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VIVA BARCELONA!

KOLEKCJA BMW LIFESTYLE: BARCELONA – PORADY EKSPERTÓW.
BMW M BIKE CARBON RACER: OBJAZD KATALONII.
BMW YACHTSPORT: TRZY PORTY. JEDNO MIASTO.
ASORTYMENT BMW DLA DZIECI: NIECO INNA JAZDA TESTOWA.
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BARCELONA

– chyba nie ma w Europie drugiego
miasta, które kojarzyłoby się tak z radością życia i było na fali, jak stolica Katalonii. To
wystarczający powód ku temu, aby poświęcić to wydanie katalogu BMW Lifestyle
właśnie Barcelonie. Odkryj modne lokale, basen olimpijski z imponującą panoramą
oraz całkiem nowe oblicze miasta, które po igrzyskach olimpijskich w 1992 r. stały
się prawdziwą turystyczną mekką. W katalogu znajdziesz też oczywiście wszystko
o kolekcjach BMW Lifestyle. Od strony 26 czeka na Ciebie cała kolekcja: od automatycznego zegarka męskiego BMW, po BMW M Bike Carbon Racer. Życzymy miłych
wrażeń!
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KOLEKCJA BMW

BARCELONA SŁYNIE Z ŻYCIA
NOCNEGO. ALE MA SPORO
DO ZAOFEROWANIA RÓWNIEŻ
W DZIEŃ.

O godzinie 11:30 zaczynamy od Sagrada Família w dzielnicy Eixample. Budowlę
można by nazywać „nieukończonym dziełem Gaudíego”. Budowa według planów twórcy
katalońskiego modernizmu rozpoczęta została już w roku 1882, a jej zakończenie przewidywane jest najwcześniej na rok 2026. W niczym nie umniejsza to wrażenia, jakie robi
wygląd zewnętrzny świątyni. Nigdzie indziej nie można podziwiać lekkiej i wdzięcznej
architektury typowej dla Gaudíego w takich rozmiarach.

Spotykamy się z Carlosem i Giselą: w ten
weekend Carlos, rodowity Katalończyk, pokaże swojej przyjaciółce z Niemiec „swoją
Barcelonę”. Kiedy po krótkiej nocy para
zregenerowała się pożywnym hotelowym
śniadaniem, wyruszamy razem odkrywać
najpopularniejsze atrakcje turystyczne
Barcelony.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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11:50. Ruszamy dalej w kierunku południowo-zachodnim w stronę innej budowli tego słynnego katalońskiego architekta – Casa
Milà. Zanim Gaudí skupił swoją całą energię na budowie bazyliki,
zaprojektował tu na Passeig de Gràcia niezwykle innowacyjny
technicznie budynek mieszkalny: dzięki zastosowaniu zmyślnego
systemu wentylacji budynek do dziś z powodzeniem obywa się
bez klimatyzacji. Pofalowana fasada i zawiłe kształty balkonów
od razu zdradzają dzieło Gaudíego. Rada na leniwy letni wieczór:
wizyta na dachu budynku z fantastycznie uformowanymi kominami
i bajecznym widokiem na przyległy Park Güell.

Koło 12:30 dochodzimy do wysadzanej drzewami promenady las Ramblas, która prowadzi
nas z Plaça de Catalunya do kolumny Kolumba
w sąsiednim porcie jachtowym. Ze względu na
liczne kawiarnie, kwiaciarnie i artystów ulicznych życie pulsuje tu nawet w porze sjesty. Ale
promenada ma do zaoferowania również kulturę:
ozdobą Rambla dels Caputxins jest na przykład
okazały Gran Teatre del Liceu, największa opera
Barcelony.
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13:10. Kiedy w południe z nieba leje się niemiłosierny żar, barcelońskie muzea przyciągają nie tylko wieloma ciekawymi zbiorami, ale
i przyjemnie chłodnym cieniem. Decydujemy się na wizytę w Museu
Nacional d’Art de Catalunya. W epokowym budynku u stóp
wzgórza Montjuïc, które już samo w sobie zasługuje na kilkudniowy
pobyt, obok światowej sławy zbiorów sztuki romantyzmu podziwiać
można liczne współczesne dzieła katalońskich artystów, takich jak
Ramon Casas i Carbó, czy Antoni Tàpies.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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JEDZENIE, PICIE, NOCLEGI
El Xalet. Restauracja położona jest w bliskim sąsiedztwie spektakularnego,
wybudowanego w 1992 kompleksu olimpijskiego na wzgórzu Montjuïc i oferuje
wspaniały widok na okolicę. Godny polecenia jest otwarty taras oraz doskonałe
wina w menu.
Av. Miramar, 31 | www.gruptravi.com/xalet
CDLC (Carpe Diem Lounge Club). Doskonałe miejsce do zrelaksowania się –
taras plażowy z balijskimi leżakami zaprasza do błogiego odpoczynku. Więcej dzieje
się wewnątrz ogromnego klubu z różnymi parkietami do tańca i występami DJ-ów.
Passeig Maritim, 32 I www.cdlcbarcelona.com
Opium Mar. Ten klub plażowy w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu Arts przyciąga nie tylko wyższe sfery Barcelony. Międzynarodowi i lokalni DJ-e zapewniają świetną zabawę aż do wczesnych godzin porannych. Przynależna
restauracja z tarasem plażowym serwuje międzynarodowe potrawy.
Passeig Maritim, 34 I www.opiummar.com
Banys Orientals. Hotel ten leży w samym centrum, w stylowo odrestaurowanych, zabytkowych murach. Niewielkie pokoje mają duże łóżka i są minimalistycznie umeblowane. Prawdziwie atrakcyjna oferta, również pod względem stosunku
ceny do jakości.
c/ Argenteria, 37 | www.hotelbanysorientals.com
Hotel Vela – W Barcelona. Fantastyczny widok z tarasu dachowego na Platja de la Barceloneta to tylko jedna z wielu zalet tego 5-gwiazdkowego, luksusowego hotelu. Zaprojektowany przez utalentowanego architekta Ricardo
Bofillego drapacz chmur ze szkła i stali oferuje salon Spa, najwyższej klasy
restauracje, a także jeden z najmodniejszych klubów w mieście. Obiekt ten
spełni najwyższe wymagania.
Placa de la Rosa dels Vents, 1 | www.starwoodhotels.com/whotels

