10 ks)

15 Plnicí pero 08MLW-18G-FPEN
16 Šňůrka na krk (1 = 10 ks) 08MLW-20G-LANY
16 Bluetooth reproduktor 08MLW-18G-SPK
17 Hrnek (1 = 2 ks) 08MLW-20G-MUG
17 Šálky na espreso (1 = 2 ks) 08MLW-20G-ESP

Objednací čísla, obsah a design podléhají změnám. Nejpřesnější informace vám poskytne místní prodejce společnosti Honda.



Výrobce si vyhrazuje právo měnit specifikace, včetně barev, a to i bez oznámení a tak často a takovým způsobem, jak považuje za vhodné. Může se to týkat velkých i 
malých změn. Výrobce se však snaží zachovávat přesnost údajů uvedených v této brožuře. Tato publikace v žádném případě nepředstavuje jakoukoli nabídku ze strany 
společnosti. Veškerý prodej zajišťuje příslušný distributor nebo prodejce na základě standardních prodejních podmínek a záruky poskytované tímto distributorem nebo 

prodejcem, přičemž příslušné kopie lze od nich získat na požádání. Navzdory veškerému úsilí o zajištění přesnosti údajů jsou brožury připravovány a tištěny několik 
měsíců před distribucí, a nemohou tedy vždy bezprostředně odrážet změny specifikací nebo v některých ojedinělých případech poskytovat konkrétní informace. 

Zákazníci by proto měli příslušné specifikace vždy projednat s prodejcem, zejména závisí-li výběr modelu na některé z uváděných charakteristik.

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 EU. Výtisk nevyhazujte, předejte jej další osobě nebo jej recyklujte.


