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ODKRYJ RADOŚĆ.

KREATORZY MODY: RADOŚĆ W ŚWIETNYM STYLU.
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MINIATURY BMW.
Na małą skalę: wgląd
w produkcję miniatur BMW.
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KOLEKCJA BMW.
Nowoczesna stylistyka i wysoka jakość materiałów –
Kolekcja BMW 2010/2011.

RADOŚĆ

jest ciekawa. Ciekawa życia. Wszystkich rzeczy, jakie czekają co dzień na odkrycie. Witaj w BMW
Lifestyle. Dowiedz się z wywiadu z Andym Prialux, co czuje się podczas 24-godzinnego wyścigu, wejdź w fascynujący świat miniatur BMW, albo przekonaj się, że w każdym rowerze BMW tkwi trochę z samochodu. Przegląd wszystkich produktów znajduje się na
stronie 28 i kolejnych. Znajdziesz tam całą kolekcję BMW Lifestyle: od nowej kurtki skórzanej BMW M, po rower górski BMW Cross
Country. Stworzone do życia w ruchu. Dzień w dzień. Życzymy wiele radości na następnych stronach.
KOLEKCJA BMW.
Radość od stóp do głów. ___________________________________________________________________________________
KOLEKCJA BMW M.
M: najmocniejsza litera świata. _______________________________________________________________________________
ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW.
Bądź siłą napędową. __________________________________________________________________________________________________
ASORTYMENT BMW DLA DZIECI.
Radość od samego początku. _________________________________________________________________________________________
MINIATURY BMW.
Odkryj szczegóły. _____________________________________________________________________________________________________
KOLEKCJA BMW YACHTSPORT.
Bitwa pod Walencją. __________________________________________________________________________________________________
KOLEKCJA BMW MOTORSPORT.
Historia bestii. ________________________________________________________________________________________________________
KOLEKCJA BMW GOLFSPORT.
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ASORTYMENT BMW
DLA DZIECI.
Czym skorupka za młodu...
Tutaj dowiesz się, dlaczego
BMW Kidsbike daje
tyle radości.

12
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ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW. Włoski dla zaawansowanych. Wielki test rowerów nad Lago di Garda.

26
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KOLEKCJA BMW
GOLFSPORT.
Green is for go: najpiękniejsze
pola golfowe świata od Szkocji
po Australię.

KOLEKCJA
BMW YACHTSPORT.
Kronika triumfu: BMW
ORACLE Racing na 33.
America’s Cup.
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QUICKLINK
Najszybsza droga do BMW
Lifestyle: podane linki prowadzą w
internecie bezpośrednio do danej
kolekcji.
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KATALOG
Poznaj całą paletę: podane tu
strony poprowadzą Cię do innych
produktów z danej kolekcji.
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KOLEKCJA BMW M.
Generacja M: marka i Twój styl
życia.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT.
O bestiach i nieprzespanych nocach. Wielki reportaż kibiców
z 24-godzinnego wyścigu na torze Nürburgring.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

RADOŚĆ
OD STÓP
DO GŁÓW.
Czy moda może dawać radość? Naszym
zdaniem – tak. Na dowód tego zaprojektowaliśmy aktualną kolekcję BMW:
o fascynującej mnogości barw, materiałów
i możliwości zestawień. Nie tylko pasuje do
każdego stylu, ale i daje wiele możliwości
odkrywania siebie co dzień na nowo, mimo
to pozostając wiernym swojemu stylowi.
Dzięki nowoczesnej stylistyce, wysokiej
jakości materiałom i wyselekcjonowanym
dodatkom, które przynoszą radość.
W naszej kolekcji JOY radość jest w standardzie. Czasem widać ją na pierwszy
rzut oka w wielkich literach na przykład na
koszulce, czasem widoczna jest w detalach. Tak czy inaczej: to radość od stóp do
głów – nowa kolekcja BMW 2010/2011.

Po prawej: okulary przeciwsłoneczne BMW Titanium Sportstyle (str. 49).
On: sweter męski JOY (str. 37) i zegarek męski na rękę BMW Quarz Chrono (str. 48). Ona: koszulka damska polo JOY (str. 39).
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Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW

Koszulka damska (str. 35) i bluza damska z kapturem JOY (str. 38).

Czapka BMW, biała (str. 33), koszulka męska polo JOY (str. 39)
i zegarek męski na rękę BMW Quarz Chrono (str. 48).

Koszulka męska polo (str. 33) i okulary przeciwsłoneczne BMW Titanum Sportstyle (str. 49).
Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Bluza polarowa z kolekcji BMW łączy świetny wygląd z czystym sumieniem. A to dzięki
temu, że została wykonana z 16 poddanym recyklingowi butelek PET. Odzyskany materiał nie ma z surowcem wyjściowym niemal nic wspólnego, gdyż bluza nie tylko przepuszcza powietrze, ale i jest przyjemnie miękka. Taką przemianę umożliwia innowacyjna
technologia polegająca na uzyskiwaniu z przemielonych butelek PET cienkich włókien
i przędzeniu z nich nici. W ten sposób moda z produkcji przyjaznej środowisku daje nie
tylko spokój sumienia, ale i bardzo wygodnie się nosi.

On: koszulka męska polo (str. 33). Ona: koszulka
damska (str. 35).

To, że przy ekologicznym podejściu nie
trzeba wcale rezygnować z komfortu
noszenia i nowoczesnej stylistyki, udowadniają nasze koszulki i polo wykonane
w 100% z organicznej bawełny. Nawozy sztuczne i pestycydy są w uprawach
organicznej bawełny absolutnym tabu,
podobnie jak szkodliwe dla środowiska
substancje i technologie jej dalszej obróbki. A to oznacza: te koszulki cieszą nie tylko
noszących.

QUICKLINK
www.bmwsklep.pl

Wszystkie produkty
na stronach 30 - 35.
On: koszulka męska polo (str. 33) i zegarek męski na rękę BMW Quarz Chrono (str. 48). Ona: bluza damska z polaru (str. 34) i koszulka damska (str. 35).
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Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW M

M: NAJMOCNIEJSZA
LITERA ŚWIATA.
RADOŚĆ Z WYJĄTKOWOŚCI ŁĄCZY SAMOCHODY BMW M PODOBNIE JAK CAŁĄ
KOLEKCJĘ M. PRZEKONAJ SIĘ, CO KRYJE SIĘ ZA NAJMOCNIEJSZĄ LITERĄ ŚWIATA.

Jest litera, która potrafi wyrazić całe nastawienie życiowe: M. Żadna inna nie oznacza
tak wyjątkowej dynamiki, innowacyjnych
technologii i autentycznych sportowych
wrażeń z jazdy. A dzięki kolekcji BMW M
nastawienie to można pokazać również nie
tylko za kierownicą.
Nawet w kwestii materiałów granice pomiędzy kolekcją a samochodem są płynne.
Na przykład detale o sportowym wyglądzie
karbonu w aktualnej kolekcji BMW M są
odniesieniem do dachu BMW M3 wykonanego właśnie z karbonu.

A wzór Double Spoke obręczy kół M ze
stopów lekkich znaleźć można między
innymi na zamku błyskawicznym w kolekcji M. Oczywiste jest przy tym, że każdy
produkt z nowej kolekcji stworzony jest
idealnie do tego, aby zapewnić Ci niepowtarzalną prezencję. Tak jak BMW M.

QUICKLINK
www.bmwsklep.pl

Wszystkie produkty na stronach
56-55.

On: skórzana kurtka męska M (str. 58), czerwona koszulka męska M (str. 61). Ona: koszulka damska M z nitami (str. 60).
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ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

ZAWSZE NA PROWADZENIU O DŁUGOŚĆ KOŁA.
Historia rowerów BMW to historia
innowacji. Czy to rama aluminiowa
czy widelec z amortyzacją: w obu
przypadkach rowery BMW odgrywają
pionierską rolę. I to od ponad 60 lat.
Sukces zaczyna się czasem od talentu
do improwizacji. We wczesnych latach
50. W Niemczech brakowało wszelkich
surowców. A że potrzeba jest matką
wynalazków, to hełmy stalowe przerabiano na garnki, a mundury przefarbowywano na płaszcze. Również BMW wykazało
się w konstrukcji pierwszego roweru
pomysłowością: ramę zamiast z trudno
dostępnej stali wykonano z aluminium.

nie tylko amortyzowany widelec, ale i sposób składania rowerów – tak aby mieściły się do bagażników BMW. Mimo to nie
oszczędzano na komforcie: BMW dość
wcześnie zaczęło stosować automatyczne
przerzutki „Speedtronic” z elektroniczną
zmianą przełożeń.
W roku 2000 nadszedł czas na BMW
Q-Bike. Również ten rower podkreśla
przewagę technologiczną BMW. Widać
to choćby w produkcji, gdyż Q-Bike był
pierwszym rowerem z ramą z hydroformowanego aluminium. Nowe standardy
dyktowało także resorowanie będące unowocześnioną wersją Telelevera.

Ale od deski kreślarskiej do produkcji
seryjnej jeszcze długa droga. Po wykonaniu prototypu nowy rower BMW trafia najpierw do laboratorium, gdzie musi
pokonać na stanowisku kontrolnym tysiące kilometrów. Kierowcę zastępują przy
tym różne worki z piaskiem. Testy prowadzone są według normy DIN Plus uważanej za najwyższy standard testowy na
całym świecie.
Po testach komponentów i testach na
pęknięcia rower opuszcza laboratorium,
aby poddać się kolejnej ekstremalnej próbie: upałom w Dolinie Śmierci czy mrozom
w regionach polarnych. Przyczyną tych

Na górze: jeden z pierwszych rowerów BMW ze stopów lekkich, 1950 r. Na dole: BMW Mountainbike Enduro, 2011 (str. 69).

Pomysł ten znacznie wyprzedził swoje czasy: aluminium zaczęto stosować
w ramach rowerowych dopiero w latach
80. – BMW opatentowało ramę aluminiową jednak o 30 lat wcześniej. Zastosowanie metalu lekkiego nie jest jednak
jedynym novum pierwszych lat rowerów
BMW. O nietypowym podejściu inżynierów świadczy też poprowadzenie hamulca
piasty w sterze i uchwyt ze zintegrowanym dzwonkiem. Niektóre pierwsze rowery BMW używane są do dziś na terenie
zakładów BMW w Monachium, co świadczy o ich wysokiej jakości.
W połowie lat 90. rowery BMW znów uplasowały się na szczycie konstrukcji rowerowych. Inżynierowie BMW wpadli na pomysł,
aby w rowerze górskim BMW zastosować
widelec motocykla BMW. Widelec odtworzono oczywiście z lżejszych materiałów
i zamontowano go w składanych rowerach
BMW. W ten sposób BMW przyczyniło się
do rozpowszechnienia amortyzowanych
widelców w rowerach górskich.
W kolejnych latach BMW udoskonalało

Dwa lata później BMW podbiło również
rynek rowerów wyścigowych. Nowością było zastosowanie włókna węglowego w widelcu, co pozwoliło dodatkowo
zmniejszyć masę roweru. Rezultat był
imponujący: masa własna roweru to tylko
7,8 kg. Taki wynik nie przyniósłby wstydu
nawet i dziś.

tortur są kierowcy testowi BMW, którzy
oprócz prototypowych samochodów chętnie poddają ekstremalnym próbom również jednoślady. Bo to, co dotyczy BMW,
dotyczy również rowerów BMW.

Wraz z wprowadzeniem czwartej generacji
BMW serii 7 zmienia się również charakter
rowerów marki BMW. Następuje odejście
od rowerów składanych i skupienie się na
stylistyce – zgodnie z tym, czego oczekuje
się od BMW.
W tym przypadku nie dziwi więc, że projekt nowego roweru BMW rozpoczął się
na monitorze projektanta BMW Designworks. Tylko tam wzornictwo przemysłowe łączy się z wiedzą na temat tego, jak
powinien wyglądać rower BMW. Również w tym przypadku obowiązują te
same kryteria, jak w przypadku samochodów wyróżniających się dynamiczną linią
i fascynującymi kształtami.

QUICKLINK
www.bmwsklep.pl

Wszystkie produkty
na stronach katalogu 66 - 73.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Z lewej: uzupełnienie płynów na brzegu Lago di Ledro. Kto zamiast wody woli espresso, może udać
się do pobliskiej kawiarni. Pośrodku u góry: „agrafka” Strada del Ponale. Pośrodku u dołu: kamienista
droga na podejściu do Lago di Ledro.

TRASA PRZEZ PRZEŁĘCZ ROCCHETTA NAD LAGO DI GARDA TO JEDNA
Z NAJPIĘKNIEJSZYCH W EUROPIE. MISTRZ ŚWIATA ROWERÓW GÓRSKICH IGOR OBU
TESTOWAŁ TAM ROWER BMW CROSS COUNTRY.

ROWER MARZEŃ.
Jezioro. Wciąż jezioro. Kiedy
Igor i ja wystartowaliśmy rano
z Riva, Lago di Garda połyskiwało ciemnym niebieskim kolorem
w świetle porannego słońca.
Kolor niebieski będzie towarzyszyć nam przez cały dzień.
Czasem okolony skałami, czaTour Rocchetta Special
Długość: ok. 30 km
Profil: 1200 m w pionie
Czas: 5 h
Z Rivy starą Strada di Ponale do Biacesa (zamknięte dla samochodów). Dalej drogą dla rowerów przez Przełęcz Ledro wzdłuż rzeki Ponale.
Przy Lago do Ledro w kierunku Bocca dei Fortini. Stąd przez Passo Guil i Passo Rocchetta
w kierunku Pregasina z powrotem do Rivy. Warto
zatrzymać się w barze Panorama w Pregasinie na
cappuccino z przepięknym widokiem.

14

sem drzewami. „Skup się!”, woła
Igor. Spieszno mu na pierwszy
trial.
Ale jeszcze chwilę musi
poczekać, bo trasa marzeń
w stronę Passo Rochetta prowadzi najpierw przez asfaltowaną
częściowo Strada di Ponale. Od

brzegu jeziora wije się przez
tunele na 400 metrów w górę.
BMW Cross Country Igora
pnie się bez trudu w górę drogi.
Rower waży zaledwie 13 kg.
Wspina się niczym kozica gdzieś
pomiędzy trzecim a piątym
biegiem.

U góry: wysoki podjazd, niskie biegi – w stronę
Passo di Guil. Pośrodku: stąd droga prowadzi już
tylko w dół – drogowskaz na Passo Rochetta. U
dołu: trasa widokowa. Zjazd w stronę Rivy.

Pośrodku: różnica pomiędzy twardym jak kamień Duże zdjęcie: nawet jeśli trasa graniczy czasem z torturami, to widoki na jezioro są niesamowite. U dołu:
nie dla początkujących – zjazd do Pregasiny kusi pojedynczymi ścieżkami.
i miękkim jak masło: dźwignia lockout. U dołu:
nawet zawodowcy mówią „pas” – Igor kapituluje przez kamieniami wielkości piłki nożnej na
zjeździe.

Raz po raz znika w czeluściach
tuneli. Już wiem, że przy tempie
Igora nie naoglądam się zbyt
wiele dookoła. W dole łodzie na
wodzie stały się białymi punktami
żeglującymi przed siebie niczym
strzępki chmur po błękitnym
niebie.

Na wysokości Biacesa widok
na jezioro zamieniamy na widok
na rzekę. Trasa prowadzi wzdłuż
rzeki Ponale. Jedziemy na przemian po szutrach, asfalcie i kostce. Trasa nie jest łatwa,
wspinamy się metr po metrze
w górę. Igor jedzie jak na
niedzielnej przejażdżce. Ja zastanawiam się, po co mi 29 pozostałych biegów w moim rowerze,
skoro jadę wciąż na pierwszym.
Pierwszą przerwę robimy przy
błękitnym Lago di Ledro. Tu
trasa odchodzi już od jeziora.
Czas, aby napełnić bidony.
W końcu kolejny etap to 650 m
w pionie do Bocca dei Fortini.

m
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„To tylko pięć kilometrów drogi”,
mówi Igor. Ja znów na pierwszym biegu.
Przez las jedziemy najpierw
asfaltem, potem szutrami w górę.
Las staje się coraz rzadszy,
a powietrze chłodniejsze. BMW
Cross Country Igora kołacze
się po szutrze. „To górska kolarzówka”, mówi. Naciska mocniej
na pedały i zostawia mnie
w chmurze kurzu.
Zatrzymujemy się na Bocca
dei Fortini. Zamiast do szarego
Monte Tremazo jedziemy
w stronę błękitnego jeziora. Droga robi się węższa, bardziej
kamienista i stroma.

Po lewej stronie wznoszą się
kamienne ściany, po prawej
otchłań – dwieście metrów w dół
i żadnej barierki. Na drodze leżą
kamienie, korzenie czepiają
się kół, jak gdyby celowo chciały
mnie strącić z roweru.
Po przejechaniu Passo Rocchetta pomiędzy drzewami
znów zaczyna majaczyć jezioro
Garda. Błękitny, zielony, błękitny,
zielony. Średnia zębatka, lockout
wyłączony. Resorowanie Cross
Country połyka wszystkie nierówności. Kamienie? Korzenie?
Widzę je, ale ich nie czuję.
Nagle dym z przedniego koła
Igora.

Powrót do Pregasiny. W miejscu spotkań rowerzystów, w barze Panorama, wracający posilają
się makaronem, lodami i cappuccino. Rowerów
się tu nie zapina – tutaj jest się wśród swoich.

To suchy liść dostał się do
hamulca tarczowego. Jedziemy
na granicy możliwości. Ale Igor
i jego rower zdają się tego nie
odczuwać. Ja z kolei czuję się
jak po 13 partiach szachów
przeciw Deep Blue – nie mogę
się już skupić, a mój rower skacze po kamieniach zamiast
jechać.
Po powrocie na Strada di
Ponale jezioro znów kusi niewiarygodnym błękitem. Po
pięciu godzinach jesteśmy
z powrotem. W głowie całe
mnóstwo obrazów znad jeziora.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

RADOŚĆ OD SAMEGO
POCZĄTKU.
Dzieci odkrywają swój świat codziennie od
nowa – i zawsze z radością. Czasem przebiega to dość gwałtownie, ale taka już jest
natura rzeczy. Na szczęście konstruktorzy
BMW Kidsbike uwzględnili dziecięcy temperament już w fazie projektowania rowerka dla maluchów.
Już jako chodzik BMW Kidsbike pozwala cieszyć się ruchem. Wspiera on rozwój motoryczny dziecka lepiej niż rowerek
trzykołowy lub rower z kółkami bocznymi, ponieważ ćwiczy zmysł równowagi.
Ponadto dziecko już od początku uczy

Przy tylu praktycznych pomysłach nie
się trzymać chodzik prosto, co wymaga
dziwi więc, że BMW Kidsbike zdobywał już
sporej koncentracji. Ale już po kilku tygowielokrotnie nagrody za wzornictwo.
dniach ćwiczeń zaczyna się frajda, ponieważ dziecko może teraz o wiele szybciej
się poruszać. Naturalnie bez uszczerbku
dla bezpieczeństwa. Przyczynia się do tego
zdejmowana, miękka osłona kierownicy,
a także odbłyśniki po bokach i zamknięte
QUICKLINK
www.bmwsklep.pl
pedały z tworzywa sztucznego. Ponadto
do każdego BMW Kidsbike załączony jest
kask rowerowy z certyfikatem TÜV – bezWszystkie produkty
pieczeństwo jest więc już zawarte w wypona stronach katalogu 74 – 83.
sażeniu standardowym.

Funkcjonalność.
Po opanowaniu pierwszych kroków jazdy na rowerze w bardzo
prosty sposób można zamontować znajdujący się w zestawie
układ napędowy, aby przerobić chodzik na rower. A gdy dziecko
rośnie, Kidsbike rośnie razem z nim – wysokość siodełka reguluje się w kilka sekund.
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On: koszulka dziecięca JOY (str. 76). Ona: sweter dziecięcy z kapturem JOY (str. 76).

MINIATURY BMW

BMW Isetta 250 w skali 1 : 12

BMW 550i Saloon (F10) w skali 1 : 18 i 1 : 43

BMW 5 Series Gran Turismo (F07) w skali 1: 43

BMW X3 (F25) w skali 1:18, 1: 43 i 1: 87

Concept Vision Efficient Dynamics w skali 1 : 43

ODKRYJ
SZCZEGÓŁY.
Czy to na krętej wiejskiej drodze, czy na
polerowanym biurku z drewna szlachetnego: BMW to zawsze fascynujący widok. Aby
miniatury BMW nie były mniej pociągające
niż ich duże pierwowzory, wytwarzane są w
ścisłej współpracy z konstruktorami BMW.
Czy to BMW Art Car, czy nowe BMW serii 5:
każda miniatura BMW zaskakuje dbałością
o szczegóły i precyzją wykonania.
Na początku procesu produkcyjnego
w dziale konstrukcyjnym przetwarzane są
w komputerze dane dostarczone przez

18

konstruktorów BMW. Jednak aby istotne
detale, takie jak logo czy wycieraczki, były
jeszcze rozpoznawalne i odpowiednio stabilne, nie wystarczy po prostu zmniejszyć
oryginalnych części. Trzeba je zaprojektować niemal kompletnie od nowa.
Następnie dla każdego elementu wykonywana jest forma do odlewu wtryskowego. Ta pracochłonna czynność może zająć
nawet 10 tygodni. Ale wysiłek się opłaca:
formy wtryskowe tworzą ramę karoserii
i w zależności od skali wypełniane są tworzywem sztucznym lub odlewem cynko-

wym. Po pierwszej, surowej kontroli jakości
goła karoseria trafia do lakierowania, gdzie
pokrywana jest w trzech etapach oryginalnym lakierem odpowiedniego modelu
BMW.
Po utwardzeniu i ostygnięciu przychodzi czas na detale: tzw. druk tamponowy
pozwala drukować zgodnie z oryginałem
nawet na najmniejszych częściach. Rezultat
tego skomplikowanego procesu – na przykład autentycznie odtworzone logo BMW
na masce silnika – w najmniejszej skali
można podziwiać tylko przez lupę.