Jest 15:15. Tyle kultury na raz potraﬁ nieco zmęczyć. Czas więc
na wzmocnienie: carajillo i świeże tapas. Przeciskamy się przez
stado gołębi do kawiarni w cieniu Arc de triomf. Nasza para znów
zaczyna planować wieczorne rozrywki, więc chyba pora już na nas,
dziękujemy więc za ciekawy spacer po mieście.
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Wszystkie produkty
na stronach 28–55

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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M JAK MODA.
W BARCELONIE JEST WŁAŚCIWIE TYLKO JEDNO MIEJSCE, POZWALAJĄCE
PRAWIDŁOWO ZWIZUALIZOWAĆ KOLEKCJĘ BMW M: BASEN OLIMPIJSKI NA
WZGÓRZU MONTJUÏC. TUTAJ MIASTO POKAZUJE SIĘ ZE SWOJEJ NAJLEPSZEJ
STRONY. JEST TO ZATEM WŁAŚCIWE MIEJSCE, ABY POKAZAĆ NAJPIĘKNIEJSZE
STRONY KOLEKCJI BMW M.

Wszystkie produkty na stronach 56–71

KOLEKCJA BMW M

Dla jednych było to miejsce największych zwycięstw, dla
innych najlepsza sceneria do nakręcenia teledysku. Jeszcze inni uważają, że odkryty basen olimpijski na barcelońskim wzgórzu Montjuïc to pływalnia z najpiękniejszym
widokiem na świecie. Ale może po kolei.
Chinka Fu Mingxia chyba nigdy nie zapomni wspaniałej
panoramy Barcelony. Podczas letnich igrzysk olimpijskich
w 1992 r. w wieku 13 lat stanęła na 10-metrowej wieży
i skoczyła… prosto na karty historii. Rok wcześniej jako
najmłodsza lekkoatletka w historii zdobyła tytuł mistrzyni
świata. Było to dla Międzynarodowego Związku Pływackiego dostateczną przyczyną do tego, aby po igrzyskach
podnieść minimalny wiek w skokach z wieży do lat 14.
Skokiem z wieży rozpoczyna się też wideoklip do piosenki
„Slow” Kylie Minogue. Ale po salcie skoczka niewiele
widać z bajecznego otoczenia tego miejsca. Jak przystało
na gwiazdę popu, Kylie Minogue zredukowała panoramę
Barcelony do roli statysty.
A propos panoramy: kto chciałby osobiście popływać,
pławiąc się w cudownych widokach, powinien udać się do
stolicy Katalonii w lipcu lub sierpniu. Pływalnia otwarta jest
mianowicie tylko w te dwa miesiące – i to tylko basen.