Niesamowitą dbałość o szczegóły pokazu- decyduje o tak niezwykłym charakterze
ją też maleńkie chromowane powierzchnie, miniatur BMW. Każda miniatura jest przy
które dają lusterkom zewnętrznym połysku. tym prawdziwym autentykiem.
W ten sam sposób swój charakterystyczny połysk uzyskuje też atrapa chłodnicy.
Prawdziwa wykładzina dywanowa w przestrzeni na nogi i bagażniku w oryginalnych
kolorach BMW daje wnętrzu modelu w skali
QUICKLINK
1 : 18 autentyczny wygląd, podobnie jak
www.bmwsklep.pl
realistycznie odtworzone szwy tapicerki
skórzanej. Jeśli wszystko pasuje, z poszczeWszystkie produkty
gólnych części składane jest ręcznie prawna stronach katalogu 84 – 87.
dziwe BMW. To właśnie ta staranność

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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BITWA POD
WALENCJĄ.
Załogę „USA”, trimarana BMW ORACLE Racing
Team na 33. America’s Cup,
musiało napędzać coś więcej, niż tylko wiatr. Chyba
nawet coś więcej, niż innowacyjny żagiel. W końcu
chodziło o najbardziej pożądane i najstarsze trofeum
międzynarodowych sportów żeglarskich. Zdobyć je
można tylko, łącząc pracę
zespołową, technikę i odpowiednią strategię.
W pojedynku w serii „Best of
Three” w Walencji trimaran
BMW ORACLE Team dwa razy
pokonał obrońcę tytułu Alinghi
ze Szwajcarii. I to nie tylko przy
wsparciu świetnego zespołu,
ale i wyjątkowej innowacji: największego żagla wszech czasów. Imponujące 68 metrów
daje mu dwukrotną długość
skrzydeł Boeinga 747.
Innowacyjne są także kadłuby łodzi o długości niecałych
30 m, stworzone we współpracy z BMW. Zostały one ręcznie wykonane w ciągu 150.000
godzin roboczych z materiałów
zespolonych na bazie włókna

węglowego, aby zminimalizować masę. Ta lekka konstrukcja sprawia, że łódź jest nie
tylko bardzo szybka – do 40
węzłów – ale też bardzo delikatna. Gdy nie jest prawidłowo sterowana, BMW ORACLE może
wywrócić się już przy prędkości
10 węzłów.

połączenie tradycji, innowacji,
dynamiki i pasji. To połączenie
odwzorowane jest w aktualnej
kolekcji BMW Yachtsport.

W przeciwieństwie do zwycięstwa, reguły 33. America’s Cup
były proste: kto zwycięży dwa
z trzech wyścigów, ten zdobywa puchar. Pierwszy wyścig 12
lutego 2010 r. był kursem pełnym wzlotów i upadków, który
prowadził jachty najpierw 20 mil
pod wiatr i z powrotem i podczas którego „USA” przekroczył linię mety o 15:28 minut
przed katamaranem Alinghi.
Drugi wyścig odbył się 14 lutego na trójkątnym kursie o długości 39 mil morskich.
Zespół BMW ORACLE Racing wygrał
także ten wyścig,
tym razem z przewagą 5:26 minut.
W sumie 33. Puchar
Ameryki znów stanowił fascynujące

QUICKLINK
www.bmwsklep.pl
Zespół BMW ORACLE Racing musiał nie tylko walczyć z żywiołami, ale też pokonywać bariery językowe. Załoga pod kierownictwem nowozelandzkiego kapitana Russela Couttsa złożona była z żeglarzy z najróżniejszych krajów: Ameryki,
Włoch, Francji, Australii, Holandii i nawet Antigui. Ponieważ łódź żeglowała pod
flagą amerykańską, polecenia na pokładzie wydawany były po angielsku.

Wszystkie produkty
na stronach katalogu 88 – 93.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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HISTORIA
BESTII.

CO ROK OD NOWA: 24-GODZINNY WYŚCIG NA TORZE NÜRBURGRING.
Jest 15:04, kiedy bestia porusza się po
raz pierwszy. Przy „źródełku” turkocze
sobie agregat prądotwórczy, na stoliku
kempingowym dzwonią szklanki.
Z głośników w namiocie obok ryczy
„Highway to Hell” AC/DC. Ale oto głos
wokalisty miesza się z jakimś
zachrypniętym pomrukiem. Jeszcze tylko
kilka sekund. I pojawia się bestia.
22

Chwilę później nie słychać AC/DC już
wcale. „Wrrrrrooooooooaaaaaaarrrrrrrammmm”. Łoskot szarpie wnętrzności,
panie pośród publiczności zatykają sobie
uszy. Mija sekunda, i BMW M3 GT2
mija prostą przed „źródełkiem” i wchodzi
w pierwszy zakręt.
Dean wtula się głębiej w swój fotel turystyczny, sięga po kubek z kawą i mówi:

„Na parę minut znów mamy spokój”. Przynajmniej od BMW, które Pętlę Pętli Północną o długości 25 km i 378 m pokonuje
w jakieś osiem minut. Dean nazywa je czule „bestią”.
Jak twierdzą fani sportów motorowych,
wyścig 24-godzinny na torze Nürburgring
najlepiej ogląda się właśnie ze „źródełka”.
Namioty, parasole i pawilony mieszają się

ze sobą, a widok na tor przesłania nie tylko
siatka druciana na wysokości człowieka, ale
i kłęby dymu grillujących w pobliżu.
Gdyby nie muzyka, stoiska z przekąskami
i napojami, można by pomyśleć, że jest się
na kempingu. Ponad 220 tys. fanów przybywa corocznie do Eifel i zamienia tutejsze
łąki przy „źródełku”, „jaskółczym ogonie”
i „karuzeli” w pole biwakowe. Brytyjczycy
przyjeżdżają najczęściej jeepami i samochodami wojskowymi. A kto nie przyjedzie
na pięć dni przed rozpoczęciem, ten nie
znajdzie już wolnego miejsca.
Jest już godzina 22:43 i BMW przejechało już obok stanowiska Deana ulokowanego pośród leżaków, sprzętu grającego
i przenośnych lodówek już 61 razy. Nie
zwraca uwagi ani na ognisko obok namio-

tu, ani rakiety malujące czerwone koła na
niebie. Dean już to zna. Jeszcze 16 godzin
zabawy, swądu oleju i – jeśli w teamie
BMW Motorsport wszystko potoczy się jak
należy – kolejnych przejazdów bestii, jednego z 217 samochodów wyścigowych,
których ryk nie pozwala zasnąć lepiej niż
jakikolwiek napój energetyzujący.
Rano nad „źródełkiem” przez gałęzie
drzew widać przebłyski słońca. Przebijające
się snopy światła padają na pole i dopiero
po pewnej chwili można dostrzec scenerię
zbudowaną z tlących się ognisk, połyskujących poranną rosą namiotów i entuzjastów,
którzy całą noc śledzili wyścig.
Martwa natura, można by powiedzieć,
gdyby nie samochody wyścigowe krążące
niczym ćmy nad światłem. Rytm wyścigów

nie pozwolił zasnąć Deanowi, który mruży
teraz oczy przed wschodzącym słońcem.
Jeszcze tylko osiem godzin i BMW M3
GT2 dotrze do mety. Jeszcze 64 rundy
i bestia pójdzie spać.

QUICKLINK
www.bmwsklep.pl

Wszystkie produkty
na stronach katalogu 94 – 99.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Jaką rolę w wyścigu długodystansowym odgrywa ruch na torze?
Andy Priaulx: Wszystko to kwestia rytmu.
Jeśli puścisz szybsze auto w nieodpowiednim miejscu, stracisz czas. To samo stanie
się, gdy spróbujesz wyprzedzić wolniejszy
samochód nie tam, gdzie trzeba. Z każdym
okrążeniem uczysz się, jak patrzeć na ruch
na torze.

WYWIAD.
Niezwykle utalentowany kierowca
i świetny strateg o nerwach ze stali –
to właśnie jest Andy Priaulx.
Kierowca wyścigowy z wyspy Guernsey
zdobył w roku 2004 tytuł mistrza świata
wyścigów samochodów turystycznych
i trzykrotnie tytuł mistrza WTCC. Ale potrafi
też brylować na długich dystansach. Swój
wielki triumf święcił w roku 2005 na Pętli
Północnej Nürburgring, kiedy za kierownicą
BMW M3 GTR wygrał 24-godzinny wyścig w Eifel. „To jedno z najważniejszych
zwycięstw w mojej karierze”, mówi. Oprócz
powrotu w roku 2010 do „Zielonego Piekła”, jak potocznie nazywa się ten tor, Andy
Priaulx nie może doczekać się już startu
w klasycznym wyścigu 24-godzinnym w Le
Mans. „Udział w nim drugie po Formule 1
marzenie każdego kierowcy.”
Co musi robić kierowca, który chce
odnosić sukcesy w wyścigach długodystansowych?
Andy Priaulx: Niezwykle ważna jest
stałość. Poza tym trzeba umieć idealnie
współpracować z kolegami z zespołu. Ale
i umiejętności sprinterskie odgrywają coraz
większą rolę.

Co łączy Pana osobiście z BMW M3?
Andy Priaulx: To mocny, agresywny
i sportowy samochód. BMW M3 ma w sobie skondensowaną wiedzę i fascynację
inżynierów BMW. Coś takiego czuje się za
kierownicą. I nie dziwi mnie, że fani BMW
przy torze odbierają to tak samo.
Jak przygotowuje się Pan do 24-godzinnego wyścigu?
Andy Priaulx: Wyścigi mistrzostw samochodów turystycznych też wymagają
ode mnie sprawności. Przed wyścigiem
24-godzinnym pracuję dodatkowo nad
wytrzymałością, aby na ostatnim okrążeniu
być tak świeżym, jak na początku.
Czy kierowca czuje coś z tej niezwykłej atmosfery 24-godzinnego
wyścigu?
Andy Priaulx: Jak się widzi, gdy o świcie
słońce wstaje nad torem, to jest to niepowtarzalna atmosfera. A jeśli wspólnie
z zespołem dotrwa się do końca, to jest się
po prostu niesamowicie dumnym. I totalnie
wycieńczonym.

Czy praca zespołowa na dłuższym
dystansie jest jeszcze ważniejsza niż
przy wyścigach sprinterskich?
Andy Priaulx: Dla kierowcy – oczywiście.
Ale to samo dotyczy inżynierów i mechaników. Podczas 24-godzinnego wyścigu
każdy z nich musi dać z siebie wszystko,
psychicznie i fizycznie. I nie tylko podczas
wyścigu, ale już na kilka dni przed.
Czy istnieje jakaś tajny sposób na to,
aby zachować szybkie tempo również
w ciemności?
Andy Priaulx: To szczególnie trudne
wyzwanie. Wiele zależy od intuicji; z drugiej
strony trzeba móc polegać na swoich
zmysłach. Taka noc za kierownicą może być
bardzo ciężka.
24

Ona: koszulka damska polo Motorsport (str. 97). On: koszulka męska polo Motorsport (str. 96), smycz Motorsport (str. 99).

„JAK SIĘ WIDZI, GDY O ŚWICIE SŁOŃCE WSTAJE
NAD TOREM, TO JEST TO NIEPOWTARZALNA
ATMOSFERA.”
Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KIEROWANA PASJĄ
Dzięki kolekcji BMW Golfsport zaprezentujesz się świetnie na każdym polu.
Jednak nie łatwo stwierdzić, które z nich należą do najpiękniejszych pól golfowych świata. Redakcja BMW Golfsport przedstawia trzech kandydatów do tytułu „Najpiękniejszego Pola Golfowego Świata”.

Do domu klubowego Royal and Ancient Golf Club przy 18. dołku pola Old Course w St. Andrews wstęp mają tylko członkowie klubu.

Royal Ancient Golf Club,
Szkocja.

Pebble Beach,
Kalifornia.

Royal Melbourne Golf Course,
Australia.

Matka wszystkich pól golfowych. Najsłynniejsze i najstarsze pole golfowe świata.
Gdy golfiście zejdą na temat Old Course w Royal and Ancient Golf Club w St.
Andrews w Szkocji, często padają same
superlatywy. Ale co czyni to pole legendą? Budynek klubu z XIX w. wystaje dumnie zza ostatniego wzniesienia i emanuje
autorytetem miejsca, w którym stworzono reguły golfa uznawane za wzorzec
na całym świecie. Na polu czeka wiele
wyzwań: ukryte przeszkody, nieprzewidywalny wiatr, ekstremalnie trudne fairwaye
i greeny z wieloma ciekawymi elementami. Ale mimo tych wszystkich trudności
i szkockiej pogody, pole to jest niepowtarzalnym przeżyciem
dla każdego golfisty.

Doskonała kalifornijska pogoda i znakomita
panorama pola golfowego Pebble Beach
sprawiają, że trudno skupić się na właściwej przyczynie odwiedzin tego miejsca:
grze w golfa. Ale taki właśnie był
zamysł architektów Jacka
Neville’a i Douglasa Granta
w roku 1919, którzy zakładali
pole golfowe tak, aby jego
możliwie duża powierzchnia
położona była bezpośrednio
nad malowniczym klifem.
Dokładniej rzecz biorąc tory od
czwartego do dziesiątego oraz 17. i 18.
położone są bezpośrednio nad brzegiem.
Położony w odległości zaledwie 90 m siódmy dołek znajduje się bezpośrednio na
wierzchołku cypla i jest najczęściej fotografowanym dołkiem świata. Prawie 500 dolarów opłaty daje jeszcze jedną superlatywę:
to jedno z najdroższych pól golfowych
świata. Ale to też i wszystko, co kładzie się
cieniem na tym polu.

Royal Melbourne Golf Course nie jest
może tak znane jak dwa pozostałe, ale na
pewno jest warte zobaczenia. Szczególnie greeny na tym poprzecinanym wieloma
przeszkodami piaskowymi kursie
wymagają od golfistów maksymalnej sprawności. Bunkry
wkopane w ziemię to kolejny
ciekawy element pola Royal
Melbourne. Nic nie przypomina tu najczęściej sterylnego
i precyzyjnego designu nowoczesnych bunkrów. Pole to jest nieprzewidywalne i wyróżnia się niepowtarzalnym
pięknem – i dlatego też jest idealną wizytówką Melbourne i całej Australii.

Długość: 6609 jardów
Par: 72

Długość: 6589 jardów
Par: 72

Długość: 6749 jardów
Par: 72

QUICKLINK
www.bmwsklep.pl

Wszystkie produkty
na stronach katalogu 100 – 105.
Pole golfowe założonego w 1891 roku Royal Gold Club w Melbourne jest jednym z najlepszych na półkuli południowej.
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KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

KOLEKCJA BMW. ________________________________________________________________________________________
Basic.
JOY.
Organic Cotton.
Bagaż biznesowy i podróżny.
Dodatki.

BMW COLLECTION

BMW COLLECTION

BMW M COLLECTION

KOLEKCJA BMW.

BMW BIKES & EQUIPMENT

Radość zawsze świetnie wygląda. Produkty z kolekcji BMW zapewniają odpowiedni wygląd na każdą okazję. Jak pokazują nasze
koszulki z organicznej bawełny, modę można również pogodzić z czystym sumieniem. Lubisz nosić się na sportowo? Czy może
jednak elegancko? Nowoczesna stylistyka, wysokiej jakości materiały i dbałość o szczegóły robią dobre wrażenie. Na zakupach,
w podróży służbowej czy na wycieczce za miasto.

RADOŚĆ NA CO DZIEŃ.

BMW KINDERPROGRAMM

Radość to BMW.
Radość widać we wszystkim, co robimy w BMW.
Również w nowych produktach z aktualnej linii JOY.
Tę obietnicę umieściliśmy w postaci modnego detalu na
plecach w górnej wewnętrznej części odzieży. Aby jeszcze bardziej zwiększyć radość z nowej kolekcji BMW.

BMW MINIATUREN

JOY NEVER SAYS NEVER.
Radość to dyskretne akcenty. Wszystkie elementy odzieży z kolekcji JOY mają naszytą specjalną, tkaną tasiemkę z napisem „JOY NEVER SAYS NEVER”. I to od
razu podwójnie: wewnątrz jako tasiemka na kołnierzu
i na zewnątrz jako dodatkowy element stylistyczny.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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BMW MOTORSPORT COLLECTION

BMW YACHTSPORT COLLECTION

Organic Cotton.
Materiały bawełniane kolekcji BMW pochodzą wyłącznie z kontrolowanych biologicznych upraw. Szkodliwe
dla środowiska nawozy i procesy technologiczne są tu
absolutnym tabu.

Koszulka męska. Dobra na każdą
okazję: klasyczna koszulka z okrągłym
dekoltem i wyszywanym logo BMW na
piersi po prawej stronie, to idealna podstawa każdego ubioru. Materiał z kontrolowanych upraw biologicznych i jego
produkcja przyjazna dla środowiska
sprawiają, że koszulka jest doskonała
w dotyku.
Materiał: 100% bawełniany organicznej.

Granatowa
S – XXL 80 12 2 146 302 – 306

138,00 zł

KOLEKCJA BMW M

Kurtka męska. Sportowa kurtka
2 w 1, wiatroszczelna i wodoodporna.
Wyjmowana, pikowana podpinka w kontrastującym kolorze. Podpinka i kurtka
z modnie wykończonymi detalami.
Wytłaczane, metalowe logo BMW
na kieszeni. Wąski krój.
Materiał kurtki:
100% powlekanej bawełny.
Materiał podpinki: 100% poliestru.

859,00 zł

Biała
S – XXL 80 14 2 166 732 – 736
XXXL 80 14 2 180 632

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Granatowa
S – XXL 80 14 2 166 737 – 741
XXXL 80 14 2 180 633

Koszulka czarna
S – XXL 80 14 2 166 742 – 746
XXXL 80 14 2 180 634

MINIATURY BMW

Koszulka męska polo. Atrakcyjny wygląd: klasyczna koszulka męska polo z typowym kołnierzem i zapięciem na 2 guziki
ma na piersi wyszyte kolorowe logo BMW. Jej zalety widać również przy dokładniejszym spojrzeniu: bawełna wyprodukowana w sposób przyjazny dla środowiska pochodzi z kontrolowanych upraw biologicznych. Materiał: 100% bawełniany organicznej.
211,00 zł
Biała
S – XXL 80 14 2 166 747 – 751
XXXL 80 14 2 180 635

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Bluza męska z polaru. Przyjemna
w dotyku: sportowa bluza z miękkiego
polaru w modnym granatowym kolorze
i ze stójką. Wiatroszczelna dolna krawędź oraz przepuszczający powietrze
materiał z recyklingu zapewniają komfort noszenia w każdą pogodę. Inne
ciekawe cechy to kolorowe wyszywane
logo na piersi, kieszenie z zamkiem błyskawicznym i kołnierz z białym obszyciem.
Materiał: 100% recyklingowanego
polaru z poliestru.

Granatowa
S – XXL 80 14 2 166 752 – 756
XXXL 80 14 2 180 636

Czapka BMW. Klasyczna bejsbolówka z wyszytym
kolorowym logo BMW na przedzie.
86,00 zł

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Czarna
S – XXL 80 14 2 166 757 – 761
XXXL 80 14 2 180 637

Granatowa
S – XXL 80 14 2 166 762 – 766
429,00 zł

Biała
80 16 2 166 852
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Czarna
80 16 2 166 854

Granatowa
80 16 2 166 853

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

642,00 zł

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Kurtka męska. Modna kurtka męska
z wiatroszczelnego i wodoodpornego
materiału Softshell na każdą pogodę
i każdą okazję. Funkcjonalne detale:
stójka z ukrytym kapturem, regulowana
szerokość dolnego ściągacza, rękawy
z regulacją szerokości na rzepy i boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym.
Inne ciekawe cechy to: kolorowe,
gumowane logo BMW, specyficzne
breloczki BMW przy zamku błyskawicznym, oddychający materiał o wyjątkowo
wysokim komforcie noszenia i dodatkowe kieszenie wewnętrzne.
Materiał: 100% poliestru.
Soft Shell.
Czarna
S – XXL 80 12 2 166 767 – 771

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Koszulka damska. Tego nigdy dość: klasyczna, wysokogatunkowa koszulka damska z kobiecym okrągłym dekoltem i wyszytym kolorowym logo BMW na rękawie
to idealna podstawa ubioru na każdą okazję. Z biologicznej bawełny produkowanej w sposób przyjazny dla środowiska. Świetna w dotyku. Materiał: 100% bawełniany
organicznej.
Czarna
XS – XL 80 14 2 166 812 – 816
XXL
80 14 2 180 640

Błękitna
XS – XL 80 14 2 166 807 – 811
XXL
80 14 2 180 639

Biała
XS – XL 80 14 2 166 802 – 806
XXL
80 14 2 180 638

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Czarna
XS – XL 80 12 2 166 837 – 841

Granatowa
XS – XL 80 14 2 166 832 – 836

Czarna
XS - XL 80 12 0 494 941 - 945

642,00 zł

429,00 zł

859,00 zł

MINIATURY BMW

Damska kurtka puchowa JOY. Gruba puchowa
kurtka damska z dużym kapturem i modnymi szwami
w talii upiększy nawet szare zimowe dni – także za
sprawą wytłoczonego na plecach napisu JOY. Jest
wiatroszczelna i wodoodporna, przepuszcza powietrze, przez co nadaje się na każdą pogodę. Dwie
kieszenie z przodu z zamkiem błyskawicznym i biała lamówka wokół kaptura praz zamek błyskawiczny
uzupełniają tę idealną kurtkę zimową.
Materiał: 100% poliestru.
Wypełnienie: 80% kaczego puchu, 20% gęsiego
puchu.
Izolacja: gęstość puchu 600.
Koszulka damska polo. Na sportowo i ekologicznie: sportowa
koszulka polo z zapięciem na 2 ukryte guziki i klasycznym kołnierzem będzie dobrze przyjęta przez środowisko. Koszulka wykonana
jest ze 100-procentowo biologicznej bawełny wyprodukowanej
w sposób przyjazny dla środowiska. Doskonale nadaje się na czas
wolny.
Materiał: 100% bawełniany organicznej.

Biała
XS – XL 80 14 2 166 817 – 821
XXL
80 14 2 180 641

Granatowa
XS – XL 80 14 2 166 822 – 826
XXL
80 14 2 180 642

211,00 zł

211,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Bluza damska z polaru. Świetnie wygląda i tak
samo się nosi: mięciutka, granatowa bluza z polaru z wyszytym kolorowym napisem BMW na lewym
rękawie, dwoma kieszeniami bocznymi i specjalnym
breloczkiem przy zamku błyskawicznym. Wysoką
stójkę, obszytą podobnie jak zamek na biało, można
również założyć. Z oddychającego, recyklingowanego
materiału bardzo przyjemnego w dotyku.
Materiał: 100% polaru z poliestru.

Czarna
80 16 2 166 856

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Czapka BMW. Pasuje do swetra BMW – dla pań i panów: czarna
czapka z dzianiny z wyszytym kolorowym logo na przedzie. Innowacyjna mieszanka wełny gwarantuje ciepłe uszy i wysoki komfort
noszenia.

108,00 zł

Szal BMW. Obowiązkowy dodatek dla fanów BMW obu płci: elegancki szal z dzianiny z wyjątkowo przyjemnej w dotyku mieszanki
wełny, z wyszytym kolorowym logo.
Materiał: 10% angory, 25% nylonu, 25% wiskozy, 40% wełny.
Czarny
80 16 2 166 857

34

125,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Kurtka damska. Modna kurtka damska z oddychającego, wiatroszczelnego i wodoodpornego materiału Softshell. Liczne funkcjonalne szczegóły, takie jak
stójka z ukrytym kapturem, regulowana dolna krawędź, mankiety z regulacją szerokości na rzepy oraz
boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym sprawiają, że kurtka sprawdza się w każdą pogodę i o każdej
porze roku. Z kolorowym, gumowanym logo BMW na
piersi po lewej stronie i specjalnym breloczkiem przy
zamku błyskawicznym.
Materiał: 100% poliestru Soft Shell.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

138,00 zł

Koszulka męska JOY. Radość trudno przeoczyć:
koszulka z okrągłym dekoltem z hasłem „JOY NEVER
SAYS NEVER” w modnych kolorach z wyszytym
napisem BMW na rękawie.
Materiał: 100% bawełny.
Granatowy
S – XXL 80 14 2 166 702 – 706

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Koszulka damska JOY. Moda, która sprawia
radość: niecodzienna koszulka z dużym nadrukiem
„JOY NEVER SAYS NEVER” w modnych kolorach
pokazuje, że radość upiększa. Inne szczegóły JOY
uzupełniają wygląd i dopełniają radości.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Kremowy
XS – XL 80 14 2 166 772 – 776

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

125,00 zł

MINIATURY BMW

125,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

RADOŚĆ TO NASZA OBIETNICA.

36

Sweter damski JOY. Radość w dotyku: klasyczny,
damski sweter z dzianiny z dekoltem w szpic zapewnia
dzięki innowacyjnej mieszance wełny bardzo wysoki
komfort noszenia. Ściągacze rękawów i dekolt są modnie
karbowane, a lewy rękaw ma wyszyty dyskretny napis
BMW. Sweter nadaje się świetnie zarówno na biznesowe
okazje, jak i czas wolny.
Materiał: 10% angora, 25% nylon, 25% wiskoza,
40% wełna.

Granatowy
S – XXL 80 14 2 166 717 – 721

Czarny
XS – XL 80 14 2 166 787 – 791

429,00 zł

429,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

BMW EFFICIENT DYNAMICS.

Sweter męski JOY. Radość to nie tylko wewnętrzne ciepło. A to dzięki swetrowi męskiemu z dzianiny
z wyjątkowej mieszanki wełny bardzo miękkim w dotyku.
Do tego świetnie wygląda: między innymi dzięki specjalnemu breloczkowi BMW przy zamku błyskawicznym,
wyszytemu napisowi BMW na rękawie i błękitnemu
wzorowi w paski na kołnierzu wewnętrznym. Typowe
szczegóły JOY sprawią, że w tym roku będziesz się
cieszyć na nadejście zimy.
Materiał: 10% angora, 25% nylon, 25% wiskoza,
40% wełna.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Wszystkie nasze codzienne czynności mają na celu zapewnić radość z jazdy. W imię radości stosujemy innowacyjne lekkie materiały, które mają nam pomóc w walce z siłą ciążenia. Stale ulepszamy nasze silniki, aby z każdej
kropli palia wyciągnąć maksimum. Projektujemy samochody, którym nie może się oprzeć nawet powietrze. I nie
wystarczy nam, że zużywają mniej energii; chcemy, żeby same ją wytwarzały. W każdym naszym modelu tkwią
innowacje BMW EfficientDynamics: technologie, które służą zachowaniu radości z jazdy. Nie daj odebrać sobie
radości z jazdy. Radość jest naszym celem. Możesz korzystać z niej z czystym sumieniem. To nasza obietnica.

Bluza damska z kapturem JOY. Najlepiej pasuje
do niej uśmiech: w modnej bluzie z kapturem nie jest
to trudne. Radość daje specjalny materiał zapewniający wysoki komfort noszenia, albo wyszyty kolorowy
napis na rękawie. Kaptur z błękitną podszewką, kieszenie boczne i ściągacze przy rękawach i dolnej krawędzi sprawiają, że buza świetnie nadaje się na czas
wolny.
Materiał: 90% bawełny, 10% elastanu.

Koszulka męska polo JOY. Radość świetnie wygląda: w modnej koszulce polo
z kontrastującym zapięciem na ukryte guziki i kołnierzykiem w odpowiednim kolorze, kontrastującymi szwami zrobisz wszędzie dobre wrażenie. W końcu radości
nigdy nie jest zbyt wiele.
Materiał: 100% bawełny.
Brązowoczarna
S – XXL 80 14 2 166 707 – 711

Niebieska
S – XXL 80 14 2 166 712 – 716

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

211,00 zł
Kremowa
XS – XL 80 14 2 166 792 – 796

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

385,00 zł

Koszulka damska polo JOY. Radość na sportowo. Modna, przyjemnie miękka
koszulka damska polo z kontrastującym zapięciem na 2 ukryte guziki i wyszytym
kolorowym napisem BMW na rękawie. Kontrastujące szwy na rękawach i dolnej krawędzi, pasujący do tego spód kołnierzyka i błękitna tasiemka w bocznym rozcięciu
tworzą dodatkowe akcenty, które doskonale się prezentują.
Materiał: 100% bawełny.
Niebieska
XS – XL 80 14 2 166 782 – 786

MINIATURY BMW

Bluza męska z kapturem JOY. Masz dość powodów do radości: kaptur z kremowym obszyciem, dwie
kieszenie boczne, ukryty zamek błyskawiczny z breloczkiem BMW, wyszyty kolorowy napis BMW na
rękawie i ściągacze przy rękawach i przy dolnej krawędzi. A przede wszystkim: niesamowicie miękka bluza z kapturem łącząca w luźny sposób dobry styl
i sportowy charakter. Nowe detale JOY są w tej bluzie
tak samo oczywiste, jak doskonały komfort noszenia.
Materiał: 90% bawełny, 10% elastanu.

Kremowa
XS – XL 80 14 2 166 777 – 781

211,00 zł
KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Brązowoczarna
S – XXL 80 14 2 166 722 – 726

38
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KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

385,00 zł

Torba na kółkach BMW JOY. Torba na jedną noc: torba na kółkach z trzema pojemnymi kieszeniami zewnętrznymi oferuje dość miejsca na wszystko, czego trzeba na wyjeździe na weekend, a dzięki zamkowi błyskawicznemu
można ją jeszcze powiększyć. Poręczna wielkość sprawia, że spełnia wszystkie kryteria idealnej torby pokładowej.
Dobre wrażenie robi też dwustopniowa regulacja uchwytu teleskopowego, cichobieżne rolki, praktyczne uchwyty
i wewnętrzne paski mocujące. Wyraźna deklaracja „JOY” i napis „JOY TRAVELS IN STYLE” na zawieszce sprawią,
że radość będzie zawsze podróżować z Tobą.

Plecak BMW JOY. Radość do wzięcia. Modny plecak łączy estetyczną
formę z funkcjonalnością. Pasek z kieszonką na telefon komórkowy, dwie
wyściełane polarem kieszonki z zamkiem błyskawicznym na urządzenia
multimedialne, pasek na ramię o regulowanej długość i specjalne kieszonki na dokumenty, przybory do pisania, bilet lotniczy i czasopisma. Poręczne uchwyty neoprenowe, duża, wyściełana polarem, otwarta komora
i specjalnie izolowana, wodoszczelna kieszeń na napoje oferują zdumiewająco wiele miejsca. Do wyściełanej kieszeni bocznej mieszczą się
wszystkie popularne laptopy 17" i akcesoria. Wyściełanie jest również
w strefie pleców, co w połączeniu z systemem wentylacyjnym daje wysoki komfort noszenia. Plecak ozdobiono dodatkowo modnym znaczkiem
BMW, zawieszką „JOY TRAVELS IN STYLE” i napisem JOY na przedzie.

Czarna
80 22 2 179 734

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

599,00 zł

KOLEKCJA BMW M

Czarny
80 22 2 179 735

MINIATURY BMW

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

340,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Torba na ramię BMW JOY. Stylowo w drodze: wyściełana torba na laptop przekonuje świetnym wykonaniem, praktyczną kieszenią-organizerem, dodatkową kieszenią na bilet lotniczy i boczną kieszonką na telefon komórkowy. Mieści
popularne laptopy 17". Z regulowanym, wyściełanym paskiem na ramię i wyciąganym uchwytem. Logo BMW, zawieszka „JOY TRAVELS IN STYLE” i napis JOY
po boku sprawiają, że torba jest sama atrakcją turystyczną w podróży.
Czarna
80 22 2 179 736

40

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl

41

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

298,00 zł

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Torba na garnitur. Stylowy sposób noszenia garnituru: elegancka torba na garnitur z wodoodpornego poliestru. Przegroda główna
z pięcioma dodatkowymi kieszeniami na zamek błyskawiczny
(z tego jedna z siatką). Cztery kieszenie na buty i zaczep na wieszak. Wewnątrz pas mocujący i osłona na zatrzaski. Duża kieszeń
z przodu na zamek błyskawiczny, np. na dokumenty, papiery, które
muszą być pod ręką. Po bokach umieszczone są dwa praktyczne
zatrzaski. Regulowany pasek na ramię i wygodny uchwyt.
Wymiary w stanie zamkniętym (dł. x szer. x wys.): 54 x 56 x 20 cm
Wymiary w stanie otwartym (dł. x szer. x wys.): 108 x 56 x 10 cm
Masa: 3,0 kg

KOLEKCJA BMW M

Czarno-szara
80 22 2 166 598

Torba podróżna z możliwością prowadzenia na kółkach. Nareszcie podróż bez
konieczności rozstawania się ze swoim indywidualnym stylem: obszerna torba podróżna z wodoodpornego poliestru. Duża przegroda z zamknięciem na rzep. Dwa paski
mocują odzież i inne przedmioty, utrzymując je na swoim miejscu. Kieszeń z przodu
na zamek błyskawiczny z dwoma schowkami na telefon komórkowy, dwoma schowkami na palmtopa i jedną otwartą kieszonką. Dwie kieszenie po bokach na zamek błyskawiczny (jedna na buty, jedna z dodatkową kieszenią wewnętrzną). Dwie szyny
ochronne na dnie zabezpieczają przed uderzeniami. Trzy uchwyty z góry i z boku,
wysuwany uchwyt teleskopowy, stelaż do prowadzenia na kółkach i dwie rolki na łożyskach kulkowych.
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 69 x 34 x 33 cm
Wymiary stelaża (szer. x wys.): 15 x 102 cm
Masa: 3,2 kg

Czarno-szara
80 22 2 166 603
MINIATURY BMW

300,00 zł
Walizka na kółkach. Zbyt krótka podróż na walizę i zbyt długa na plecak?
Doskonała więc będzie walizka na kółkach wykonana z wodoodpornego
poliestru: odzież i inne rzeczy zmieszczą się w obszernej przegrodzie głównej z pasami mocującymi, w dwóch kieszeniach na zamek błyskawiczny
i kieszeni na garnitur w klapie. Dodatkowo zabezpieczona szynami ochronnymi na ściance tylnej i narożnikami. Dwie kieszenie na zamek błyskawiczny
na klucze, bilety i przekąski. Dwa uchwyty, wysuwany uchwyt teleskopowy,
stelaż do prowadzenia na kółkach i dwie rolki na łożyskach kulkowych.
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 47 x 66 x 31 cm
Wymiary stelaża (szer. x wys.): 15 x 102 cm
Masa: 5,6 kg
Torba podkładowa czarnoszara
80 22 2 166 595

Walizka na kółkach czarnoszara
80 22 2 166 596

474,00 zł

649,00 zł

Plecak. Idealny towarzysz podróży, krótkich wypadów i spotkań. Ciekawy plecak
z wodoodpornego poliestru z praktyczną kieszenią na zamek błyskawiczny, komfortową komorą główną i kieszenią z ochronnej podszewki. Dwa wyściełane paski
o regulowanej długości z podbiciem ochronnym w strefie pleców zapewniają najwyższy komfort noszenia. z praktycznym uchwytem do noszenia.
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 32 x 41 x 14 cm
Masa: 0,8 kg
Czarno-szara
80 22 2 166 602
237,00 zł
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KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

431,00 zł

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Torba pokładowa. Wytrzyma naprawdę wszelkie turbulencje: solidna torba pokładowa z wodoodpornego
poliestru. Wewnątrz dwie kieszenie na zamek błyskawiczny oraz pasy do mocowania garniturów lub kostiumów. Dwie szyny ochronne na ściance tylnej i narożniki. Dwie kieszenie zewnętrzne na zamek błyskawiczny.
Dwa uchwyty, wysuwany uchwyt teleskopowy, stelaż do prowadzenia na kółkach i dwie rolki na łożyskach
kulkowych.
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 35 x 54 x 20 cm
Wymiary stelaża (szer. x wys.): 15 x 100 cm
Masa: 4,4 kg

Torba sportowa. Elegancja i sportowy charakter w jednym: praktyczna torba
sportowa z wodoodpornego poliestru. Przegroda główna z kieszonką na zamek błyskawiczny oferuje sporo miejsca na strój sportowy i odzież. Z zewnątrz znajdują się
dwie kieszenie boczne i jedna kieszeń przednia. Komfort noszenia dzięki paskowi
o regulowanej długości oraz dwóm uchwytom bocznym i uchwytowi głównemu.
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 54 x 31 x 32 cm
Masa: 1,4 kg

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Czarno-szara
80 22 2 166 604

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

603,00 zł

Czarna
80 22 2 147 077

Czarna
80 22 2 147 076

1.600,00 zł

1.255,00 zł

Teczka. Business meets pleasure: stylowa teczka podkreśla poważny biznesowy wygląd. Czarne zestawienie skóry i nylonu przekonuje wyglądem i funkcjonalnością. Teczka zmieści ważne dokumenty i wyjmowaną kieszeń na laptopa do
15". Porządek zapewnią kieszonki wewnętrzne na karty i przybory do pisania.
Uchwyty ze skóry i czarny pasek na ramię gwarantują komfort noszenia. Kolorowy znaczek BMW na zewnątrz i skórzana etykietka wewnątrz.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 40 x 8,5 cm.

Torba na zakupy. Ta stylowa torba to nie tylko idealna rzecz na zakupach –
sama jest również świetnym zakupem. To zasługa wymyślnych detali, takich jak
elegancki element stylistyczny i kolorowy znaczek BMW. Połączenie modnego
nylonu ze szlachetną skórą stanowi doskonałe zabezpieczenie zawartości. Skórzany zdejmowany pasek i czarne uchwyty skórzane dają Ci wolne ręce na zakupach. A kto nie chce nosić torby, może są zamocować na wózku.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 65 x 34 cm.

Czarna
80 22 2 147 075

Czarna
80 22 2 148 849

1.079,00 zł

819,00 zł

Parasol. Elegancki parasol o lekkim stelażu z aluminium i włókna szklanego.
Uchwyt z wytłaczaną skórzaną wkładką o specjalnej stylistyce BMW.
Poszycie: 100% poliestru powlekanego teflonem.

Składana parasolka. Praktyczna kieszonkowa parasolka. Sprytny mechanizm
otwierania i zamykania. Uchwyt o specjalnej stylistyce BMW ze skórzaną wstawką.
Zawiera futerał.
Poszycie: 100% poliestru powlekanego teflonem.

Czarny
80 23 0 305 902

Czarny
80 23 0 305 901

255,00 zł

207,00 zł

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Torba biznesowa. Gdy ważna jest dobra organizacja w podróży służbowej: lekka
i poręczna torba biznesowa ucieleśnia idealne połączenie praktyczności i stylu.
Kombinację eleganckiej stylistyki i sensownej funkcjonalności pokazuje choćby
zapięcie. Nowoczesne zestawienie skóry i nylonu oraz ich doskonałe wykonanie
demonstrują, co to za podróż: business class. Wewnątrz oprócz różnych kieszeni
na karty i przybory do pisania jest też wysokogatunkowa etykietka skórzana ze
znaczkiem BMW. Ze skórzanymi uchwytami i paskiem na ramię.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 50 x 28 cm.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

Torba podróżna. Aż szkoda używać jej tylko w podróży. Z tą stylową torbą na pewno
bez problemu dotrzesz do celu. Ciekawe elementy stylistyczne oraz połączenie wysokogatunkowej skóry i nowoczesnego nylonu dają jej oryginalny wygląd wyrażający styl
i dynamikę. Pasek na ramię, miękkie skórzane uchwyty do noszenia i gumowany
zamek błyskawiczny są zawsze pod ręką. Tak samo karty i przybory dopisania, które
można zmieścić w specjalnych kieszeniach wewnętrznych. Inny ciekawy szczegół
wewnątrz: wysokogatunkowa etykietka skórzana z kolorowym znaczkiem BMW. Z elementem stylistycznym i kolorowym znaczkiem BMW na przedzie.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 65 x 34 cm.

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Portfel męski. Starannie wykonany, elegancki portfel skórzany z pojemną przegródką na monety, 8 kieszonkami na karty kredytowe, 4 kieszonkami na dokumenty i przegródkami na banknoty. Wyjątkowo miękka i trwała skóra sprawia, że
teraz z przyjemnością będziesz sigać po portfel.
Materiał: 100% skóry bydlęcej. Wymiary: ok. 12,5 x 2,3 x 9,6 cm

Portfel męski, płaski. Elegancko i starannie wykonany portfel skórzany mieści
do 15 kart kredytowych, 3 dokumenty w formacie karty i ma ponadto dwie przegródki na banknoty. Podział umożliwia szybki dostęp do pięciu kieszonek, podczas gdy reszta pozostaje w ukryciu.
Materiał: 100% skóry bydlęcej. Wymiary: ok. 12,5 x 1,7 x 9,6 cm

Czarny
80 21 2 179 721

Czarny
80 21 2 179 722

340,00 zł

319,00 zł

Notatnik. Czy to w drodze, czy w biurze – ze szlachetnym notatnikiem w prawdziwej skórze nic Ci nie
umknie. Oferowany w kolorze czarnym i pomarańczowym. Format: A5 lub A7. Oferowany razem z blokiem
papierowym. Znaczek BMW po zewnętrznej stronie.