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

ROWERY I SPRZĘT BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW

Kolejne 25 kilometrów to już czysty pęd: z góry w stronę Barcelony. Duża zębatka z przodu, najmniejsza zębatka z tyłu: wskazówka
prędkościomierza waha się gdzieś między 40 i 42 km/h. Zegar
nieubłaganie odlicza czas. Po przejechaniu jednej trzeciej trasy
i przed drugim podjazdem mam już nieco ponad godzinę jazdy.
Wciąż trzymam swojego przeciwnika – czas – w szachu.
Następny podjazd do Rubí mam za sobą, zanim go w ogóle dostrzegłem. Superlekki BMW M Carbon Racer z łatwością zdobywa każde wzniesienie – nie muszę się nawet podnosić z siodełka.
Mam za to inny problem: odcinek Volta prowadzi od wyjazdu
z miejscowości Rubí przez Autopista del Mediterrani, którą zamyka
się na czas oﬁcjalnych wyścigów. W tej chwili na autostradzie
jest normalny ruch, muszę więc poszukać jakiejś alternatywy.
Zatrzymuję się, wyciągam mapę i co chwila spoglądam na zegarek. Przejeżdżające ciężarówki wprawiają drogę w drżenie, a czas
ucieka. Wreszcie znajduję C1413, drogę równoległą do autostrady. Znów wsiadam na rower i ruszam, zanim czas ucieknie mi do
reszty.

ŁOWCA SEKUND.
Volta a Catalunya jest jednym z najstarszych wyścigów kolarskich świata, a meta ostatniego etapu od 1911 roku
znajduje się w stolicy Katalonii – Barcelonie. Na 125-kilometrowy odcinek tego wyścigu wysłaliśmy ambitnego kolarzaamatora, aby przetestował dla nas kolarzówkę BMW M Bike Carbon Racer.
Mój przeciwnik wlecze się powoli w porannym słońcu. Jego cień
niczym palec wskazuje na kamienną płytę przede mną, przypominając mi, co mnie dziś jeszcze czeka. 125 kilometrów, z tego jedna
czwarta w górach i jedna czwarta w mieście. Na razie siedzę przed
Bar de L’Avia w Parets del Vallès, zaledwie kilka metrów przed
punktem startowym ostatniego etapu Volta a Catalunya 2011.
Słońce odbija się w łyżeczce obok mojej ﬁliżanki espresso,
a wkrótce łyżeczkę okrywa cień. To znów on, mój przeciwnik.
Czas, w postaci wskazówki minutnika na ratuszowym zegarze. 8:20,
jeszcze dziesięć minut do startu. Zawodowcy pokonują ten etap
w 2 godziny i 40 minut – ja zakładam, że dam radę w cztery. Moi
sprzymierzeńcy: obﬁte śniadanie i BMW M Carbon Racer. Około
siedmiokilogramowy rower, który potraﬁ być naprawdę szybki.
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towar. W chaosie Avinguda de la Gran Via znów przestaję zwracać
uwagę na czas, skupiając się w pełni na drodze. Czteropasmową
jezdnią mijam tunel i dojeżdżam wreszcie do parku Montjuïc. Ostatni, lekki podjazd, a potem zjazd do portu.
Kiedy skręcam w Passeig de Colom, mój zegar wskazuje łączny
czas 3 godziny i 45 minut. Widzę już pomnik na Pla de Palau. Po
prawej mijam w pędzie klasycystyczne budynki, po lewej palmy.
Dokładnie po 3 godzinach i 50 minutach wypinam się z pedałów
i siadam na placu w kafejce. Znów ﬁliżanka espresso. A dokoła
żadnych zegarów.

Drogą C1413 dojeżdżam do przedmieść Barcelony, nie napotykając niemal nikogo. Przyrodę zastępuje płaska zabudowa przemysłowa. Od czasu do czasu podpinam się pod ciężarówki, by
odpocząć od pędu powietrza – taki los samotnych rowerzystów.
W ruchu ulicznym niemal zapominam o czasie, aż przejeżdżający
torami obok drogi pociąg przypomina mi o nim.
Zamknięta trasa wiodąca obok Santa Coloma de Cervelló musi
być wspaniała do jazdy – ja, bez bonusu wyścigowego omijam
samochody i dostawczaki na światłach awaryjnych rozładowujące

Wszystkie produkty na stronach 72–79

Dopijam kawę i ostatni raz spoglądam na ratuszowy zegar: jest
8:30. Za kilka godzin powinienem minąć moją wirtualną linię mety
pomiędzy monumentalnymi kamienicami Pla de Palau w Barcelonie. Start okazuje się być mało spektakularny. Z uliczek Parets
traﬁam najpierw do dzielnicy przemysłowej. Carbon Racer jedzie
jak o własnych siłach i przekłada każde pchnięcie pedału na pęd.
Za Lliçà d’Amunt droga po raz pierwszy lekko się wznosi. Jak
dotąd mogłem bez problemu utrzymywać moją średnią 35 km/h,
a kompaktowa korba pozwala mi pokonać pierwszy podjazd do
L’Ametlla del Valles przy minimalnych zmianach przełożeń. Obok
drogi drzewa wpijają się korzeniami w gliniastą ziemię, dając
przyjemny cień w porannym słońcu.