Notes. Niezrównanie praktyczne, typowe BMW: wysokiej jakości notesy BMW
obłożone elastycznym i odpornym materiałem są idealne do codziennego użytku
w pracy, czasie wolnym czy w podróży. Duży notes w formacie A4 oferuje dużo
miejsca na notatki, pomysły czy rysunki, a poręczny notes w formacie A5 jest idealnym towarzyszem podróży.
Z jednokolorowym znaczkiem BMW.

Notatnik. Do każdej kieszeni i na każdą okazję: poręczny notatnik BMW w stylu
reportera pozwala zawsze i wszędzie zanotować najważniejsze myśli. Obłożony
w odporny, elastyczny materiał. Z jednokolorowym znaczkiem BMW.

Czerwony, format A5
80 22 2 149 635
70,00 zł
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216,00 zł

340,00 zł

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

200,00 zł

362,00 zł

Pomarańczowy, format A5
80 21 2 147 098
Saszetka. Poręczna i elegancja saszetka na osobiste drobiazgi niezbędne
podczas podróży. Metalowy karabińczyk pozwala przymocować saszetkę do
aktówki czy torby podróżnej. Znaczek BMW po zewnętrznej stronie.
Materiał: skóra/nylon.

195,00 zł

Czerwony, format A7
80 22 2 149 634

Pomarańczowa
80 21 2 147 237

Pomarańczowy, format A7
80 21 2 147 101

41,00 zł

255,00 zł

Czarny
80 21 2 147 078

Czarny, DIN A7
80 21 2 147 241

108,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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MINIATURY BMW

Czerwona
80 22 2 147 292

Czarna
80 21 2 179 724

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Czerwona
80 22 2 147 291

Czarna
80 21 2 179 723

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Torba podróżna, mała. Ta mniejsza, podręczna wersja torby podróżnej jest idealna
podczas zakupów, uprawiania sportu, krótkich wycieczek i wyjazdów weekendowych.
Praktyczne zamki błyskawiczne otwierające się do samego dna torby ułatwiają pakowanie. Torbę można złożyć do niewielkich rozmiarów. Jej charakterystyczny kształt
wynika z innowacyjnej metody obróbki powlekanego poliestru: torba wykrawana jest
z jednego kawałka, składana i zgrzewana w szwach. Jest solidna, odporna na wilgoć
i bardzo lekka. Materiał jest zmywalny. Z oddzielnym paskiem na ramię i kolorowym
znaczkiem BMW na etykietce bocznej.
Wymiary: 60 x 34 x 29 cm

Portmonetka damska BMW. Wysokiej jakości portmonetka damska z miękkiej
skóry ma oprócz pojemnej przegródki na monety, pięć dodatkowych kieszonek oraz
sześć kieszonek na karty kredytowe, dwudzielną przegródkę na banknoty i ukrytą
kieszonkę pod przegródką na monety. Lepiej zorganizować swoich finansów już się
nie da.
Materiał: 100% skóry bydlęcej. Wymiary: ok. 11,5 x 2,4 x 10 cm

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Torba podróżna, duża. Sportowa, modna, prosta: ta solidna torba podróżna stanie
się Twoim nieodłącznym towarzyszem na urlopie, w podróży i na co dzień. Duże
wnętrze z łatwością pomieści nawet duże i nieporęczne przedmioty. Torba wykrawana
jest z jednego kawałka powlekanego poliestru, składana i zgrzewana w szwach.
Jest praktycznie składana do niewielkich rozmiarów, lekka, odporna na wilgoć
i łatwa do umycia. Oddzielny pasek na ramię można błyskawicznie przypiąć za pomocą
specjalnych zaczepów. Z kolorowym znaczkiem BMW na etykietce bocznej.
Wymiary: 75 x 50 x 33 cm

Skórzana portmonetka damska. Stylowa lokata pieniędzy: szlachetna portmonetka z wyjątkowo miękkiej i wytrzymałej skóry oferuje optymalną organizację
i przejrzystość. Dwudzielna przegródka na monety wyposażona jest w zatrzask
i zamek błyskawiczny. Ponadto znaleźć tu można liczne kieszonki na karty kredytowe, dowód osobisty czy prawo jazdy.
Materiał: 100% skóry bydlęcej.

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Zegarek męski na rękę BMW Classic. Czas na
więcej stylu: klasyczny zegarek męski na rękę
z kopertą ze szczotkowanej stali szlachetnej i logo
BMW na cyferblacie ma wszelkie cechy techniczne
wysokiej jakości zegarka: szwajcarski mechanizm
kwarcowy, datownik oraz wodoodporność do 10
ATM. Grawerowane laserowo logo BMW na odwrocie, czarny cyferblat ze szlifem słonecznym i czarny
pasek ze sprzączką i zapięciem ze stali szlachetnej
sprawiają, że również wygląd zegarka jest jak najbardziej na czasie.

Zegarek damski na rękę BMW Classic. Na luzie
i elegancko: piękny zegarek damski z kopertą ze stali
szlachetnej o średnicy 30 mm, stylowym paskiem
skórzanym i czarnym cyferblatem pokazuje nie tylko
czas i datę, ale i wyczucie stylu osoby noszącej go.
Grawerowane laserowo logo BMW na odwrocie,
wodoszczelność do 10 ATM i precyzyjny szwajcarski
mechanizm kwarcowy.

Czarna skóra
80 26 2 179 741

Czarna skóra
80 26 2 179 742

649,00 zł

603,00 zł

Okulary przeciwsłoneczne BMW (metal).
Widziane wczoraj: okulary przeciwsłoneczne ją
zarówno modne, jak i praktyczne. To zasługa srebrnej oprawki i odpornych na pęknięcie zielonych
szkieł, oraz 100-procentowej ochronie przed promieniowaniem UVA, UVB i UVC do 400 nm oraz logo
BMW wygrawerowanym na obu stronach zauszników. Ze ściereczką do czyszczenia.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

80 25 2 179 172

Damski zegarek kwarcowy. Ponadczasowo piękny: kwarcowy zegarek z białym cyferblatem i regulowaną metalową bransoletką łączy sportową stylistykę
z klasyczną elegancją. Z kolorowym logo BMW, datą
i szwajcarskim mechanizmem. Wysokogatunkowa
koperta ze stali szlachetnej ma na odwrocie wygrawerowane logo BMW.

Okulary przeciwsłoneczne BMW Titanium Sportstyle. Wysokiej jakości tytanowe okulary podobają się
na pierwszy rzut oka: srebrna, superlekka oprawka,
odporne na pęknięcia niebieskie szkła, wygrawerowane
laserowo logo BMW na obu zausznikach, eleganckosportowy design. Stuprocentowa ochrona przez promieniowaniem UVA, UVB i UVC do 400 nm pozwala
w słoneczne dni ze spokojem patrzyć na świat. Ze
ściereczką do czyszczenia.

Stal szlachetna, biała
80 26 2 159 892
790,00 zł

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

80 25 2 179 173
Stal szlachetna, biała
80 26 2 179 743

517,00 zł

Czarny
80 26 2 179 744

859,00 zł

859,00 zł

Sportowy zegarek męski. Masywny, sportowy zegarek w kopercie ze stali szlachetnej, średnica 44 mm,
wodoszczelny do 10 atmosfer. Czarno-biały cyferblat z logo BMW. Precyzyjny mechanizm kwarcowy, Swiss
made. Odporne na zarysowania szkło mineralne. Funkcja stopera, datownik i mały sekundnik. Solidny pasek
ze stali szlachetnej z metalową sprzączką. Na odwrocie wygrawerowane laserowo logo BMW.
Stal szlachetna, czarny
80 26 2 147 052
1.169,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Brązowy
80 26 2 179 745

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Zegarek męski na rękę BMW Quarz Chrono (skóra). Ponadczasowa estetyka: zegarek męski z wysokiej
jakości fakturowanym paskiem skórzanym w kolorze
matowym czarnym i czarnym cyferblatem z logo BMW
ma 40-milimetrową kopertę z wygrawerowanym laserowo logo BMW. Wyposażony jest w szwajcarski mechanizm ETA, datownik i sekundnik, stoper, wskazanie
30-minutowe i timer. Idealny w niemal każdej sytuacji
– a dzięki wodoodporności do 10 ATM – nie tylko na
lądzie.

Okulary przeciwsłoneczne BMW Titanium Sport. Odpowiednia oprawa dla sportowców ceniących
modę: lekkie, czarne okulary tytanowe są nie tylko bardzo funkcjonalne, ale i ciekawe. To zasługa czarnych
szkieł polaryzacyjnych minimalizujących wszelkie odbicia światła i oślepianie. Wzrok nie męczy się szczególnie
przy gładkich, odbijających światło powierzchniach, takich jak woda czy metal i nie musi ciągle przystosowywać się do różnego natężenia światła. Rezultat: większe bezpieczeństwo dzięki świetnej ochronie przed oślepianiem i lepsze rozpoznawanie kolorów. To okulary, w których dobrze się widzi i dobrze wygląda. 100%
ochrony przed promieniowaniem UVA, UVB i UVC do 400 nm. Ze ściereczką do czyszczenia.
80 25 2 179 174
560,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Zegarek męski na rękę BMW Quarz Chrono.
Radość od pierwszej sekundy: sportowo-elegancki
zegarek męski z wysokiej jakości, brązowym paskiem
ze skóry bydlęcej stylizowanej na krokodylą i kontrastującym białym cyferblatem z logo BMW. Wygląd
zegarka jest przekonujący: 40-milimetrowa koperta ze
stali szlachetnej, grawerowane laserowo logo BMW
na odwrocie. A jego cechy wewnętrzne to szwajcarski
mechanizm, datownik i sekundnik, stoper, wskazanie
30-minutowe, timer i wodoodporność do 10 ATM.

MINIATURY BMW

1.079,00 zł
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Zegarek męski na rękę BMW Quarz Chrono
(metal). Na miarę nowoczesności: masywny zegarek męski z kopertą ze szczotkowanej 40-milimetrowej
stali szlachetnej, ze szwajcarskim mechanizmem ETA
z datownikiem, oddzielnym sekundnikiem, wskazaniem
30-minutowym i stoperem z dziesiętnymi sekundami
wyznacza wzorzec w zakresie estetyki i funkcjonalności. Stylowy srebrny cyferblat ma kolorowe logo BMW
i fosforyzujące wskazówki, a na odwrocie grawerowane
logo. Bransoletka ze stali szlachetnej jest regulowana. Zegarek jest ponadto wodoodporny do 10 ATM.
I w 100 procentach stylowy.

KOLEKCJA BMW M

474,00 zł

Krawat jednokolorowy z fakturą poprzeczną.

Krawat jednokolorowy z fakturą ukośną.

Niebieskoszary
80 72 0 434 302

Czerwony
80 72 0 434 305

Srebrny
80 72 0 434 300

Szary
80 72 0 434 301

Granatowy
80 72 0 434 304

Błękitny
80 72 0 434 303

Paszmina. W tej eleganckiej paszminie z kaszmiru i jedwabiu będziesz wyglądać
stylowo także w chłodnym sezonie. Mieszanka materiałowa zapewnia nie tylko
przyjemne ciepło, ale też doskonały komfort noszenia.
Materiał: 60% kaszmiru, 40% jedwabiu.
Wymiary: 100 x 200 cm

Błękitna
80 72 0 434 318

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Srebrna
80 72 0 434 317

181,00 zł

181,00 zł

Krawat w paski.

Jedwabna apaszka. Pasuje do każdego stroju i nie
może jej zabraknąć w żadnej garderobie: jedwabna
apaszka w kształcie rombu o krawędzi w kontrastowym
kolorze.
Materiał: 100% jedwabiu.
Wymiary: 90 x 90 cm

Granatowy
80 72 0 434 308
Błękitny
80 72 0 434 309
181,00 zł

Granatowo-czerwona
80 72 0 434 316
Błękitno-srebrna
80 72 0 434 314
Czerwono-biała
80 72 0 434 315

MINIATURY BMW

Krawat. Wysokogatunkowy krawat z jedwabiu, jednokolorowy,
o różnych fakturach, klasycznymi paskami poprzecznymi lub we
wzory atrapy chłodnicy.
Materiał: 100% włoskiego jedwabiu.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

429,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

151,00 zł

Biało-błękitna
80 72 0 434 319
237,00 zł

Krawat ze wzorem atrapy chłodnicy BMW.

Krawat z fakturą opon.

Granatowobłękitny
80 72 0 434 311

Srebrny
80 72 0 434 306

Czerwonobłękitny
80 72 0 434 312

Błękitno-biały

Błękitny
80 72 0 442 853

Granatowy
80 72 0 434 307

80 72 0 434 313
181,00 zł

181,00 zł
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Jedwabna apaszka – ekskluzywny wzór atrapy chłodnicy BMW. Noś na szyi
kawałek historii: apaszkę z ekskluzywnym wzorem atrapy chłodnicy BMW. Wzór
apaszki przedstawia różne kształty atrapy chłodnicy z historycznych modeli BMW
i tworzy szykowny kawałek historii marki.
Materiał: 100% jedwabiu.
Wymiary: 90 x 90 cm

Breloczek BMW serii 5 Gran
Turismo. Idealnie pasuje do BMW serii
5 Gran Turismo – i do każdego indywidualisty. Breloczek z napisem GT wykonany
jest z wysokogatunkowego metalu i nosi
logo BMW.

Breloczek BMW X1. Prawdziwe X1: tak
jak samochód, tak i ten breloczek przyciąga uwagę. A to dzięki niezwykłemu napisowi X1 i wysokiej jakości metalu. Z logo
BMW.

Breloczek Square. Elegancki breloczek z matowego odlewu ciśnieniowego
z emblematem. Podnoszone kółko ułatwia otwieranie i zamykanie breloczka
i gwarantuje jednocześnie stabilne zamocowanie.
Wymiary ok. 5 x 2,9 cm

Breloczek Design. Kształt i funkcjonalność w jednym: breloczek ze szczotkowanego odlewu ciśnieniowego z logo
BMW na epoksydowanym znaczku.
Wymiary ok. 8,8 x 2,4 cm

80 23 2 156 846

80 56 0 443 282
80 23 2 157 673

91,00 zł

BMW COLLECTION

KOLEKCJA BMW

Srebrny matowy
80 56 0 443 278

56,00 zł
91,00 zł

BMW M COLLECTION

43,00 zł

BMW BIKES & EQUIPMENT

Breloczek Function. Designerski
gadżet do kieszeni: interesujący breloczek ze szczotkowanego odlewu
ciśnieniowego zwraca uwagę bocznymi aplikacjami z czarnego tworzywa
sztucznego. Logo BMW na epoksydowanym znaczku.
Wymiary ok. 7,3 x 2 cm
80 56 0 443 284

Breloczek. Niklowany na wysoki połysk breloczek z trójkolorowym
logo BMW.

Breloczek JOY. Małe, a cieszy: estetyczny breloczek z wysokogatunkowego materiału otwiera drogę do dobrego wzornictwa.

80 23 0 444 663

80 23 0 305 911

80 23 2 179 082

91,00 zł

91,00 zł

91,00 zł

BMW KINDERPROGRAMM

56,00 zł

BMW serii 1
80 23 0 305 914

BMW serii 3
80 23 0 136 287

BMW serii 5
80 23 0 136 288

BMW serii 6
80 23 0 305 915

BMW serii 7
80 23 0 136 289

BMW YACHTSPORT COLLECTION

BMW MINIATUREN

Breloczki z logo BMW. Niklowane na wysoki połysk breloczki z trójkolorowym logo BMW.

BMW serii 7
80 23 0 149 151
(od modelu 2002)

BMW Z3
80 23 0 432 391

BMW Z4
80 23 0 406 871

BMW X3
80 23 0 305 912

BMW X5
80 23 0 305 913

BMW X6
80 23 0 444 662

91,00 zł
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BMW GOLFSPORT COLLECTION

BMW MOTORSPORT COLLECTION

91,00 zł

KOLEKCJA BMW

Etui na przybory do pisania. Szlachetny dodatek, który zawsze przyciąga
wzrok. Wykonane z najwyższej jakości
skóry bydlęcej. Zamknięcie magnetyczne. Na dwa przybory do pisania.
W zależności od gustu w kolorze czarnym lub pomarańczowym.
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
ok. 5,3 x 2,5 x 17,2 cm

Srebrny
80 56 0 444 593
Czarny
80 56 0 444 559

Znaczek BMW. Estetyczny metalowy
znaczek BMW powlekany żywicą epoksydową. Z praktycznym zapięciem motylkowym i kartą. Średnica 1,00 cm

KOLEKCJA BMW

Ołówek z flagą. Stylowe pisanie: estetyczny ołówek w czarnym lub srebrnym
kolorze z logo BMW.
Materiał: drewno, tkanina.
Długość: ok. 17,5 cm

80 56 0 444 572
9,00 zł

KOLEKCJA BMW M

Czarne
80 21 2 148 848

7,00 zł
Pomarańczowe
80 21 2 147 061

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Pasek do telefonu komórkowego.
Prawidłowe połączenie: mały kolorowy znaczek BMW można bez problemu przymocować do każdego telefonu
komórkowego. Można go też używać jako
breloczka.
80 23 2 159 690

Wieczne pióro. Pisze prawie samo:
gustowne wieczne pióro o nowoczesnym wyglądzie, ze skuwką z wyśmienitą aplikacją skórzaną. Z wysokiej jakości
wiecznym piórem pisanie to czysta
przyjemność. Na standardowe naboje
o dużej pojemności (oprócz Lamy) lub
załączoną przejściówkę.
Logo BMW na skuwce.

Długopis. Przekonaj się, ile radości
może dawać pisanie: ten szlachetny
długopis z delikatną aplikacją skórzaną
doskonale leży w dłoniach. Wysuwany
poprzez mechanizm obrotowy na czubku. Na standardowe naboje Euro (oprócz
Lamy). Z logo BMW.

Czarna skóra
80 24 0 395 343
429,00 zł

33,00 zł

BMW USB Stick, 8 GB. Szlachetny stick USB w formie kluczyka do BMW. Naciśnięcie
przycisku bagażnika wysuwa i wsuwa wtyk USB. Wszechstronne zastosowanie, na przykład
w złączu audio USB lub złączu USB w aktualnych systemach nawigacyjnych.

Czarna skóra
80 24 0 395 344

80 56 0 443 263

65 41 2 179 284

340,00 zł

13,00 zł

125,00 zł

Notes Book. Znajdź zamiast szukać: notes Book
z paskami do zaznaczania w pięciu różnych kolorach
i samoprzylepnymi karteczkami z logo BMW w dwóch
rozmiarach zapewnia porządek. W stabilnej twardej
okładce z logo BMW.

Blok notatkowy z prędkościomierzem. Idealny
na ważne notatki. Motyw prędkościomierza przyciąga
wzrok w każdym miejscu pracy. Etykietka BMW na
spodzie.

80 56 0 444 565

80 23 2 163 471

80 56 0 444 562

34,00 zł

28,00 zł

22,00 zł
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Smycz Rectangular. Stylowa smycz z grubo plecionego nylonu jest bardzo trwała. Z prostokątnym metalowym okuciem i stabilnym zapięciem na metalowe kółko.
Wymiary ok. 43,5 x 1,5 cm

Kubek Design. Kubki BMW w ponadczasowej stylistyce. Wysokiej jakości kubek porcelanowy z pierścieniem z tworzywa sztucznego dla lepszego chwytu.
Wysokość: ok. 130 mm, średnica: ok. 92 mm.

Termokubek. Duży termo kubek ze szczotkowanej
stali szlachetnej z praktyczną przykrywką z tworzywa
sztucznego.
Objętość: 0,4 l.

80 56 0 443 299

Granatowy
80 22 2 156 342

80 56 0 443 336

34,00 zł

65,00 zł

Błękitny
80 22 2 156 343

43,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Notes Silverside. Błyskotliwy: zszywany notes
łączy wdzięk i trwałość. Zapewnia to twarda okładka
i elegancki srebrny nadruk na krawędzi. W sam raz na
błyskotliwe notatki. Z wytłaczanym logo BMW u dołu
po prawej stronie. 160 stron w kratkę.
Wymiary: ok. 10,9 x 15,2 cm

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

Znaczek BMW. Znak jakości: estetyczny znaczek BMW z kapturkiem ochronnym i powłoką epoksydową.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

194,00 zł

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA
BMW M.

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Wyjątkowa dynamika, wybitne technologie i autentyczny klimat sportów motorowych – wszystko to można streścić jedną literą: M. Najmocniejsza litera świata. Samochody spod znaku BMW M to maksymalne osiągi, sportowy charakter i przydatność do codziennej eksploatacji. Stworzone, by dawać jeszcze więcej
radości z jazdy, z najlepszych materiałów i z nieprzeciętności. Cechy te wspólne są dla całej kolekcji M. Nawet jeśli akurat nie podróżujesz autem: z kolekcją M
jesteś zawsze w czołówce. Dołącz do nas.

NA SZYBKIM TORZE.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Najnowocześniejsze materiały.
We wszystkich elementach odzieży wnętrza kieszeni
oraz taśma na karku mają sportowy wygląd karbonu.

Sportowa stylistyka.
Czy to kurtka, czy portfel: czerwone elementy stylistyczne wspólne są dla całej kolekcji i dają jej sportowy, dynamiczny wygląd.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

Dynamika w czystej formie.
M oznacza dynamikę w czystej formie. Dlatego zamki
błyskawiczne kolekcji M mają oryginalny kształt
Double Spoke charakterystyczny dla BMW M. Wykonane są z nowoczesnego tytanu.