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

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Dziarsko wciskam pedał gazu do dechy i roadster bez szemrania,
za to z energicznym warkotem, rusza z miejsca. Najpierw powoli,
potem coraz szybciej kręcę kolejne rundy po pokoju. Na świeżo
wycyklinowanym parkiecie silnik 6 V świetnie pokazuje, co potraﬁ,
a niska szyba pozwala poczuć prawdziwą przyjemność jazdy
kabrioletem. Powoli oswajam się z tym upojnym poczuciem swobody i nakręcam się tak, że na ostrym zakręcie między kuchnią
i korytarzem o mały włos nie wjeżdżam w naszego psa Berniego. O pierwszeństwie z prawej to on chyba nigdy nie słyszał…
Na szczęście niski środek ciężkości auta i specjalne gumowe
opony dają mi pełną kontrolę nad autem nawet w ekstremalnych
sytuacjach. Hamulce działają zdumiewająco dobrze nawet na
mokrych kafelkach w łazience. BMW 328 Roadster z pewnością
zasługuje na znaczek TÜV.
Ale czymże byłaby taka przejażdżka bez odpowiedniego celu
podróży? Ruszam więc w kierunku tarasu, gdzie mama zbudowała dla mnie mały tor przeszkód – ale to żaden problem dla mnie
i mojego roadstera. Tylko parkowanie między donicami okazuje
się trudniejsze, niż się spodziewałem – tata mówi na to tylko:
„wypisz, wymaluj mamusia”.

Samochód,
silnik,
ja.
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Wszystkie produkty na stronach 80–87

OWSZEM, CHODZENIE JEST CAŁKIEM
FAJNE, LEPSZE OD RACZKOWANIA, ALE
W MOIM WIEKU NAJLEPSZY SPOSÓB
PORUSZANIA SIĘ TO BEZ WĄTPIENIA BMW
328 ROADSTER.
Muskularna biała sylwetka, zgrabne linie, chromowany grill, boczne wloty powietrza, klasyczne felgi – taki widok odbiera mowę
nawet mnie. Jestem w stanie wydusić z siebie tylko euforyczne
„auto! auto! auto! auto!”.
Po długiej drzemce poobiedniej pierwsza euforia już trochę
opadła. Ale po kubku ekstramocnego kakao czuję się gotów
do jazdy próbnej po lofcie moich rodziców przy Carrer d’Alí Bei.
Szybko wdrapuję się do sportowej kabiny i rozglądam dookoła.
Za kierownicą świat od razu zaczyna pachnieć przygodą. BMW
328 Roadster to rasowe sportowe auto, w którym celowo zrezygnowano ze wszelkich bajerów: kierownica i klakson – czego
więcej potrzebuje prawdziwy kierowca wyścigowy?

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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MINIATURY BMW
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LEGENDY WE WŁASNYM GRONIE.
Chyba nie ma innego miasta, które z takim upodobaniem hołduje architektonicznym eksperymentom: Barcelona wydaje się być
areną ciągłego poszukiwania perfekcyjnej równowagi między formą a treścią. To wyzwanie, przed którym ciągle od nowa staje
również BMW, dając temu wyraz w rzeczach wielkiej wagi, ale też w drobiazgach. Dowodem na to są wiernie odtworzone miniatury BMW. Udało nam się zarejestrować trzy pasjonujące spotkania innowacyjnego designu z prekursorską architekturą.

VAN DER ROHE I VON GOERTZ.

tem, płynnym podziałem pomieszczeń i płaskim dachem miała znaczny
wpływ szczególnie na modernizm amerykański. Prosta elegancja i awanFotel Barcelona Ludwiga Mies van der Rohe jest już dziś obiektem kul- gardowa konstrukcja to cechy, które utożsamia również BMW 507: na
towym. Bez jego prostej elegancji nie można sobie już wyobrazić foyer, Międzynarodowej Wystawie Samochodowej we Frankfurcie nad Menem w roku 1955 roadster zaprojektowany przez Alberta hrabiego von
holów hotelowych czy loftów. Jednak pierwsze miejsce, w którym się
pojawił, nie jest już tak dobrze znane: to niemiecki pawilon w Barcelonie, Goertza brawurowo podbił serca miłośników motoryzacji. Jeżeli jednak
nie jesteś szczęśliwym posiadaczem jednego z tych 252 oryginalnych,
zbudowany na wystawę światową w roku 1929, wzniesiony ponownie
rzadkich okazów roadstera, zawsze jeszcze masz możliwość obejrzenia
w roku 1983 na swoim pierwotnym miejscu zgodnie z oryginalnymi
planami. Ówczesna awangardowa architektura z dużym, szklanym fron- jego wiernej miniaturki, siedząc w swoim fotelu Barcelona.

MAHLER I SZÓSTKA.
Co za dźwięk! Nie, nie, to nie mowa o ryku
6-cylindrowego silnika o mocy 320 KM, jaki
znajduje się pod maską BMW serii 6 Cabrio,
lecz o poruszającym brzmieniu Orquestra
Simfònica de Barcelona. Powolny nastrój,
który niesie z sobą III symfonia Mahlera.
Symfonia jest zupełnym przeciwieństwem
surowej architektury wybudowanego
w 1999 roku L’Auditori, gdzie rozbrzmiewają dźwięki Orkiestry Symfonicznej. Architekt
dźwięku, Higini Arau, zadbał o perfekcyjną
akustykę wnętrza. Na zewnątrz budowli
dominują czyste formy i surowa geometria.
Mamy wrażenie, że to celowe rozwiązanie,
że nic nie może nas odciągnąć od tej niezwykłej uczty muzycznej. Miejsce, które robi
wrażenie. Nawet dźwięk BMW serii 6 wydaje się być trochę przytłoczone w tej scenerii.
Ale może to być też kwestia jej rozmiarów
w skali 1 : 43.

W POWIETRZU I NA ZIEMI.
Błękitny klin Ediﬁcio Fórum unosi się niczym kawałek morza nad ziemią, kryjąc się
w cieniu głównej siedziby Telefónica. Reﬂeksy świetlne głębokiego błękitu fasady
doskonale komponują się z rozciągającym się z tyłu morzem. Dzięki innowacyjnym
materiałom i kontrastowym połączeniom, np. betonu natryskowego ze szklanymi sześcianami, duetowi Herzog & de Meuron udało się uzyskać wspaniałe połączenie, które
zaskakuje odmiennością paradoksalnie zgrabnie wpasowaną w naturalne warunki otoczenia. To samo odnosi się do projektu studyjnego BMW Vision EfﬁcientDynamics,
który również nie boi się prezentacji odważnych połączeń: lekka karoseria aluminiowa
prawie stapia się w jedno z rozległą powierzchnią z poliwęglanu i szkła. O imponujące
przyspieszenie dba turbodoładowany silnik wysokoprężny i dwa silniki elektryczne. Kto
już nie może doczekać się urzeczywistnienia takiej przyszłości, ten może znaleźć to
ekologiczne marzenie wśród naszych miniaturek.

Wszystkie produkty
na stronach 88–93
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KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Cumy rzuć! Żagle staw! Kiedy Bavaria 46 zostawia w tyle Port Olimpic, Peix d’Or połyskuje
w promieniach słońca. Rzeźba architekta Franka O. Gehry stała się poniekąd symbolem
ruchliwego Port Olimpic, który o poranku długo rozbudza się ze snu – dopiero wieczorem
rozpoczyna się prawdziwe życie w jego niezliczonych restauracjach i pubach. W cieniu
obu wieżowców portowych żeglujemy dalej w kierunku południowym. Z wolna, jak życie
na nabrzeżu, 14-metrowa Bavaria przecina fale – idealne warunki na odkrywanie portów
Barcelony.
Mijamy plażę miejską i suniemy dalej, w kierunku Cruise Terminal, kończącego promenadę
Ramblas. W porcie panuje ożywiony ruch – promy, statki rejsowe i jachty wymuszają jednak na nas zapuszczenie silnika Bavarii. Słychać cichy warkot diesla, zagłuszany hałasem
samochodów na Ronda del Litoral i huczącymi odgłosami olbrzymich promów. Obserwując cały ten ruch i zamieszanie, powoli zdajemy sobie sprawę, dlaczego Port Franc de Barcelona jest jednym z najważniejszych portów w basenie Morza Śródziemnego. Podążając
w ślad za jednym z promów, przybijamy do ostatniego portu naszego rejsu.
Zakończenie pod znakiem „Starego Portu”. Dziś w cieniu Berges Montjuïc odbywa się tu
odprawa ogromnych kontenerowców. Jeden kontener za drugim, i piękna plaża przeobraziła się w proste, kamieniste molo. I chociaż nasz jacht jest dość imponujących rozmiarów,
obok tych olbrzymów wyglądamy jak w skorupce orzecha. Już czas wrócić na znajome
tereny. Stawiamy żagle i suniemy z powrotem do Port Olimpic, gdzie w tym czasie otwarto
już pierwsze restauracyjki. Idealne zakończenie naszego rejsu: wilki morskie poczuły
w końcu wilczy głód.

Nie tylko w scenerii portowej, ale również na pełnym morzu do
twarzy Ci w Kolekcji BMW Yachtsport. Odzież żeglarska, zaprojektowana we współpracy z naszym partnerem Henri Lloydem,
spełnia najwyższe wymagania w zakresie funkcjonalności i mody.

Wszystkie produkty
na stronach 94–105

MIEJSKIE WIDOKI W TRZECH
ODSŁONACH.

Nadmorskie położenie jest z pewnością jednym z czynników,
które czynią Barcelonę miastem wyjątkowym. A ponieważ
stolica Katalonii ma nie jeden, ale trzy porty, postanowiliśmy
poznać nadmorskie oblicze Barcelony w czasie rejsu żaglówką.