Nylonowa kurtka męska M. Wszechstronna kurtka dla fanów BMW M: sportowy
ubiór z wiatroszczelnego, wodoodpornego nylonu z modną stójką, dwiema kieszeniami zewnętrznymi i jedną wewnętrzną. Kolorowy nadruk BMW M na kieszeni na piersi,
paski BMWM na barkach i ramionach, logo BMW na karku i elementy stylistyczne
o wyglądzie karbonu zapewniają typowy, dynamiczny styl sportów motorowych –
i podziw w oczach innych.
Materiał: 100% nylonu.
Antracytowa
S – XXL 80 12 2 166 201 – 205
XXXL 80 12 2 181 582

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

Czarna
S – XXL 80 11 2 154 895 – 899
4.299,00 zł

Koszulka męska dla fanów M (str. 61)

58

Kurtka męska M. Czy to podczas jazdy, czy po niej – w kurtka M zawsze doskonale się prezentuje: oddychający materiał Soft Shell, wiatroszczelna i wodoodporna.
Dynamiczna czerwona lamówka i czerwona podszewka. Krótki krój zapewniający
optymalny komfort podczas jazdy. Tytanowy zamek błyskawiczny w formie Double
Spoke M. Starannie wyhaftowane logo BMW M.
Materiał: 100% poliestru.

Kurtka damska M. Kurtka damska z oddychającego materiału Soft Shell, wiatroszczelna i wodoodporna. Wysoka stójka, dynamiczna czerwona lamówka i czerwona podszewka. Krótki krój zapewniający optymalny komfort podczas jazdy.
Tytanowy zamek błyskawiczny w formie Double Spoke M. Starannie wyhaftowane logo BMW M.
Materiał: 100% poliestru.

Antracytowa
S – XXL 80 12 0 446 801 – 805

Antracytowa
XS – XL 80 12 0 446 841 – 845

859,00 zł

859,00 zł

Męska koszulka polo M (str. 62)

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Skórzana kurtka męska M. Elegancja na luzie: ręcznie robiona, limitowana do
1000 egzemplarzy kurtka z czarnej skóry z czerwoną podszewką. Rękawy z zamkiem błyskawicznym, stójka o wyglądzie karbonu czy ukośne kieszenie z zamkiem
błyskawicznym na piersiach dają kurtce oryginalny wygląd. Oprócz nowoczesnej stójki skórzanej wysoki komfort noszenia zapewnia przyszywany, karbowany kołnierz materiałowy. Na karku umieszczony jest numer seryjny. Pełen luz, ale
w dobrym stylu. Wykonana ręcznie w Niemczech, 100% skóry.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

556,00 zł

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW M

Koszulka męska dla fanów M, Limited Edition.
Tak wygląda pasja. Specjalny projekt autorstwa K.J.
Elmitta, projektanta karoserii samochodów BMW M,
mówi sam za siebie: w antracytowej koszulce ze starannie wykończonymi detalami do twarzy jest nie tylko kierowcom samochodów M. Nity i specjalne wykończenie
materiału łączą świat techniki i mody. Ofertę dla fanów
uzupełnia miękki i przyjemny w dotyku materiał.
Materiał: 100% bawełny.
Antracytowa
S – XXL 80 14 2 154 905 – 909

Koszulka damska M z nitami. To nie koszulka, to
deklaracja – zaprojektowana przez K.J. Elmitta, projektanta karoserii samochodów BMW M. Duże logo
z nitów na piersi to niejedyny element, którym ta
modna, wąsko skrojona koszulka przyciąga wzrok.
Przy dokładniejszym spojrzeniu uwagę zwraca pasek
na karku o wyglądzie karbonu i paski BMW M nad
szwami. Idealna dla wszystkich fanów BMW M – tych
teraźniejszych i tych przyszły.
Materiał: 95% bawełny. 5% elastanu.

Koszulka męska dla fanów M. Zostań fanem! Tej koszulki nie da się nie lubić.
A to za sprawą kontrastującego nadruku z logo M. Koszulka dla fanów jest również idealną odzieżą eventową.
Materiał: 100% bawełny.

Koszulka męska dla fanów M. Sportowa koszulka z okrągłym dekoltem
i dużym, kolorowym logo BMW M na piersi z przodu. Sportowy pasek na karku
o wyglądzie karbonu gwarantuje dynamiczny wygląd, a materiał wysoki komfort
noszenia. Materiał: 100% bawełny.

Biała
S – XXL 80 14 2 158 074 – 078

Antracytowa
S – XXL 80 14 2 166 206 – 210
XXXL 80 14 2 181 583

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

173,00 zł

108,00 zł
Antracytowa
XS – XL 80 14 2 166 216 – 220
XXL
80 14 2 181 585

MINIATURY BMW

Czerwona
S – XXL 80 14 2 154 915 – 919
129,00 zł
Koszulka damska M z cekinami. Duże logo M
z połyskujących cekinów – idealne połączenie sportowego charakteru i stylu, projekt Martiny Bachmann
szefowej projektantów wnętrza BMW M. Paski BMW
M pod szwami, pasek na karku o wyglądzie karbonu
i wyjątkowe rękawy raglanowe to kolejne elementy typowe dla M. Wąskie krój i wyjątkowy materiał
zapewniający bardzo wysoki komfort noszenia sprawiają, że jest to obowiązkowa odzież dla wszystkich
kobiet, które rajcuje dynamika.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.
Antracytowa
XS – XL 80 14 2 166 221 – 225
XXL
80 14 2 181 586
173,00 zł

60

Czapka M. Modna bejsbolówka dla pań i panów.
Spód daszka utrzymany jest w stylistyce karbonowej,
a strona zewnętrzna ma wyhaftowany wzór M Double
Spoke i logo BMW M.

Czapka z logo M. Niedościgniony design nie tylko na torze wyścigowym: czerwone wykończenie
wewnętrzne i wyszyte logo M po lewej stronie.

80 16 2 182 418

80 16 2 182 419

108,00 zł

86,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Koszulka męska M. Przyciąga wzrok nie tylko kolorem: czerwona, sportowa koszulka zaskakuje oryginalnymi szczegółami. Na prawym rękawie wyszyty
jest typowy znak M, a na plecach na prawym ramieniu logo BMW M. Ciekawe są również kontrastujące
szwy.
Materiał: 100% bawełny.

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

173,00 zł

108,00 zł

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

Koszulka męska M z długim rękawem. Wysokie
osiągi plus funkcjonalność w codziennej eksploatacji.
Sportowa koszulka męska z długim rękawem przekonuje dynamicznymi, nieco ciemniejszymi szwami i różnymi
elementami stylistycznymi o wyglądzie karbonu w kontrastującej czewieni. Na piersi wyszyto kolorowe kontury
logo BMW M, a prawy rękaw zdobi typowy wzór BMW
M. Specjalne wykończenie materiału zapewniające
miękkość w dotyku.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.

KOLEKCJA BMW M

Antracytowa
S – XXL 80 14 2 166 211 – 215
XXXL 80 14 2 181 584

Krawat M Carbon. Szlachetny krawat jedwabny o wyglądzie karbonu z tkanym logo BMW M z przodu i z tyłu. Idealny dodatek do odzieży z kolekcji BMW M zapewniający klasyczny, ale przy tym nowoczesny wygląd.
Materiał: 100% jedwabiu.

Krawat M. Odpowiedni na spotkania biznesowe
i pasujący do całej kolekcji M: wysokiej jakości krawat
BMW M z czystego jedwabiu. Antracytowe wykończenie wewnętrznej strony i tkane logo BMW M
na przedniej i tylnej stronie.
Materiał: 100% jedwabiu.

Antracytowy
80 16 2 179 762

Czerwony
80 16 2 154 925

259,00 zł

259,00 zł

Zegarek M. Na czasie: sportowy zegarek z wysokiej jakości kopertą ze stali szlachetnej, nowoczesnym paskiem
gumowym w kolorze czarnym i czerwonymi wskazówkami. Odporne na zarysowania szkło mineralne, szwajcarski
mechanizm Ronda i wodoszczelność
do 5 atmosfer gwarantują długotrwałą radość z tego szlachetnego zegarka.
Na czarnym wyświetlaczu oprócz logo
M znajduje się datownik wskazujący też
dzień tygodnia.

80 26 2 147 048
80 26 2 159 890
1.249,00 zł
779,00 zł
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237,00 zł

Zegarek sportowy M. Sportowy
zegarek w kopercie ze szczotkowanej
stali szlachetnej. Cyferblat o nowoczesnym wyglądzie karbonu, z kolorowym
logo BMW M. Precyzyjny mechanizm
kwarcowy, wodoszczelny do 10 atmosfer, Swiss made. Odporne na zadrapania szkło. Funkcja stopera, data i mały
sekundnik. Antracytowy pasek skórzany z metalową sprzączką. Na odwrocie
wygrawerowane laserowo logo BMW.

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Antracytowa
S – XXL 80 14 0 446 816 – 820

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

Męska koszulka polo M. Klasyczna odzież: elegancko-sportowa koszulka polo z dynamicznym, kontrastującym szwem. Modne zapięcie na 3 guziki. Starannie
wyhaftowany typowy dla M wzór Double Spoke oraz logo BMW M.
Materiał: 100% bawełny.

Biała
S – XXL 80 14 2 148 261 – 265

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

216,00 zł

Antracytowa
80 22 2 147 344

Antracytowa
80 22 2 147 066

1.079,00 zł

1.249,00 zł

Antracytowy
80 21 2 147 063

Antracytowy
80 21 2 147 062

80 23 2 147 074

390,00 zł

429,00 zł

220,00 zł

Parasol M. Ze stelażem karbonowym o wzmocnionych
szynach. Czarno-czerwony skórzany uchwyt. Poszycie
z tkaniny poliestrowo-jedwabnej powlekanej teflonem.
Z nadrukowanym logo BMW M.

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Torba podróżna M, materiałowa. Z nią przyjemnością jest nawet pakowanie na
wyjazd: torba podróżna z antracytowego materiału z zamkiem błyskawicznym i oryginalnym znakiem Double Spoke BMW M. Dwie kieszenie wewnętrzne o wyglądzie
karbonu oraz cztery uchwyty na przybory do pisania w czerwonej alcantarze. Miękko
wyściełane uchwyty i wygodny pasek na ramię z dynamicznymi czerwonymi paskami. Z logo BMW M i znaczkiem BMW.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 65 x 34 cm

Pasek M. Wysokiej jakości pasek o regulowanej
długości w modnej stylistyce Raw Cut z aplikacją
wewnętrzną z delikatnej alcantary. Z zewnątrz delikatny antracyt, wewnątrz dynamiczna czerwień. Pięć
dziurek regulacyjnych i metalowa sprzączka z grawerowanym logo BMW M. Wytłaczane logo BMW na
wewnętrznej stronie paska.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 120 x 3,5 cm

Znaczek M. Metalowy przypinany znaczek, wypukły,
kolorowo emaliowany. Zapięcie kulkowe na odwrocie.
80 23 2 152 291
22,00 zł

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Torba podręczna M, materiałowa. Dobry materiał na elegancję: torba podręczna z materiału w delikatnym kolorze antracytowym, z zamkiem błyskawicznym
w oryginalnej stylistyce BMW M. Dwie kieszenie wewnętrzne o wyglądzie karbonu oraz cztery uchwyty na przybory do pisania w czerwonej alcantarze. Miękko wyściełane uchwyty i wygodny pasek na ramię z dynamicznymi czerwonymi paskami.
Z logo BMW M i znaczkiem BMW.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 50 x 28 cm

Portfel skórzany M. Odpowiednie miejsce na Twoje finanse i sportowy styl: skórzany portfel z kieszonką na monety o wyglądzie karbonu, liczne kieszonki
na karty i duża kieszeń na banknoty. Z zewnątrz delikatny antracyt, wewnątrz delikatna czerwona alcantara. Wewnątrz znaczek BMW M, na zewnątrz logo
BMW M.

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

BMW M COLLECTION

Spinki do mankietów M. Dzięki nim jeszcze częściej będziesz chciał nosić koszule: spinki do mankietów z wysokiej jakości materiału. Wytłoczone logo
BMW M na wierzchu.

MINIATURY BMW

80 23 2 147 071

Breloczek M, karbonowy. Breloczek
z najwyższej jakości karbonu z kolorowym logo BMW M, kółkiem i elastycznym przegubem kulowym.

Breloczek M, karbonowy. Breloczek
z karbonu. Niklowany na wysoki połysk.
Trójkolorowe logo BMW M.

Breloczek M, skórzany. Z zewnątrz
delikatna antracytowa skóra, wewnątrz
aplikacja z czerwonej alcantary. Otwierane kółko na klucze z kilkoma haczykami i kółkami oraz wytłoczonym napisem
BMW. Logo BMW M jako zaczep na
głównym kółku.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 28 x 1,8 cm

Metal
80 23 2 147 070

Karbon
80 23 2 179 083

Karbon
80 23 0 305 916

Skóra, antracytowy
80 23 2 147 238

82,00 zł

125,00 zł

104,00 zł

255,00 zł

80 25 2 179 278
517,00 zł
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Okulary przeciwsłoneczne M. Sportowe okulary przeciwsłoneczne M podobają się nie tylko na pierwszy rzut oka. Na przykład dzięki kontrastującej czerwieni
po wewnętrznej stronie. Albo szarym ubarwieniu wysokiej jakości szkieł z ochroną
przed promieniowaniem UVA, UVB i UVC do 400 nm. Albo wygrawerowanemu
laserowo logo BMW M na obu zausznikach. Ze ściereczką do czyszczenia.

Breloczek M, metalowy. Sportowy
breloczek w kształcie oryginalnego logo
M. Napis BMW wytłoczony na kółku.
Logo BMW M wytłoczone na dolnym
końcu.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

125,00 zł

KOLEKCJA BMW

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

ROWERY
I WYPOSAŻENIE

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Czy to krótki wypad na zieloną trawkę, czy długa trasa, czy ścieżki leśne, czy park miejski – na rowerach BMW celem jest
również droga. A żeby była ona czystą przyjemnością, w tworzenie naszych rowerów wkładamy nie tylko wiedzę samochodową, ale też długoletnie doświadczenie i przede wszystkim pasję. W rezultacie powstały rowery, które wiodą prym
w peletonie. Stylistyka idealnie łącząca kształt i funkcjonalność, nowoczesne komponenty z ramą z hydroformowanego
aluminium. Wszystko w jednym celu: aby każdy przejechany metr był czystą radością.

BĄDŹ SIŁĄ NAPĘDOWĄ.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Nowoczesna stylistyka.
Charakterystyczna sylwetka, niepowtarzalny design:
spoiny spawane w rowerach wykończone są w specjalnym procesie wygładzania. Technologia hydroformowania umożliwia uzyskanie innowacyjnej stylistyki
ramy.

Inteligentne szczegóły.
Linki hamulca i przerzutek ukryte w ramie, idealne
zestrojenie zawieszenia, płynnie regulowana amortyzacja. Szukasz maksymalnej funkcjonalności? Spójrz
na następną stronę!

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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MINIATURY BMW

Supernowoczesna praca zespołowa.
Każda jazda to wydarzenie: niezwykle precyzyjna
współpraca wysokiej jakości komponentów, takich jak
w pełni hydrauliczne hamulce tarczowe czy przerzutki
Shimano.

Trekkingowy rower górski – BMW Mountain Bike Cross Country 2011. Niezależnie od tego, czy
jedziesz po trasie rowerowej, po krętej drodze asfaltowej, czy też w wyschniętym korycie rzeki: sportowy trekkingowy rower górski BMW Mountain Bike Cross Country doskonale spisuje się na każdej nawierzchni i przy każdej
prędkości – dzięki swojemu dokładnie wyregulowanemu zawieszeniu, wysokiej jakości amortyzatorom oraz geometrii ramy, która pozwala ci na przyjęcie atletycznej, pochylonej pozycji siedzącej. Jadąc pod górę możesz
liczyć na wyjątkowe właściwości roweru, które pomogą ci w mozolnej wspinaczce. Jeżeli zjeżdżasz ze wzniesienia, bezpośrednie i reagujące na najmniejszy twój ruch przełożenie roweru zapewnia bezpieczeństwo i wyjątkową
zwrotność. Wysokiej jakości elementy, z których wykonany jest rower, jak na przykład w pełni hydrauliczne
hamulce tarczowe, napęd Shimano XT z 30 biegami oraz tylne zawieszenie z czterema piwotami bezbłędnie
współgrają z hydroformowaną aluminiową ramą. Trekkingowy rower górski BMW Mountain Bike Cross Country
wygrywa każde porównanie w każdym terenie.

BMW Mountainbike Enduro 2011. Jeżeli chcesz na kimś polegać, to polegaj na sobie. Tę właśnie zasadę wyznają nasi inżynierowie BMW i dlatego też zdecydowali się oni samodzielnie opracować trekkingowy
wspornik kierownicy roweru górskiego BMW Mountain Bike Enduro, wychodząc z założenia, że rower górski
powinien dostosowywać się do rowerzysty, a nie odwrotnie. Zawieszenie o nieskończonych możliwościach
regulacji, do 140 mm skoku oraz wyprostowana pozycja siedząca zapewniają niebywały komfort jazdy, podobnie jak 30-biegowy napęd Shimano XT, i gwarantują bezpieczne pokonywanie każdego zjazdu. Mówiąc o
bezpieczeństwie, nie można zapomnieć, że rower górski BMW Mountain Bike Enduro był poddany wszechstronnym testom, tak jak wszystkie inne rowery marki BMW.

Masa: 12,9 kg. Rama aluminiowa (AL6061-T6), hydroformowana i lakierowana proszkowo. Sportowe
zawieszenie z widelcem amortyzowanym wyposażonym w funkcję lock-out i tylne zawieszenie z czterema piwotami i technologią anti-bobbing (zapobiegającą samoistnemu uginaniu się zawieszenia).

Kolor: metalizowany biało-zielony
Rozmiar ramy:
M (45 cm, wzrost 165 – 178 cm)
L (50 cm, wzrost 174 – 190 cm)

MINIATURY BMW
KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

80 91 2 186 343
80 91 2 186 344

12.540,00 zł
80 91 2 186 340
80 91 2 186 341
80 91 2 186 342

12.970,00 zł
aluminiowa z pełnym zawieszeniem, projekt BMW z logo BMW, jednobarwne wykończenie w perłowym
kolorze białym, wahacz w kolorze niebieskim
Widelec:
pneumatyczny teleskopowy Fox 32 FRL, skok 100 mm
Amortyzator:
pneumatyczny sprężynowy Fox Float RP2 BV, skok 100 mm
Kierownica:
Syntace Duraflite, czarna
Wspornik kierownicy: Syntace 149 Force, M:105 mm L:120 mm XL:135 mm, czarny
Mechanizm korbowy: Shimano XT 42/32/24, ramię 170 mm
Hamulce:
hydrauliczne hamulce tarczowe Disc Brake Deore XT, 180/180 mm
Koła:
Marvic Cross Trail
Opony:
Schwalbe Racing Ralph, 26 x 2,25 składane
Napęd:
Shimano Deore XT, 30 biegów
Przerzutka tylna:
Shimano Deore XT
Przerzutka przednia: Shimano Deore XT
Manetki:
Shimano Deore XT
Kaseta:
Shimano XT, 11–34 zębów, 10-krotna
Łańcuch:
Shimano Deore XT
Siodełko:
ﬁ ’zi:k Aliante Delta, czarne
Pedały:
Shimano PD-M540
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Rama:

aluminiowa w pełni amortyzowana, tylne zawieszenie z 4 piwotami, BMW Design z logo BMW i grafiką
ramową BMW, biała metalizowana/zielona
Widelec:
amortyzowany Fox Talas 32 RL, skok 140 mm
Amortyzator:
Fox RP2 BV, skok 145 mm
Kierownica:
Syntace Duraflite MTB Lowriser
Wspornik kierownicy: Syntace F149 Force
Mechanizm korbowy: Shimano, ramię 170 mm
Hamulce:
Shimano Disc Brake Deore 180/180 mm
Koła:
obręcze DT Swiss, DT Swiss E530
Opony:
Continental Mountain King 2.4 Supersonic
Napęd:
łańcuchowy Shimano XT, 30 biegów
Przerzutka tylna:
Shimano Deore XT
Przerzutka przednia: Shimano XT FD-M770 E Type
Manetki:
Shimano XT
Kaseta:
Shimano, 11-36 zębów, 10-krotna
Łańcuch:
Shimano
Siodełko:
fi’zi:k Nisene Sport, czarno/zielone
Pedały:
Wellgo Dual zatrzaskowe

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Rama:
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KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Kolor: perłowobiały
Rozmiar ramy:
M (47 cm, wzrost 165 – 178 cm)
L (52 cm, wzrost 174 – 190 cm)
XL (55 cm, wzrost 183 – 195 cm)

Masa: 14,8 kg. Rama typu Monocoque składająca się z dwóch głęboko tłoczonych odlewów
(AL6061-T6), spawanych automatycznie i lakierowanych proszkowo.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

BMW Cruise Bike 2011. BMW Cruise Bike porusza już na pierwszy rzut oka. Wyposażony w jedyną swoim
rodzaju ramę aluminiową o wyjątkowej stylistyce uzyskanej w procesie hydroformowania. Spawy są uszlachetnione i wygładzone w technologii smooth welding. Linki hamulców i przerzutek ułożone są bardzo dyskretnie,
co dodatkowo podkreśla swobodny, luźny charakter roweru: po części ukryte są w ramie oferowanej w kolorze
białym, biało-niebieskim i zielono-czarnym. Część przednia z logo BMW ustawia się indywidualnie, co pozwala
na perfekcyjne dopasowanie do sylwetki rowerzysty. Wyselekcjonowane, wysokiej jakości komponenty jak amortyzowany widelec, hamulec Cantilever i 24-biegowe przerzutki łańcuchowe Shimano świetnie współgrają z niezwykłym wyglądem i pozwalają poczuć radość z jazdy, jaka tkwi w tym rowerze.