20
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KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Już samo przygotowanie sesji i planu zdjęciowego zajmuje godziny – kawa jest więc mile widziana.
Fotograﬁk i jego asystent potrzebują ponad dwóch godzin, aby ustawić światło. W odpowiednim
miejscu trzeba poustawiać nawet do dziesięciu lamp.

No a tego rekwizytu nie dało się przywieźć
w torbie: BMW M3 GT2 nie jest dopuszczony
do ruchu drogowego, musiał więc przyjechać do
Hiszpanii na ciężarówce. Po przyjeździe trzeba
było usunąć ślady ostatniego wyścigu – klasycznie, szmatką polerską.

Ale nie tylko samochód trzeba przywieźć
na plan. Sam sprzęt fotograﬁczny potraﬁ,
w zależności od rozmachu sesji, wypełnić
dostawczaka. Oświetlenie, lampy błyskowe,
generatory, aparaty: fotograﬁcy rzadko
podróżują tylko z bagażem podręcznym.

DŁUGIE
OCZEKIWANIE NA
NAJSZYBSZEGO.
PRZEWAŻNIE CZYTELNICY KATALOGU BMW LIFESTYLE OGLĄDAJĄ JEDYNIE WYNIK KOŃCOWY
SESJI FOTOGRAFICZNEJ. JAK JEDNAK ROBIONE SĄ WSZYSTKIE TE ZDJĘCIA? ODPOWIEDŹ NA
TO PYTANIE MOŻNA ZNALEŹĆ W NASZYM RAPORCIE Z SESJI FOTOGRAFICZNEJ KOLEKCJI BMW
MOTORSPORT W BARCELONIE. CIEKAWE SPOJRZENIE ZA KULISY.
Jest jednym z najszybszych na świecie. Ale dzisiaj mu się nie spieszy. Może to dlatego, że Andy Priaulx
przybywa na sesję fotograﬁczną w Barcelonie nie swoim BMW M3 GT2, ale samolotem. A ten się spóźnia.
Trudno się dziwić, że fotograﬁk na planie zaczyna się denerwować – czeka tu już od ósmej rano. Światła
ustawione, auto wypolerowane – wszyscy czekają już tylko na Andy’ego Priaulxa. Dzwoni telefon: Andy
utknął w korku. A ponieważ to na pewno nie on siedzi za kierownicą, fotograﬁk rozpoczął już pracę nad
ujęciami bez brytyjskiego kierowcy.
22

To, co wygląda na radosne „pstrykanie”,
wymaga wielu przygotowań. Najpierw stylistka
ustala garderobę, potem mierzy się światło
i ustawia odpowiednio oświetlenie. A kiedy
kierowca jest już na miejscu, stylistka robi mu
makijaż. Tak jak i teraz, kiedy Andy Priaulx, nieco zestresowany, dociera wreszcie na miejsce.
Wszystkie produkty
na stronach 106–115

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

Club de Golf Llavaneras
St. Andreu de Llavaneres
Pole golfowe Club de Golf Llavaneras
położone jest bezpośrednio na wybrzeżu,
34 km na północ od Barcelony. Na tym
18-dołkowym polu, otwartym w 1945
roku, można grać przez cały rok. Ze względu na klimat śródziemnomorski i położenie
tuż przy morzu miejsce to cechuje duża
różnorodność występującej roślinności –
od rzadkich gatunków kwiatów aż po
palmy. Krajobraz też robi wrażenie: urok
panoramy gór od strony lądu przewyższa
jedynie piękny widok morza.

MAŁA
WIELKA PIŁKA.
Kiedy w roku 1986 ﬁrma BMW zorganizowała pierwszy turniej golfowy dla
amatorów, żaden z uczestników nie
mógł przewidzieć, jakie będą dalsze
losy turnieju. Wkrótce potem nazwano go międzynarodowym turniejem
BMW Golf Cup i dzisiaj, 25 lat po
inauguracyjnym wybiciu, należy do
największych zawodów golfowych
dla amatorów.
80 000 uczestników z 40 państw sięga co
roku po kij golfowy, biorąc udział w turniejach kwaliﬁkacyjnych o randze krajowej.

24

od wielofunkcyjnych toreb golfowych po
Każda nacja wyłania po jednym zwycięzcy
torbę na obuwie. Kolekcja wyjątkowa, bo
w ramach każdej z trzech klas, tzw. handikierowana pasją.
capów. Trójka „wspaniałych” udaje się na
wielki, międzynarodowy ﬁnał, który odbywa
się zmiennie na najpiękniejszych polach
golfowych na świecie – ostatnio w Blue
Canyon Country Club na tajlandzkiej wyspie
Phuket.
Wieloletnie doświadczenia BMW w tym
arystokratycznym sporcie znajdują również
swój wyraz w Kolekcji BMW Golfsport.
Odzież jest funkcjonalna i modna, a wyposażenie pasuje idealnie do wszystkiego –

Wszystkie produkty
na stronach 116–125

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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106
72

KOLEKCJA BMW M

116

KOLEKCJA BMW

BMW LIFESTYLE

MINIATURY BMW.
KOLEKCJA BMW YACHTSPORT.
Moda.
Dodatki.
KOLEKCJA BMW MOTORSPORT.
Moda.
Dodatki.
KOLEKCJA BMW GOLFSPORT.
Moda.
Torby golfowe.
Dodatki.
TABELA ROZMIARÓW.
BMW WELT.
NAJPROSTSZA DROGA DO BMW LIFESTYLE.

26

80
80 | 87
88 | 93
94 | 105
106 | 115

28
94

116 | 125
126
127
127

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

72 | 79

MINIATURY BMW

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI.
BMW Kidsbike.
Samochody BMW na pedały i elektryczne.
BMW Baby Racer i Snow Pacer.

56 | 71

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

ROWERY I WYPOSAŻENIE BMW.
BMW M Bike Carbon Racer.
BMW Mountain Bike Cross Country.
BMW Mountain Bike Enduro.
BMW Cruise Bike.
BMW Touring Bike.
Rowery i sprzęt BMW.

88

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW M.
Moda.
Bagaż podróżny.
Dodatki.

28 | 55

56

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

KOLEKCJA BMW.
Moda.
Bagaż podróżny.
Dodatki.

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJE

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW.

ROWERY I SPRZĘT BMW

Na zakupy, wyjazd służbowy czy wypad za miasto – produkty z Kolekcji BMW zapewniają stylowy wygląd w każdej sytuacji. Lubisz nosić się na
sportowo? Czy może jednak elegancko? Odzież i dodatki z Kolekcji BMW pasują do każdego stylu. A ich nowoczesna stylistyka, wysokiej jakości
materiały i dbałość o szczegóły robią zawsze doskonałe wrażenie.

OD STÓP DO GŁÓW.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Styl.
College i miasteczko uniwersyteckie są inspiracją dla
nowej Kolekcji BMW, charakteryzującej się modnymi
szczegółami, takimi jak paski, kratki, taśmy czy wyszywane szwy. Klasyczne paski i nadruki w pasującym odcieniu
doskonale się uzupełniają.

MINIATURY BMW

Funkcjonalność.
Odzież z Kolekcji BMW wyróżnia się nie tylko modnym
designem, ale też funkcjonalnością. Na przykład kurtki mają
powłokę poliuretanową, dzięki której są wiatroszczelne i
wodoodporne, ale przy tym przepuszczające powietrze.

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

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Organic Cotton.
Wiele materiałów bawełnianych z Kolekcji BMW pochodzi
z kontrolowanych upraw ekologicznych i jest odpowiednio
oznakowana. Szkodliwe dla środowiska nawozy i procesy
technologiczne są zakazane. Przestrzeganie tych wytycznych
kontrolowane jest przez niezależne jednostki. Na uwagę
zasługują też kurtki polarowe zawierające poliester pozyskiwany z recyklingu.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Bluza damska z kapturem. Wygodna, miękka bluza, w której świetnie się poczujesz. Szczególnie atrakcyjnym szczegółem jest odpinany kaptur. W dwóch zapinanych kieszeniach zmieszczą się najważniejsze drobiazgi. Rękawy wykończone są
szarym ściągaczem, szerokie podwójne szwy z przodu i z tyłu nadają całości spójny
charakter. Z licznymi szczegółami, takimi jak praktyczny, dwukierunkowy zamek błyskawiczny czy wyszyty napis BMW na piersi.
Materiał: French Terry, 90 % bawełny, 10 % poliestru.

535,00 zł

ROWERY I SPRZĘT BMW

Kurtka męska. Wiatroszczelna i wodoodporna kurtka z powłoką poliuretanową na
każdą pogodę. Wygodne zapięcie na zamek błyskawiczny i zatrzaski aż do kołnierza
z wyłogami. Wszyta na stałe, lekko ocieplana kamizelka wewnętrzna odpowiednia
na chłodne dni. Wszelkie niezbędne rzeczy zmieszczą się w pięciu kieszeniach
zewnętrznych i dwóch wewnętrznych. Lekki, niemnący się materiał sprawia, że kurtkę
można w razie potrzeby po prostu złożyć. Z wyszytym napisem BMW na lewej piersi.
Materiał: twill, 100 % poliestru, powłoka poliuretanowa.