Masa: 12,9 kg. Rama aluminiowa (AL6061-T6):
hydroformowana i lakierowana proszkowo.

Masa: 13,9 kg. Rama aluminiowa (AL6061-T6):
hydroformowana, powlekana proszkowo, gładzone spawy (proces gładkiego spawania).
Rozmiar ramy:
S (41 cm, wzrost do 168 cm)
M (46 cm, wzrost 165 – 178 cm)
L (51 cm, wzrost 174 – 190 cm)
XL (55 cm, wzrost 183 – 195 cm)

Biały
80 91
80 91
80 91
80 91

2
2
2
2

186
186
186
186

324
325
326
327

Biało-niebieski
80 91 2 186 328
80 91 2 186 329
80 91 2 186 330
80 91 2 186 331

Zielono-czarny
80 91 2 186 332
80 91 2 186 333
80 91 2 186 334
80 91 2 186 335

3.670,00 zł

3.890,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Antracytowy matowy
80 91 2 149 179
80 91 2 149 180
80 91 2 149 181

6.690,00 zł (edycja limitowana)
3.670,00 zł

Rama:
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Rama:
Widelec:
Kierownica:
Wspornik kierownicy:
Mechanizm korbowy:
Hamulce:
Obręcze:
Opony:
Napęd:
Przerzutka tylna:
Przerzutka przednia:
Dźwignie przerzutek/
hamulców:
Kaseta:
Łańcuch:
Siodełko:
Pedały:
Akcesoria:
Pedale:

aluminiowa, amortyzowana z przodu, BMW Design z logo BMW, linki częściowo ukryte w ramie
amortyzowany NCX-D, skok 75 mm, z mocowaniem błotnika
Moon Humpert, aluminium
BMW Original Trekking (z regulacją pochylenia), z logo BMW, S: 90 mm, M/L/XL: 110 mm
Shimano Alivio, 42/32/22 zęby, 170 mm
Shimano Alivio V-Brake
Rodi Airline Plus
Schwalbe City Plus 50-559
łańcuchowy Shimano Alivio, 24 biegi
Shimano Alivio
Shimano Alivio
Shimano Alivio

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

aluminiowa, amortyzowana z przodu, stylistyka BMW z logo BMW, linki częściowo ukryte
w ramie, kolor matowy antracyt z logo BMW M.
Widelec:
Manitou Match z funkcją lockout (bez remote), aluminiowy ster
Kierownica:
Duraflite 2014L, 600 mm, czarny mat
Wspornik kierownicy:
Syntace 149 Force, M: 105, L: 120, XL: 135, czarny
Mechanizm korbowy:
Shimano KRG SLX FC-M660, 26/36/48 zębów
Hamulce:
komplet Hayes Stroker Ride 140/160
Shimano SLX, HB-M665, 32 Loch, Center Lock, Shimano SLX, FH-M665, 32 Loch, Center Lock
Piasty:
Obręcze kół:
Rodi M380, 32 otwory, pojedyncze nyple, czerwona
Opony:
Conti Sport Contact Reflex 26 x 1,6
Napęd:
Shimano SLX, 27 biegów
Przerzutka tylna:
Shimano SLX RD-M662 Long Cage
Przerzutka przednia:
Shimano SLX FD-M660 Topswing, 31,8 mm
Dźwignia zmiany biegów/hamulca: Shimano SLX SL-M660
Kaseta:
Shimano SLX HG-80, 11-32 zęby
Łańcuch:
Shimano CN-HG73
Siodełko:
fi ’zi:k Tundra czerwono-czarne
Sztyca:
Kalloy SP-248, 27,2 mm, 350 mm
Pedały:
Wellgo WBD-95B
Wyposażenie dodatkowe:
Uchwyt na butelkę z napojem z karbonu

Shimano Alivio, 11-32 zębów
Shimano Alivio
Selle Royal Freccia
sportowe z odblaskami
dzwonek, podpórka boczna
Shimano PD-M540

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Rozmiar ramy:
M (46 cm, wzrost 165 – 178 cm)
L (51 cm, wzrost 174 – 190 cm)
XL (55 cm, wzrost 183 – 195 cm)

MINIATURY BMW

BMW M Bike 2010. Spektakularne połączenie zaawansowanej techniki, luksusu i stylistyki: to właśnie
BMW M Bike. Hamulce tarczowe i szlachetna, matowa, antracytowa rama z logo M w połączeniu z intrygującymi obręczami kół i aplikacją siodełka w typowej czerwieni M budzą niekłamane zainteresowanie. Dłuższe przełożenie całkowite przerzutek umożliwia brawurowe prędkości. Podczas wypadów na miasto lub na
krótkich wycieczkach w teren najwyższy komfort i świetną przyczepność zapewnia siodełko fi’zi:k z wysokiej
jakości skóry z czerwoną aplikacją. Przerzutki Shimano SLX są lekkie i solidne, widelec Manitou Match ekstremalnie wytrzymały, a hamulce tarczowe niezwykle skuteczne. BMW M Bike wyraża podobnie jak samochody BMW M sportowy charakter i ekskluzywność i oferowany jest od czerwca w limitowanej edycji.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

80 92 0 421 746

649,00 zł

86,00 zł

82,00 zł

345,00 zł

Zestaw lampek na baterie. Przednia
i tylna lampka z uniwersalnym mocowaniem, do wszystkich rowerów BMW.
Regulacja wysokości i ustawienia bocznego zapewnia optymalne oświetlenie. Natężenie światła 15 lx, wydajność
świetlna 30 h, oferowana jest ładowarka
i akumulatorki.

Zapięcie spiralne do roweru. Długość 200 cm, uniwersalny uchwyt do
roweru.

Błotniki do rowerów MTB i Cruise.
Proste do zamontowania z przodu za
pomocą uchwytu zatrzaskowego, a z tyłu
za pomocą paska mocującego, z zabezpieczeniem przed kradzieżą.

Mikronarzędzie. Lekkie, kompaktowe,
wielofunkcyjne narzędzie o 18 funkcjach. Mikronarzędzie oferowane jest
wraz z torbą neoprenową mocowaną
pod siodełkiem lub chowaną w kieszeni.

80 92 0 431 648

MTB, przód
82,00 zł

80 92 0 401 016

MTB, tył
99,00 zł

80 92 0 401 040

Cruise Bike
74,00 zł

80 92 0 401 015

80 92 0 427 707

80 92 0 304 330

211,00 zł

129,00 zł

Rękawiczki rowerowe bez palców.
Wysokiej jakości rękawiczki rowerowe bez palców z żelowymi wkładkami
i odblaskami. Wszyta wkładka żelowa chroni dłonie przed zdrętwieniem
i zmniejsza odczuwalną ilość drgań.
Uchwyt RubberTech SafeGrip zapewnia
bardziej stabilny chwyt kierownicy. Specjalne uchwyty ułatwiające zdejmowanie.
Na prawej rękawicy wytłoczone logo.

Bidon z uchwytem. Lekki, elegancki
bidon aluminiowy z praktycznym ustnikiem w zakrętce. Powłoka dopuszczona
do kontaktu z żywnością, gwarantowana
szczelność, do gorących i zimnych napojów (atest RW TÜV). Objętość: 700 ml.
Uchwyt można przymocować do roweru
turystycznego, Cruise oraz MTB Cross
Country.

Standardowy kask rowerowy. Wysoka odporność na pęknięcia i najwyższe
bezpieczeństwo przy niskiej masie. Indywidualny system regulacyjny i otwory
wentylacyjne. Certyfikat TÜV. Uniwersalne rozmiary od 54 do 60.

S – XL 80 92 0 442 229 – 232

80 92 0 414 346

80 92 0 446 866

80 92 9 430 470

129,00 zł

108,00 zł

385,00 zł

33,00 zł

168,00 zł

5.620,00 zł

Rama:
Widelec:
Kierownica:
Wspornik kierownicy:
Mechanizm korbowy:
Hamulce:
Piasty:
Obręcze:
Opony:
Napęd:
Przerzutka tylna:
Przerzutka przednia:
Dźwignie przerzutek/
hamulców:
Kaseta:
Łańcuch:
Siodełko:
Pedały:
Wyposażenie dodatkowe:
Zusatzausstattung:
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aluminiowa, amortyzowana z przodu, BMW Design z logo BMW (lakierowana proszkowo)
Suntour NCX-D-LO, magnezowy, z aluminiową rurą, skok 75 mm z funkcją blokowania, czarny
Humpert MTB Lowriser, aluminium, 580 mm, czarna matowa
BMW Original Trekking, czarny matowy (z regulacją pochylenia), z logo BMW, S: 90 mm, M/L/XL:
110 mm
Shimano Deore, 48/36/26 zębów, Hollowtech, długość 170 mm
Shimano Deore
piasta z dynamem Shimano VR
Rodi Airline Plus, polerowane boki
Schwalbe City Plus
łańcuchowy Shimano Deore, 27 biegów, dźwignia przełączania Rapid Fire
Shimano Deore, czarna
Shimano Deore
Shimano Deore
Shimano Deore, 11–34 zębów
Shimano Deore
Selle Royal Freccia Look In 5207 HRC
Wellgo aluminiowe klatkowe
błotniki srebrne/czarne, oświetlenie z czujnikiem światła, funkcja świateł postojowych, podpórka,
pompka, dzwonek
Trinkflaschenhalter aus Carbon

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

80 92 0 421 825

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

80 93 0 441 472

MINIATURY BMW

Glossy Chocolate
80 91 2 186 336
80 91 2 186 337
80 91 2 186 338
80 91 2 186 339

Plecak rowerowy. Innowacyjny projekt, doskonała funkcjonalność. Wygodne
paski na ramię i na biodra, uniwersalne
kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz
chowany uchwyt na kask. Zawiera zamocowanie systemu na napoje, odblask 3M
i odblaskowy wypust bezpieczeństwa.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Rozmiar ramy:
S (41 cm, wzrost do 168 cm)
M (46 cm, wzrost 165 – 178 cm)
L (51 cm, wzrost 174 – 190 cm)
XL (55 cm, wzrost 183 – 195 cm)

Torba pod siodełko. Do przewożenia
niezbędnych rzeczy, np. mikro narzędzia.
Wyposażona w praktyczny uchwyt click’
n’go, odblask 3M i odblaskowy wypust
bezpieczeństwa.

Rękawice rowerowe. Wysokiej jakości,
ergonomiczne, przepuszczające powietrze. Wbudowana wkładka żelowa zapobiega zdrętwieniu rąk.
S – XL 80 92 0 397 570 – 573
151,00 zł
Zabezpieczenie spodni. Chroń
nogawki spodni przed zabrudzeniem
i kontaktem z łańcuchem rowerowym.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Masa: 16,3 kg. Rama aluminiowa (AL6061-T6):
hydroformowana i lakierowana proszkowo.

Zapięcie linkowe BWW. Bardzo lekkie zapięcie w stylistyce BMW, masa
110 g, z linką stalową o długości 90
cm (36”) oraz prostym do ustawienia
szyfrem 4-cyfrowym. Doskonałe zabezpieczenie przed kradzieżą podczas
krótkich postojów.

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Rower turystyczny BMW. 27 biegów. A każdy z nich gwarantuje czystą radość z jazdy: rower turystyczny BMW z przerzutkami łączy nowoczesną stylistykę i optymalny komfort. Zastosowano tu technologię
hydroformowania, która pozwala na uzyskanie innowacyjnej stylistyki, która daje temu rowerowi niepowtarzalny charakter. Najwyższej jakości elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie spełniają wszystkie przepisy
ruchu drogowego, zapewniając jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo niezależnie od tego, czy właśnie
jedziesz drogą pozamiejską czy szlakiem przez las. Siodełko z wkładkami żelowymi sprawia, że komfortowe
są nawet długie trasy. W końcu to rowerzysta powinien decydować o długości trasy, a nie rower.

Kurtka Windbreaker 3. Kurtka Windbreaker 3. Kurtka wykonana z materiału zapewniającego dobrą wentylację,
wodoszczelnego, chroniącego przed
wiatrem. Kurtka utrzymuje ciepło dzięki
miękkiej podszewce z polaru i nadaje
się znakomicie zarówno na przejażdżki
rowerem, jak i motocyklem. Do nabycia u autoryzowanych dealerów BMW
Motorrad.
XS – XXXL 72 60 7 717 256 – 262

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

KOLEKCJA BMW M

ASORTYMENT
BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Dlatego stworzyliśmy asortyment produktów, które rosną razem z Twoimi dziećmi. I tak BMW Kidsbike można w kilka chwil
przekształcić z chodzika na prawdziwy rower dziecięcy. Oczywiście nie zapomnieliśmy tu o radości. Napis „JOY NEVER SAYS
NEVER” na koszulce JOY z tegorocznej kolekcji podkreśla ją tak samo, jak deklaracja JOY (patrz też strona 36) z tyłu po
wewnętrznej stronie dziecięcego swetra z kapturem.

RADOŚĆ OD SAMEGO POCZĄTKU.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Najwyższe bezpieczeństwo
Odblaskowe paski na plecaku zapewniają lepszą
widoczność, rowery z miękką osłoną kierownicy, kask
rowerowy w kolorze ramy z certyfikatem TÜV: szczególnie w przypadku dzieci bezpieczeństwo to podstawa.

Ergonomiczne kształty.
Kto chce produkować dla dzieci, musi im się dokładnie przyglądać. Jak dzieci się ruszają? Jak noszą?
Prawidłową odpowiedzią są wyściełane, regulowane
paski do noszenia i ergonomiczne siodełko i kierownica Kidsbike.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW MOTORSPORT
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MINIATURY BMW

Nagrodzona stylistyka.
BMW Kidsbike wyróżniony został za niecodzienne
połączenie nowoczesnego wzornictwa i nieprzeciętnego bezpieczeństwa nagrodą EUROBIKE AWARD,
iF Product Design Award i reddot design award.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

KOLEKCJA BMW

Koszulka dziecięca JOY. Z radością dzieciom do twarzy! Granatowa koszulka
dziecięca z wyszytym napisem BMW na ramieniu pokazuje, dlaczego: nadrukowany
napis „JOY NEVER SAYS NEVER” na piersi przekonuje nie tylko swoją treścią, ale
i modną kolorystyką.
Materiał: 100% bawełny.
Granatowa
Rozmiar 104/116/128/146/152
80 14 2 166 842 – 846

Etui na notes. Poręczne etui na notes w formacie A5. Dekoracyjny nadruk
wewnętrzny o wyglądzie mapy drogowej, z polem na imię. Z praktycznym uchwytem na pisak i notesem w kratkę. Odblaskowe paski po zewnętrznej stronie.
Z kolorowym znaczkiem BMW.
Materiał: 100% poliestru.

Pomarańczowy
80 22 2 147 357

Pomarańczowe
80 22 2 147 358

33,00 zł

41,00 zł

MINIATURY BMW

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Granatowe
80 22 2 147 367

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Piórnik. Praktyczny piórnik do bezpiecznego i stylowego przechowywania
przyborów do pisania. Dekoracyjny nadruk wewnętrzny o wyglądzie mapy
drogowej, z polem na imię. Z metalowym karabińczykiem do zawieszenia
na plecaku. Odblaskowe paski po zewnętrznej stronie. Z kolorowym znaczkiem BMW.
Materiał: 100% poliestru.

KOLEKCJA BMW M

125,00 zł

211,00 zł

Czapka Junior. Obowiązkowy element małych fanów BMW: klasyczna bejsbolówka jest dokładnym odwzorowaniem naszej czapki dla dorosłych. Zapięcie na
rzep z tyłu sprawia, że czapka rośnie wraz z dzieckiem. Inne ciekawe szczegóły to
kolorowe logo BMW z przodu i kolorowa, warstwowa lamówka. Materiał: 100%
bawełny.
Granatowa
80 16 2 166 855

Plecak. Teraz Twoje dzieci mogą nosić się stylowo: wygodny, modny plecak z dużą kieszenią główną
i dwiema dzielonymi kieszeniami zewnętrznymi. Kryte
zamki błyskawiczne. Miękko wyściełane, regulowane
szelki i wyściełana część grzbietowa. Wodoodporna
impregnacja i odblaskowe paski po zewnętrznej stronie.
Z metalowym karabińczykiem i stabilnym uchwytem.
Napis BMW wytłoczony na uchwycie. Z kolorowym
znaczkiem BMW.
Materiał: 100% poliestru

Uchwyt na bidon z bidonem. Praktyczny uchwyt
na bidon z metalowym karabińczykiem do zawieszenia na plecaku. Ze stabilnym, metalowym bidonem
(pojemność 0,4 l). Odblaskowe paski po zewnętrznej
stronie. Z kolorowym znaczkiem BMW.
Materiał: 100% poliestru.

Breloczek. Ucieszy dzieci: breloczek z kompasem,
latarką i lupą. Praktyczny szczegół: breloczek można
przymocować do karabińczyka plecaka. Z kolorowym
znaczkiem BMW.
Materiał: 100% poliestru.

Pomarańczowy
80 22 2 147 354

Pomarańczowy
80 22 2 147 359

Pomarańczowy
80 23 2 149 063

54,00 zł

37,00 zł

129,00 zł

Niebieski
80 22 2 147 362

65,00 zł
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80 14 2 166 847 – 851
80 14 2 208 420

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Niebieski
Rozmiar 116/128/140/152/164
Rozmiar 104

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Sweter dziecięcy z kapturem Joy. Niesiemy dzieciom radość: granatowy sweter z kapturem, starannymi aplikacjami Joy w kontrastującej bieli na piersi, wyszyty
kolorowy napis BMW na lewym rękawie. Dla uzyskania przyjemnego, przytulnego
wyglądu rękawy i dolna krawędź pozbawione są ściągaczy. W zamian dołożyliśmy
specjalne wykończenie materiału gwarantujące miękkość i ciepło. Materiał: 100%
bawełny.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Czerwony
80 91 2 183 395

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Niebieski
80 91 2 183 393

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Maks. obciążenie:

36 cm
38–46 cm
6 kg (chodzik)
8 kg (z pedałami)
50 kg

1.119,00 zł

Zdejmowana poduszka na kierownicę wyposażona
jest w siatkę, do której można włożyć na przykład
pluszaka (pluszak nie należy do zestawu).

Praktyczna torebka rowerowa na zamek błyskawiczny
doskonale pasuje w okno ramy. Prosty montaż. Materiał: wytrzymałe tworzywo sztuczne z logo BMW.

Zestaw obejmuje dziecięcy kask rowerowy z atestem TÜV wykonany w kolorze ramy, z odblaskową powierzchnią
oraz kompletnym modułem pedałowym składającym się z trzech części.

Zapięcie rowerowe BMW. Lekkie zapięcie
rowerowe w typowej stylistyce BMW
z 90-centymetrową linką stalową i prostym
w obsłudze zamkiem na czterocyfrowy szyfr.
Ciężar: 110 g
80 93 0 441 472
86,00 zł
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Wysokość ramy:
Wysokość siedzenia:
Masa

MINIATURY BMW

BMW Kidsbike – połączenie chodzika z rowerem. BMW Kidsbike w typowej stylistyce BMW to najprostsza metoda nauki jazdy na rowerze bez kółek bocznych. Dziecko od małego ćwiczy na „chodziku” zmysł równowagi. Dzięki temu nie tylko łatwiej mu będzie przesiąść się na jazdę z pedałami, ale i będzie też miało od samego początku więcej pewności w jeździe. Dodatkowe zabezpieczenie dziecka stanowią pedały z tworzywa sztucznego z odblaskami. Obok kompletnego
zespołu pedałowego w zestawie jest również posiadający atest TÜV rowerowy kask dziecięcy w kolorze ramy, torebka na ramę oraz siatka na kierownicę. Ergonomiczny kształt siodełka i kierownicy zapewnia wygodną pozycję siedzenia. Do przeróbki „chodzika” na rowerek dziecięcy wystarczy prosty montaż załączonego
zespołu napędowego i łańcucha – i już nasza pociecha może do woli pedałować. Kidsbike przeznaczony jest dla dzieci od. ok. 2½ roku (jako chodzik) do ok. 6 lat
(jako rower).

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 70,5 x 32,5 x 40 cm
Rozstaw osi: 44 cm
Masa: 4,5 kg

BMW Junior Bike. Mały motocykl BMW – klasyczna pozycja w asortymencie dla dzieci. Oryginalny
trzykołowy rowerek oferuje łatwy w obsłudze układ
kierowniczy, duże, cichobieżne gumowe koła i optymalną ergonomię zapewniającą idealną pozycję siedzenia. Dzięki budowie modułowej można go łatwo
rozłożyć i transportować. Dla dzieci od 3 do 5 lat.
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 71 x 37,5 x 56 cm
Rozstaw osi: 48,5 cm
Masa: 4,5 kg
80 93 0 145 906

340,00 zł

385,00 zł

BMW Baby Racer II, czarny. Kochają go nie tylko
dzieci, ale i sąsiedzi: sportowy Baby Racer z cichobieżnymi gumowymi oponami. Ekskluzywna stylistyka i szlachetne wykończenie. Wygodne, miękkie
siedzenie w kolorze czerwonym. Dla dzieci od 1½ do
3 lat. Certyfikat TÜV.

Czarny
80 93 0 446 003

BMW Snow Racer. Radość na sankach: idealne
połączenie radości z jazdy, ergonomii i bezpieczeństwa sprawia, że BMW Bobby Bob będzie ulubioną
zabawką na zimę. Sanki są zwycięzcą testu w czasopiśmie Bild am Sonntag i TÜV Rheinland. Wysokiej
jakości sanki wykonane są z tworzywa sztucznego
odpornego na niskie temperatury i promieniowanie
UV, a przystosowane dla dzieci wyposażenie, takie
jak amortyzacja w osi kierownicy, klakson, nierdzewne wymienne płozy oraz ergonomiczne siedzenie
i kierownica sprawią, że najbliższa zima okaże się
zbyt krótka. Wiek: 4 –10 lat, nośność maks. 50 kg.
Masa: 6 kg

340,00 zł

80 93 0 493 884

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 73 x 32,5 x 40 cm
Rozstaw osi: 44 cm
Masa: 6,4 kg
Niebieski
80 93 2 163 090
429,00 zł
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MINIATURY BMW

BMW X6, 1:41
80 45 2 148 806

BMW Free Wheel Cars. Czym skorupka za młodu...
BMW serii 1 lub BMW X6 Free Wheel Car to zabawka
w sam raz dla przyszłych kierowców BMW. Skrętne
koła i skala 1:64 sprawiają, że auto podbije każdy zakątek pokoju dziecięcego, wprowadzając małych mistrzów
kierownicy w imponujący świat BMW. Kolejny powód
do radości: BMW serii 1/X6 pasuje do torów Free Wheel
firmy Maisto.

BMW serii 1, 1:64
80 45 2 149 158

17,00 zł

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

BMW Baby Racer II Motorsport. Dla przyszłych
kierowców wyścigowych. Z kierownicą sportową,
spojlerem przednim, prędkościomierzem i obrotomierzem. Przód i tył w szlachetnym metalizowanym kolorze z logo BMW. Ciche gumowe opony. Certyfikat
TÜV. Dla dzieci od 1½ do 3 lat.

BMW X6 Pullback. BMW X6 w skali 1:41 jeździ
samo napędzane naciąganą sprężyną: wystarczy
pociągnąć do tyłu na podłodze i puścić, a BMW X6
ruszy do wyścigu. I to pewnie nie tylko w pokoju
dziecka.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

300,00 zł

BMW X6, 1:64
80 45 2 149 157
5,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Wymiary (dł. x szer. x wys.): 70,5 x 32,5 x 40 cm
Rozstaw osi: 44 cm
Masa: 4,5 kg

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Niebieski
80 93 0 006 909

KOLEKCJA BMW M

BMW Baby Racer II. Nagrodzony, klasyczny samochód w kolorze niebieskim. Proste wzornictwo
i wygodne siedzenie pozwalające na długą jazdę. Bardzo cichy dzięki specjalnym gumowym oponom, dlatego może być używany także w mieszkaniu – nawet
na parkiecie. Certyfikat TÜV. Dla dzieci od 1½ do
3 lat.

KOLEKCJA BMW

BMW KINDERPROGRAMM

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

859,00 zł

1.499,00 zł

KOLEKCJA BMW M

Wersja elektryczna
80 93 2 149 182

Wersja elektryczna: prędkość regulowana,
ok. 8 km/h do przodu i 4 km/h do tyłu; czas pracy
min. 1,5 h bez przerwy; czas ładowania ok. 15 h; jazda do przodu i do tyłu, hamulec nożny; bezpieczeństwo dzięki funkcji podwójnego hamowania; masa
ok. 17 kg.

Wersja na pedały,
granatowa
80 93 0 444 852

Wersja elektryczna
80 93 2 158 901

1.249,00 zł

1.889,00 zł

Wersja na pedały:
lekkobieżny napęd na drążki, regulowana pozycja siedzenia.
Masa: ok. 8 kg.

80 93 0 493 878

80 93 0 493 883

1.499,00 zł

859,00 zł

Akcesoria. W ten sposób nauka zasad ruchu to czysta przyjemność. Znaki drogowe (wys.: 68 cm), pachołek (wys.: 26 cm) i działający sygnalizator świetlny
(wys.: 72 cm) z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Zestaw 1
80 93 0 396 137

Zestaw 2
80 93 0 396 138

86,00 zł

86,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Wersja na pedały: lekko pracujący napęd korbowy;
regulowane siedzenie. Masa: ok. 10 kg.

Wersja elektryczna 6 V:
prędkość maksymalna ok. 4 km/h; czas
pracy min. 1,5 h bez przerwy; czas
ładowania ok. 15 h.
Masa: ok. 12,5 kg.

MINIATURY BMW

BMW M3 GT2. Od tej pory wyścigi odbywać się będą również w pokojach dziecięcych. Dzięki wersji cabrio sportowego samochodu BMW M3 GT2, który „prawie” niczym nie odbiega on oryginału. Ograniczyliśmy jedynie nieco jego
prędkość. Dla dzieci od ok. 3 do 5 lat.

Zestaw 1

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

BMW serii 3 Cabrio. Jednoosobowe auto w dwóch
wersjach: jako samochód na pedały lub samochód
elektryczny (akumulatory 6 V) z automatycznym
hamulcem silnikowym. Regulowane siedzenie, gumowe opony. Z wytrzymałego tworzywa sztucznego niezawierającego substancji szkodliwych. Dla dzieci od
ok. 3 do 5 lat.
Wersja elektryczna: prędkość maksymalna ok.
4 km/h; czas pracy min. 1,5 h bez przerwy; czas ładowania ok. 15 h; boczne przyciski przełączania
do przodu i do tyłu; masa ok. 12,5 kg.

82

Wersja na pedały: lekko pracujący napęd dźwigniowy; regulowane siedzenie. Masa: ok. 8 kg.

Sygnalizator świetlny
80 93 0 396 136

Pachołek
80 93 0 396 139

Wersja na pedały
80 93 0 444 848

Wersja elektryczna
80 93 2 158 899

108,00 zł

26,00 zł

819,00 zł

1.379,00 zł

Zestaw 2

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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BMW M6 Cabrio. Precyzyjne odwzorowanie ekskluzywnego oryginału. Niebieski, metalizowany lakier.
Zderzaki z przodu i z tyłu w oryginalnym stylu M,
obręcze kół M6 i naklejka M6 na pokrywie bagażnika
i „skrzelach”. Oferowany jako samochód na pedały
lub elektryczny z opatentowanym prze BMW elektronicznym układem ruszania. Z elektrycznym klaksonem i prędkościomierzem. Materiał: lakierowana rama
stalowa, tworzywo sztuczne niezawierające substancji
szkodliwych. Nośność do 50 kg. Dla dzieci od 4 do
7 lat.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Wersja na pedały
80 93 2 149 183

KOLEKCJA BMW

BMW 328 Roadster. Klasyczne auto dla maluchów: niepowtarzalna stylistyka w biały kolorze to
nie wszystko, co cieszy w BMW 328 Roadster. Ten
zabawny samochód cieszy oczy chromowanym grillem i felgami jak w oryginale. Oczywiście roadster
ma certyfikat TÜV i jest dziecinnie łatwy w obsłudze.
Specjalne gumowe opony gwarantują, że również
w zamkniętych pomieszczeniach radości z jazdy nie
zakłóci ani hałas, ani uszkodzenia parkietu. Oferowany w wersji na pedały lub elektrycznej. Dla dzieci od
3 do 5 lat.

KOLEKCJA BMW

MINIATURY BMW

KOLEKCJA BMW M

MINIATURY
BMW

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Obojętne, z którym BMW łączysz piękne wspomnienia czy nowe plany – miniatury BMW pozwolą Ci je przeżyć. Dbałość o szczegóły, wzornictwo
i wyrafinowanie techniczne – oto, co sprawia, że każdy model jest wyjątkowy. Każda skala ma swój urok: tutaj zależnie od rozmiaru przedstawione
są nie tylko takie szczegóły, jak na przykład wierne odwzorowanie silnika. Odtworzone są także charakterystyczne detale, takie jak dywaniki, dzięki
czemu powstaje model, który niemal w niczym nie ustępuje oryginałowi.

ODKRYJ SZCZEGÓŁY.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Dbałość o szczegóły.
Za pomocą najnowocześniejszego oprogramowania
mierzone i wiernie przetwarzane są wszystkie dane
BMW w oryginalnych rozmiarach. I tak na przykład
logo w skali 1:87 rozpoznawalne jest tylko przez lupę.

Ręczna robota.
Wszystkie miniatury BMW wykonane są ręcznie,
a każdy z nich jest po montażu kontrolowany. Przez
kontrolę nie przejdzie żadna, nawet najmniejsza rysa.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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MINIATURY BMW

Kolory jak w dużych.
Miniatury lakierowane są w oryginalnych kolorach
BMW. Modele należy więc pielęgnować oryginalnymi
produktami BMW.

80 42 2 158 008
Skala: 1 : 18****
Kosmiczny szary
80 43 2 158 014

Szary z brylantowym połyskiem
80 42 2 158 009

Szafirowoczarny
80 43 2 158 015

Błękit cesarski
80 42 2 158 010

Błękit oceanu
80 43 2 158 016

119,00 zł

BMW X3. Mniejszy brat X5 nawet w małych rozmiarach prezentuje się w wielkim
stylu. Realistyczne proporcje i elementy wyposażenia, takie jak oryginalne obręcze
kół z logo BMW i oryginalne lakiery wnętrza i karoserii budzą prawdziwy zachwyt.
Warto spojrzeć też przez duży dach panoramiczny na ekskluzywne wnętrze, w którym wszystko jest na swoim miejscu. Wierne odwzorowanie zawieszenia, podwozie,
układ wydechowy BMW X3 pokazują, dlaczego tak niewielkie detale mogą mieć czasem tak wielkie znaczenie.

280,00 zł

Skala: 1 : 43** (dostępny od 11/2010)
Szafirowoczarny
Biel alpejska
80 42 2 162 522
80 42 2 162 523

Cynober
80 42 2 162 524

119,00 zł

Skala: 1 : 18*
Błękit oceanu
80 43 2 162 525

Tytanowosrebrny
80 43 2 162 526

Kosmiczny szary
80 43 2 162 527

280,00 zł

(dostępny od 12/2010)

(dostępny od 01/2011)

(dostępny od 01/2011)

Skala: 1 : 18****
Tytanowosrebrny
80 43 2 158 011

Szafirowoczarny
80 42 2 158 006

Kosmiczny szary
80 42 2 158 007

119,00 zł

Szary z brylantowym połyskiem
80 43 2 158 012

Srebro kaszmirskie
80 43 2 158 013

280,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Skala: 1 : 43**
Biel alpejska
80 42 2 158 005

MINIATURY BMW

BMW serii 5 Limuzyna. Radość na pierwszy rzut oka: duże okno panoramiczne
BMW serii 5 w skali 1:18 daje – podobnie jak otwierane drzwi – wgląd na wiernie
odtworzone szczegóły wnętrza limuzyny. A jest na co patrzeć: prawdziwa wykładzina dywanowa, starannie odwzorowane szwy tapicerki skórzanej, kolorowe logo
BMW na kierownicy. Również na zewnątrz zachwyca elegancki design i wyjątkowe szczegóły. Można tu na przykład otwierać nie tylko pokrywę bagażnika
i maskę silnika, ale i klapkę wlewu paliwa. Wiernie odtworzone obręcze kół z kolorowym logo BMW dają jeszcze więcej radości – również przy dokładniejszym
spojrzeniu.

BMW serii 5 Gran Turismo. Współczesna interpretacja klasyka: szczegółowy
model nowego BMW serii 5 Gran Turismo łączy stylową elegancję limuzyny, elastyczność kombi i wszechstronność SAV-a. BMW serii 5 Gran Turismo imponuje nawet w miniaturze płynną i dynamiczną linią dachu à la coupé oraz starannym
wykonaniem, które pokazuje nawet najdrobniejsze detale.
Skala: 1 : 43**
Szafirowoczarny
80 42 2 156 800

Czerwień
damasceńska
80 42 2 156 799

*KYOSHO, **Schuco, ***Herpa, ****Norev
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119,00 zł

BMW X1. Świetnie wygląda nie tylko w terenie. Również w domu wierna miniatura
BMW X1 doskonale się prezentuje. Już zadziwiająco autentyczne obręcze kół z kolorowym logo BMW świadczą, że małe detale mają tu duże znaczenie. W skali 1:18
otwierane są drzwi, maska silnika i bagażnik, dając wgląd do wnętrza, przy którym
serce każdego fana BMW zabije mocniej. Już w skali 1:43 duży dach panoramiczny
pozwala obejrzeć z góry wiernie odtworzone szczegóły wnętrza. Nieważne, z jakiej
perspektywy: najwyższa precyzja sprawia, że oryginał od miniatury można rozróżnić
tylko na podstawie wielkości.

Skala: 1 : 87***
Szafirowoczarny
80 41 2 156 808

65,00 zł

Skala: 1 : 43**
Błękit oceanu
80 42 2 156 806

Kosmiczny szary
80 42 2 156 805

Tytanowosrebrny
80 42 2 156 804

108,00 zł

Skala: 1 : 18*
Szafirowoczarny
80 43 2 156 801

Biel alpejska
80 43 2 156 802

Cynober
80 43 2 156 803

280,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl

87

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Skala: 1 : 43**
Tytanowosrebrny

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

BMW serii 5 Touring. Samochód wielkiej klasy, nawet w miniaturze. BMW serii 5
Touring w skali 1:18 daje wgląd nie tylko na silnik i zawieszenie, ale dzięki dachowi
panoramicznemu również do starannie odwzorowanego wnętrza wyłożonego prawdziwą wykładziną dywanową. Składana kanapy tylna, indywidualne pasy bezpieczeństwa i widoczne szwy tapicerki skórzanej na fotelach i obiciach demonstrują nie tylko
wielki styl, ale i niesamowitą dbałość o szczegóły. Widać ją już na zewnątrz: wiernie
odtworzone obręcze kół z logo BMW, otwierana klapka wlewu paliwa i innowacyjna
pokrywa bagażnika z dwufunkcyjnym otwieraniem. I oczywiście specjalna mieszanka
dynamiki i stylistyki, jaką znaleźć można tylko w prawdziwym BMW.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

MINIATURY BMW

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW
YACHTSPORT

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Wiatr w żaglach, zawsze pomiędzy dwoma żywiołami – żeglowanie to niesamowita fascynacja. W wyścigu utrzyma się tylko ten, który zda się na
odpowiedni materiał. Dzięki temu możemy zagwarantować z jednej strony najwyższą funkcjonalność i wytrzymałość, a z drugiej strony niepowtarzalny styl kolekcji. Czy to na lądzie, czy na regatach morskich: poczuj na własnej skórze niepowtarzalną fascynację żeglowaniem. Z nową kolekcją
BMW Yachtsport.

ELEMENTS OF STYLE.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Henri Lloyd.
Wszystkie tekstylia z kolekcji BMW Yachtsport produkowane są we współpracy z Henri Lloydem, którego
długoletnie doświadczenie w dziedzinie technicznej
odzieży żeglarskiej wykorzystaliśmy podczas tworzenia
tej kolekcji.

Match Racer.
W wyścigu Match Race gra toczy się o wszystko.
Grafika aplikacji odwzorowuje decydujący odcinek
i kierunek żeglowania.

Nowa kolekcja BMW Yachtsport dostępna będzie od marca 2011 r.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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MINIATURY BMW

Dekoracyjne flagi żaglowe.
Wyraz stylu w języku żeglarzy: dekoracyjne flagi
żaglowe są częścią międzynarodowego alfabetu flagowego i tworzą modny akcent.

Granatowa
S-XXL 80 30 2 153 487 – 491

Granatowa
S-XXL 80 30 2 153 477 – 481

Biała
XS-XXL 80 30 2 153 538 – 543

151,00 zł

759,00 zł

345,00 zł

259,00 zł

Bezrękawnik damski Yachting.
Modny bezrękawnik z polaru, biały
z granatowymi wstawkami, ze stójką i dwiema bocznymi kieszeniami
na zamek błyskawiczny.
Materiał: 100% poliestru.

Damska koszulka polo Yachting.
Kobieca koszulka polo z długim zapięciem. Sportowy wygląd dzięki kołnierzykowi w kontrastowym kolorze
i dekoracyjnym jasnoszarym szwom.
Materiał: 97% bawełny, 3% elastanu.

Sweter damski z kapturem Yachting.
Sportowy, lekko wcięty w pasie sweter
z kapturem. Wzór w paski. Z dekoltem
w szpic, kieszeniami bocznymi i troczkami w kapturze.
Materiał: 97% bawełny, 3% elastanu.

Czapka Yachting. Funkcjonalna granatowa czapka, 6-częściowa, z metalowym zapięciem.
Materiał: 100% bawełny.

Biały
XS-XL 80 30 2 153 522 – 526

Granatowa
XS-XL 80 30 2 153 502 – 506

Biały
XS-XL 80 30 2 153 512 – 516

Granatowa
80 30 2 153 419

431,00 zł

216,00 zł

366,00 zł

108,00 zł

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Biała
Größe: 104 – 152
80 30 2 153 527 – 531

Koszulka funkcyjna z długim rękawem Yachting. Koszulka polo uniseks
z długim rękawem i krótkim zamkiem
błyskawicznym. Oddychająca i z ochroną
UV. Biała z szarymi wstawkami.
Materiał: 100% poliestru.

Wiatrówka damska Yachting. Funkcjonalna, lekka kurtka damska dająca
ochronę przy każdej pogodzie. Biała
z granatowymi i jasnoszarymi wstawkami.
Z chowanym kapturem, wodoszczelnymi
kieszeniami bocznymi na zamek błyskawiczny i troczkami na dole. Oddychająca,
wiatroszczelna i wodoodporna.
Materiał: 100% nylonu.
Biała
XS-L

80 30 2 153 517 – 520

Biała
S-XXL 80 30 2 153 482 – 486

431,00 zł

389,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Granatowy
S-XXL 80 30 2 153 492 – 496

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Kurtka męska z kapturem Yachting. Biała kurtka z kapturem w modne
jasnoszare i granatowe paski. Z zamkiem błyskawicznym i troczkami w kołnierzu.
Materiał: 97% bawełny, 3% elastanu.

MINIATURY BMW

759,00 zł

Bezrękawnik męski Yachting. Granatowy bezrękawnik z polaru z białymi
wstawkami, ze stójką i dwiema bocznymi
kieszeniami na zamek błyskawiczny.
Materiał: 100% poliestru.

Męska koszulka polo Yachting.
Klasyczna koszulka męska polo, biała,
z ozdobnymi jasnoszarymi szwami.
Materiał: 97% bawełny, 3% elastanu.
Biała
S-XXL 80 30 2 153 467 – 471
216,00 zł
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Koszulka męska rugby Yachting.
Sportowa koszulka rugby z długim
rękawem. Granatowa w białe paski
i z białym kołnierzem.
Materiał: 100% bawełny.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Wiatrówka męska Yachting. Funkcjonalna, lekka kurtka z oddychającego, wiatroszczelnego i wodoodpornego
materiału, z chowanym kapturem i praktycznymi troczkami na dole. Białe i jasnoszare wstawki oraz dekoracyjne flagi
żaglowe tworzą modny akcent. Wodoodporne boczne kieszenie na zamek błyskawiczny.
Materiał: 100% nylonu.

Koszulka młodzieżowa z długim
rękawem Yachting. Koszulka z długim
rękawem z przyjemnego bawełnianego
jerseyu dla młodych żeglarzy. Z nadrukiem Match Racer, sportowym motywem
żeglarskim z przodu i z tyłu, logo BMW
i logo BMW Yachtsport.
Materiał: 100% bawełny.

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Smycz Yachting. Granatowa smycz w stylu żeglarskim. Wykonany z charakterystycznej linki żeglarskiej, z wysokiej jakości metalowym zaczepem. Grawerowany
laserowo napis „BMW Yachtsport”.
Materiał: 100% poliestru.
Granatowa
80 30 2 153 423

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

KOLEKCJA BMW M

43,00 zł

Worek żeglarski Yachting. Worek żeglarski w stylu marynarskim. Pojemny,
wykonany z wodoodpornego materiału. Karabińczyk, pasek na ramię i uchwyt do
noszenia zapewniają bezpieczeństwo i komfort. W zestawie jest breloczek z kompasem. Biały, w granatowe paski, z nadrukowanymi dekoracyjnymi flagami żaglowymi, napisem „BMW Yachtsport” i „Match Racer”.
Pojemność: 45 l. Materiał: 100% poliestru.

80 30 2 153 426

80 30 2 153 421

78,00 zł

345,00 zł

Smycz Yachting. Granatowa smycz w stylu żeglarskim. Wykonany z charakterystycznej linki żeglarskiej,
z wysokiej jakości metalowym zaczepem. Grawerowany laserowo napis „BMW Yachtsport”.
Materiał: 100% poliestru.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Wodoszczelny worek Yachting. Funkcjonalny wodoszczelny worek
w atrakcyjnym stylu żeglarskim. Całkowicie wodoodporny dzięki zgrzewanym szwom. Biały, z dekoracyjnymi flagami żaglowymi, nadrukiem „BMW
Yachtsport” i „Match Racer”.
Materiał: 100% poliestru.

Granatowa
80 30 2 153 424

Okulary przeciwsłoneczne Yachting. Okulary przeciwsłoneczne z niebieską
oprawką i wytłaczanym w metalu logo „BMW Yachtsport” na zausznikach. Odporne na pęknięcie, ciemne szkła z tworzywa sztucznego ze 100-procentową ochroną
UVA, -B, i -C do 400 nm, zgodnie z 3. klasą bezpieczeństwa. Ze sportowym etui
i ściereczką do czyszczenia.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

56,00 zł

280,00 zł
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Niebieskie
80 30 2 153 418

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW
MOTORSPORT

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Od ponad 50 lat BMW nadaje ton w świecie sportów motorowych. Nasi kierowcy, jak na przykład Andy Priaulx, podejmują sportową walkę w wielu
seriach i klasach na wszystkich kontynentach, dowodząc wciąż od nowa, jak udane jest połączenie BMW i sportów motorowych. Ambicja i innowacyjność, z jaką BMW od początku występuje w międzynarodowych wyścigach na czterech i dwóch kołach, widoczna jest też konsekwentnie
w kolekcji BMW Motorsport. Jest ona idealna dla wszystkich, którzy ceną sobie szybkie tempo.

LIDER W DZIEDZINIE INNOWACJI.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Znaczek z tablicą odstępów.
Odzież nosi ilustrację tablicy odstępów o wyglądzie
karbonu stosowanej w wyścigach i sportach motorowych.

Naszywka 1.
BMW M3 to najlepszy wyścigowy samochód turystyczny wszech czasów. Dlatego na wybranych sztukach odzieży tej kolekcji widnieje „1”.

Nowa kolekcja BMW Motorsport dostępna będzie od marca 2011 r.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

Znaczki sponsorów.
Wszystkie sztuki odzieży opatrzone są logo firmy
Castrol, partnera teamu BMW Motorsport.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW

Koszulka męska Motorsport. Idealna na eventy i dla fanów sportów motorowych: sportowa, biała
koszulka z wyrazistym nadrukiem i napisem BMW na
plecach, szwami raglanowymi z granatowo-czerwonymi wstawkami i modnymi naszywkami na rękawach,
piersi i u dołu po prawej stronie. Granatowe akcenty
otaczają kołnierz i rękawy.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.
Biała
S-XXL 80 30 2 158 171 - 175

KOLEKCJA BMW M

108,00 zł

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Męska koszulka polo Motorsport. Klasyczna
męska koszulka polo, granatowa, ze sportowymi,
białymi aplikacjami. Modne zapięcie na 5 guzików.
Naszywki z logo sponsora, jedynką i tablicą odstępów. Z wyhaftowanym napisem BMW Motorsport na
plecach i logo BMW na rękawie.
Materiał: 100% piki bawełnianej.
Granatowa
S – XXL 80 30 0 447 764 - 768

Czapka Motorsport. Chroni głowę przed słońcem
nie tylko na mistrzostwach świata samochodów turystycznych. Granatowa czapka zespołu, 5-częściowa,
z metalowym zapięciem i wyhaftowanym logo BMW
Motorsport. Nad daszkiem nadrukowany jest motyw
BMW Motorsport.
Materiał: 100% bawełny.

Biała
XS – XL 80 30 0 447 779 – 783

Granatowy
XS – XL 80 30 2 158 186 – 190

Granatowa
80 30 2 159 702

194,00 zł

86,00 zł

86,00 zł

Koszulka dziecięca Motorsport. W sam raz na
start: koszulka z granatowym obszyciem dekoltu
i rękawów. Ciekawe, dynamiczne akcenty: nadruk,
napis BMW Motorsport na plecach i różne naszywki. Raglanowe szwy z granatowymi i czerwonymi
wstawkami po bokach podkreślają sportowy wygląd
koszulki.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.
Biała
Rozmiar 116 / 128 /140 /152 /164
80 30 2 158 181 – 185

MINIATURY BMW

Top Motorsport. Granatowa koszulka bez rękawów
z dekoltem w szpic z biało-czerwonym paskiem. Na
plecach nadrukowany napis BMW Motorsport i logo
BMW. Znaczek na lewej piersi, naszywka Castrol z
przodu po prawej stronie u dołu i naszywki karbonowe.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Koszulka polo damska Motorsport. Wcięta w pasie
damska koszulka polo w kolorze białym, z kontrastującym granatowym kołnierzem i czerwonymi lamówkami
w dekolcie. Naszywki z logo sponsora, jedynką i tablicą
odstępów. Z wyhaftowanym napisem BMW Motorsport
na plecach i logo BMW na rękawie.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

194,00 zł

Koszulka męska z długim rękawem Motorsport.
Biała koszulka z długim rękawem z granatowymi rękawami. Sportowe, granatowe lamówki na dekolcie i krawędziach. Z przodu nadruk z motywem Motorsport,
z tyłu napis BMW Motorsport. Logo sponsora na krawędzi rękawa i logo BMW na boku.
Materiał: 100% bawełny.

Granatowa
S – XXL 80 30 2 158 176 – 180

Biała
S – XXL 80 30 0 447 759 – 763

194,00 zł

194,00 zł
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Koszulka męska Motorsport z długim rękawem.
Sport i styl: granatowa koszulka z długim rękawem
z licznymi detalami Motorsport, na przykład znaczek
„1” na plecach, naszywka Castrol na prawym rękawie czy naszywki karbonowe. Raglanowe szwy z boku
z granatowymi i czerwonymi wstawkami z przodu
i z tyłu podkreślają dynamiczny wygląd koszulki.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

86,00 zł

Portfel Motorsport. Granatowy portfel łączy różne materiały, tworząc niezwykle
atrakcyjną mieszankę. Dodatkowe akcenty tworzą czerwone lamówki i duże, kolorowe logo BMW Motorsport na przedzie. Również wnętrze może się podobać: duża
przegródka z zamkiem błyskawicznym na monety i szereg kieszonek na katy kredytowe, dokumenty i banknoty.

Granatowy
80 30 2 179 106

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Smycz Motorsport. Sportowa smycz ze zdejmowanym zatrzaskiem z tworzywa
sztucznego i kółkiem na klucze. Na smyczy tkany motyw Motorsport i napis BMW
Motorsport.
Materiał: 100% poliestru.
Granatowa
80 30 2 159 696

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

43,00 zł

Plecak Motorsport. Sportowy plecak z modnego zestawienia materiału z całym mnóstwem miejsca na wszystko, co niezbędne. Dodatkowe wyjście na słuchawki w specjalnej kieszonce na odtwarzacz MP3 i wyściełana
kieszeń na laptop sprawiają, że plecak sprawdza się również w biznesie. Kolorowy nadruk BMW Motorsport na
przedzie, praktyczne zapięcia zatrzaskowe w paskach, specjalny breloczek BMW Motorsport przy zamku błyskawicznym i duży napis BMW na lewym pasku łączą sportowy charakter i styl obowiązkowy dla każdego fana sportów motorowych.

MINIATURY BMW

Biało-granatowy
80 30 2 179 280
237,00 zł

108,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT
KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Granatowy
80 30 2 159 700

Sportowa torba Motorsport. Granatowa torba
sportowa z czerwoną lamówką jest w stanie pomieścić niewiarygodnie dużo. Komora główna, dwie
komory boczne, kieszeń na zamek błyskawiczny
z przodu i z tyłu oraz trzy kieszenie na zamek błyskawiczny i dwie kieszenie siatkowe wewnątrz dają
naprawdę wiele miejsca. Duży kolorowy nadruk BMW
Motorsport na przedzie i specjalny breloczek przy
zamku błyskawicznym dają torbie typowy charakterystyczny wygląd produktów Motorsport. Solidny
i łatwy w utrzymaniu materiał oraz regulowane paski
do noszenia gwarantują długą radość z używania
torby.
Granatowa
80 30 2 179 105
280,00 zł

Nowa kolekcja BMW Motorsport dostępna będzie od marca 2011 r.
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Parasol Motorsport. Wyścigi w deszcz mogą mieć
swoje dobre strony. Przynajmniej wtedy, gdy ma się
coś tak praktycznego: duży parasol w aktualnej stylistyce Motorsport z nadrukiem logo BMW Motorsport
i logo sponsora. Wysokiej jakości szkielet z włókna
szklanego i uchwyt z twardej gumy o profilu opony.
Na spodniej stronie kolorowe logo BMW.

98
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KOLEKCJA BMW M

51,00 zł

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA
BMW GOLFSPORT

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Radość ma różne oblicza. Jedno z nich to zamiłowanie. Zamiłowanie, które sprawia, że dzień na trawniku mija w oka
mgnieniu. Które sprawia, że przez lata ćwiczymy idealne uderzenie. Zamiłowanie do sportu, który jest na swój sposób jednocześnie wyczerpujący i odprężający. Które znaleźć można na każdym polu golfowym. I w każdym produkcje
z kolekcji BMW Golfsport.

KIEROWANA PASJĄ.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Elegancki rozmach.
Sportowy design kolekcji BMW Golfsport prezentuje
się z modnymi zielonymi wstawkami, kontrastującymi
paskami, dekoracyjnymi szwami ozdobnymi i wąskim
krojem.

Trafione wyposażenie.
Od parasola, po torbę na buty – dla golfisty jeszcze
ważniejsza od stylistyki jest funkcjonalność wyposażenia. Na polu po prostu wszystko musi być, jak trzeba.
Od pierwszego uderzenia.

Nowa kolekcja BMW Golfsport dostępna będzie od marca 2011 r.
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MINIATURY BMW

Torby golfowe OGIO.
Niezwykle funkcjonalne torby golfowe firmy OGIO mają
są bardzo wszechstronne zarówno na polu, jak i poza
nim. A to choćby za sprawą jedenastu specjalnych kieszeni, na przykład wyściełanych kieszeni na przedmioty
wartościowe czy kieszeni na telefon komórkowy.

Męska koszulka funkcyjna polo.
Sportowa koszulka polo z krótkim rękawem i krótkim zamkiem błyskawicznym.
Zielone wstawki i dekoracyjne szwy po
bokach i na rękawach. Oddychający,
szybko schnący materiał zapewniający
optymalne odprowadzanie wilgoci. Logo
BMW na lewym rękawie. Nadruk „BMW
Golfsport”.
Materiał: 100% poliamidu.

Damska koszulka polo w paski.
Klasyczna biała koszulka polo na 3
guziki. Sportowa stylistyka poprzez
kontrastujące zielone paski. Z dyskretnym nadrukiem „BMW Golfsport”. Logo
BMW na lewym rękawie.
Materiał: 100% bawełny.

Damska koszulka funkcyjna polo.
Kobieca koszulka polo z kontrastującymi zielonymi wstawkami i dekoracyjnymi
szwami. Modny, dopasowany krój. Oddychający, szybko schnący materiał zapewniający optymalne odprowadzanie wilgoci.
Logo BMW na lewym rękawie. Nadruk
„BMW Golfsport”.
Materiał: 100% poliamidu.

Torba sportowa Golf. Pojemna torba sportowa z wyściełanym paskiem do noszenia. Praktyczna kieszeń przednia podzielona na schowki, po bokach wentylowana torba na buty oraz torba na akcesoria. Na wierzchu znajduje się wyścielana polarem kieszeń na odtwarzacz z wyjściem słuchawek. Przegroda główna z dużym otworem oferuje dużo miejsca i zapewnia
wygodne pakowanie. Z haftowanym logo BMW i napisem „BMW Golfsport”. Stylistyka BMW Golfsport we współpracy
z OGIO. Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 60 x 24 x 29 cm
Materiał: sztuczna skóra, nylon (biała); nylon (czarna).

W paski
S – XXL 80 33 2 155 186 – 190

Biała
S – XXL 80 33 2 155 191 – 195

W paski
XS – XL 80 33 2 155 196 – 200

Biała
XS – XL 80 33 2 155 201 – 205

Biała
80 33 2 153 377

216,00 zł

259,00 zł

216,00 zł

259,00 zł

259,00 zł

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

Męska koszulka polo w paski. Klasyczna biała koszulka polo na 3 guziki.
Sportowa stylistyka poprzez kontrastujące zielone paski. Z dyskretnym nadrukiem „BMW Golfsport”. Logo BMW na
lewym rękawie.
Materiał: 100% bawełny.

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Torba golfowa. Dziewięciocalowa torba z obszerną przegrodą i licznymi schowkami oraz wodoodporną, wyściełaną kieszenią na przedmioty wartościowe. Czarny
nylon, białe i srebrne akcenty, haftowane logo. Miękko gumowana krawędź do bezpiecznego transportu kijów. Optymalny komfort noszenia dzięki dwóm paskom plecakowym. Kieszeń na napoje (0,5 l) i pasek zabezpieczony przed skręcaniem do mocowania na wózku. Kieszonka na piłki zapewniająca optymalny dostęp do piłek
rezerwowych i kołeczków. Stylistyka BMW Golfsport we współpracy z OGIO.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 23 x 38 x 93 cm
80 33 0 421 826

80 33 2 153 378
840,00 zł
819,00 zł
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Torba golfowa. Ta funkcjonalna, sportowa torba golfowa to prawdziwy multitalent, także poza polem golfowym. Posiada ona jedenaście schowków, np. wyściełaną polarem kieszeń na przedmioty wartościowe, wewnętrzną kieszeń na telefon komórkowy czy pojemną kieszeń na kije golfowe z siedmioma przegródkami. Równie praktyczny jest pokrowiec przeciwdeszczowy z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym łatwe zakładanie, taśma rzepowa do mocowania rękawiczek golfowych, specjalny uchwyt
na kołeczki, izolowane schowki na napoje, podnoszony uchwyt do wygodnego przenoszenia oraz możliwość zamocowania szmatki do kijów golfowych oraz parasola.
Z paskiem na ramię, praktyczną nóżką i uchwytem do noszenia. Stylistyka BMW Golfsport we współpracy z OGIO.
Masa: 4,1 kg Wymiary (dł. x szer. x wys.): 40 x 35 x 94 cm. Materiał: sztuczna skóra, nylon.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Czarna
80 33 2 153 376

Parasol Golf. Elegancki czarny parasol. Kontrastowe paski w kolorze srebrnym i czarnym. Poliester z wodoodporną
teflonową powłoką odbijającą promieniowanie UV. Oryginalny szkielet birdiepal
windflex z szynami z włókna szklanego.
Nadruk „BMW Golfsport”.
Średnica: ok. 120 cm, wysokość: 98 cm

80 33 0 421 827

Czarny
80 33 2 153 379

429,00 zł

280,00 zł

Czapka Golf. Elegancka czapka
z wygiętym, wielowarstwowym daszkiem. Pasek regulacyjny z tyłu. Czarna:
z haftowanymi paskami na daszku. Biała: z dyskretną zieloną lamówką. Znaczek BMW, nadruk „BMW Golfsport”.
Materiał: 100% bawełny.

KOLEKCJA BMW M

Pokrowiec Golf Travel. Na dwie torby do noszenia lub jedną torbę stojącą.
Czarny nylon, białe i srebrne akcenty.
Dno z PCW, wewnętrzny pas mocujący,
kieszenie na akcesoria. Rolki, wyściełany pasek na ramię. Stylistyka BMW
Golfsport we współpracy z OGIO.
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
ok. 130 x 49 x 48 cm

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Biała
80 33 2 153 375
Czarna
80 33 2 153 374

Czarna
80 33 2 153 381

Parasol Golf. Modny parasol, biały
w kontrastujące zielone paski. Pole
adresowe wewnątrz na pasku
zamykającym. Nadruk „BMW
Golfsport”.
Średnica: ok. 120 cm,
wysokość: 98 cm
Biały
80 33 2 153 380

Zestaw na green. Czarny nylon
z napisem „BMW Golfsport”. Widełki,
trzy kołeczki w kieszeni, ołówek, karabińczyk, kieszonka na karty. W widełkach znajduje się marker do piłek. Logo
BMW na markerze.
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
ok. 6,5 x 2 x 11 cm
Czarny
80 33 0 422 936

151,00 zł
65,00 zł

Biała
80 33 2 153 382

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Torba na buty golfowe. Funkcjonalna torba na buty z materiału odpornego na
zabrudzenia. Oddychająca kieszeń na zamek błyskawiczny z przodu, np. na akcesoria lub kolce. Duża, zmywalna przegroda główna bez trudu pomieści buty do
rozmiaru 49. Praktyczny podział wewnętrzny: składana przegródka do lepszego unieruchomienia butów. Uchwyt wzmocniony neoprenem zapewnia komfort noszenia.
Z haftowanym logo BMW i napisem „BMW Golfsport”. Stylistyka BMW Golfsport we
współpracy z OGIO.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 30 x 9 x 36 cm
Materiał: sztuczna skóra, nylon (biała); nylon (czarna).

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW

95,00 zł

80 33 0 427 408

80 33 0 393 066

22,00 zł/slide/3 sztuki

9,00 zł/slide/3 sztuki

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Piłka golfowa Standard Pinnacle
Gold Distance. Niska kompresja (ok.
70), miękka powłoka surlynowa zapewniająca dobry spin i kontrolę przy uderzeniu żelazem i wedgem.

80 33 2 159 428
207,00 zł

Szmatka do kijów. Trójwarstwowa,
czarna, 100% bawełny. Paski w kolorze białym i szarym, wypalony napis
„BMW Golfsport”. Metalowy haczyk do mocowania do torby golfowej.
Wymiary (dł. x szer.): 38 x 52 cm.

Kołeczki golfowe. 5 kołeczków golfowych, białe, 100% drewna brzozowego. Szary nadruk „BMW Golfsport” na
trzpieniu.

80 33 2 153 383

9,00 zł/slide/5 sztuki

Bidon. Z bardzo lekkiego aluminium,
zakręcany korek z tworzywa sztucznego, aluminiowy karabińczyk z napisem
„BMW Golfsport”. Czarny neoprenowy pokrowiec izolacyjny ze znaczkiem
z logo BMW.
Pojemność: 0,75 l
Czarny
80 33 0 422 938

80 33 0 393 064

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Zestaw akcesoriów golfowych.
Wyposażenie, które zapewni udany
dzień na polu golfowym: zestaw zawiera trzy piłki golfowe Titleist ProV1,
widełki, marker do piłek, ściereczkę do
kijów i dziesięć kołeczków. W atrakcyjnym opakowaniu, nadaje się na prezent.

Piłka golfowa Titleist ProV1. Niska
kompresja, cienka, miękka powłoka
z uretanu i elastomeru. Zapewnia precyzję przy długich uderzeniach.
Rdzeń: ø 3,89 cm

MINIATURY BMW

151,00 zł

51,00 zł
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Nowa kolekcja BMW Golfsport dostępna będzie od marca 2011 r.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

95,00 zł

RADOŚĆ
MA RÓŻNE OBLICZA.
BMW WELT.
Odkryj produkty z kolekcji BMW Lifestyle również sklepie w BMW Welt, centrum
odbioru pojazdów w Monachium. Na dwóch piętrach znajdziesz tam niepowtarzalny wybór eleganckich produktów wysokiej jakości. Czy to stylowy bagaż podróżny,
innowacyjne rowery na każdy gust, sportowa odzież, ekskluzywne artykuły skórzane czy akcesoria golfowe, żeglarskie oraz motocyklowe.
Przeżyj radość. Obszerny asortyment sklepu BMW Lifestyle w BMW Welt zaspokoi
wszelkie Twoje potrzeby.

WEJDŹ DO EKSCYTUJĄCEGO ŚWIATA
BMW LIFESTYLE.
Od fascynacji BMW Lifestyle dzieli Cię tylko jedno kliknięcie: www.bmwsklep.pl. Znajdziesz tam szczegółowe informacje o wszystkich produktach BMW Lifestyle.
A w strefach interaktywnych dotyczących BMW Bikes & Equipment poznasz przedsmak radości z jazdy. Możesz tam na przykład zestawić sobie wymarzony rower
w internetowym konfiguratorze. Ponadto możesz pobrać atrakcyjne pliki, takie jak wysokiej jakości tapety czy film o rowerach BMW.

WIĘCEJ INFORMACJI O BMW LIFESTYLE U DEALERÓW BMW. I NA STRONIE WWW.BMWSKLEP.PL
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Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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BMW Lifestyle

Radość z jazdy

Ceny podane w złotych wraz z ustawowym podatkiem VAT. W treści mogą
występować pomyłki drukarskie, błędy i niezamierzone zmiany. Oferta ważna
do wyczerpania zapasów. © BMW AG, Monachium, Niemcy. Przedruk, również
częściowy, tylko za pisemną zgodą BMW AG, Monachium. Katalog wydrukowany w sposób przyjazny dla środowiska na papierze niezawierającym chloru ani
kwasu.
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