KOLEKCJA BMW M

Granatowa
XS–XXL 80 14 2 211 516-521

Czarna
S–XXXL 80 12 2 211 486–491

Kurtka damska. Na powitanie jesieni: lekko ocieplana kurtka z wszytą na stałe
wewnętrzną kamizelką. W pięciu kieszeniach zewnętrznych i dwóch wewnętrznych
mnóstwo się zmieści, a rozcięcia na plecach zapewniają optymalny komfort noszenia. Praktyczne w podróży: lekki i niemnący się materiał sprawia, że kurtkę można
zawsze łatwo spakować. Z wyszytym napisem BMW na lewej piersi.
Materiał: twill, 100 % poliestru, powłoka poliuretanowa. Przyjazna dla środowiska
dzięki recyklingowi.
Czarna
XS–XXL
760,00 zł

80 12 2 211 528–533

Bluza męska z kapturem. Wygodna bluza z odpinanym kapturem, naszywkami
na łokciach i kieszeniami wsuwanymi jest idealna na chłodne letnie wieczory. Zamek
błyskawiczny jest ukryty. Ściągacz na dole i na rękawach są karbowane i w biało-szare paski. Bluzę wyróżniają stebnowane szwy na ramionach, krawędzi dolnej i patkach
kieszeni. Z wyszytym napisem BMW na lewej piersi.
Materiał: French Terry, 90 % bawełny, 10 % poliestru.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

760,00 zł

535,00 zł

30
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KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Granatowa
S–XXXL 80 14 2 211 474–479

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.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Granatowa
S–XXL 80 14 2 166 762–766

MINIATURY BMW

445,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Bluza damska z polaru. Świetnie wygląda i tak
samo się nosi: mięciutka, granatowa bluza z polaru
z wyszytym kolorowym logo BMW na lewym rękawie, dwiema kieszeniami bocznymi i specjalnym breloczkiem przy zamku błyskawicznym. Wysoką stójkę,
obszytą podobnie jak zamek na biało, można również
złożyć. Z oddychającego, recyklingowanego materiału
bardzo przyjemnego w dotyku.
Materiał: 100% poliestru z recyklingu. Micro Fleece.
Granatowa
XS–XL 80 14 2 166 832–836

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.

Czarna
XS–XL 80 12 2 166 837–841

Czarna
S–XXL 80 12 2 166 767–771

Czarna
XS–XL 80 12 0 494 941–945

670,00 zł

670,00 zł

894,00 zł
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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.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

445,00 zł
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.

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Męska koszulka rugby. Very British! Ta szara koszulka rugby łączy w sobie tradycję i nowoczesny design. Granatowy tkany kołnierz, niebieskie łaty na łokciach i płaski
szew ozdobny na karbowanych ściągaczach nadają jej luzu. Ukryte zapięcie wykończone jest kontrastowym, białym materiałem. Dyskretny napis BMW i rozcięcia po
bokach nadają jej sportowy wygląd. Materiał: Single Jersey, 100% bawełny.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Szara
S–XXXL 80 14 2 211 468–473

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

310,00 zł

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Koszula męska. Ta czarna koszula na każdą okazję zawsze robi wrażenie. Atrakcyjny
szczegół: pasiasta taśma na mankietach oraz wewnętrznej stronie zapięcia i kołnierza.
Z wyszytym napisem BMW na lewej piersi.
Materiał: popelina, 97% bawełny, 3% elastanu.
Czarna
S–XXXL 80 12 2 211 480–485

MINIATURY BMW

310,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Niebieska, w paski
S–XXXL 80 14 2 211 456–461
221,00 zł

Czarna
XS–XXL

80 12 2 211 522–527

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

310,00 zł

Koszulka męska z długim rękawem. Modna koszulka z długim rękawem
z naszytym szarymi łatami na łokciach – idealna w czasie wolnym. Szary ściągacz
na dole i na rękawach, okrągły dekolt. Z dyskretnym napisem BMW na lewej
piersi. Materiał: Single Jersey, 100% bawełny.
Czarna
S–XXXL 80 14 2 211 462–467
221,00 zł
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Bluzka damska. Ta elegancka, czarna bluzka przyciąga wzrok. Wierzch zapięcia,
wewnętrzną stronę kołnierza i zapięcie mankietów zdobi pasiasta taśma w kontrastowym kolorze. Spód kołnierza i wewnętrzna część zapięcia są w modną kratkę.
Z napisem BMW na lewym ramieniu.
Materiał: popelina, 97% bawełny, 3% elastanu.

Męska koszulka polo. Idealna podstawa każdego stylu: klasyczna męska koszulka
polo w wąskie paski z przodu i szerokie paski z tyłu. Z modnym kołnierzem. Biały spód
kołnierza i szew zygzakowy na zapięciu. Z wyszytym napisem BMW na lewej piersi.
Materiał: pika, 100% bawełny.

Szara, w paski
S–XXXL 80 14 2 211 450–455
221,00 zł

Damska koszulka rugby. Na boisko
i do pracy: w tej eleganckiej koszulce
rugby w wąskie paski z przodu i szerokie
paski z tyłu można pójść wszędzie. Kołnierz i zapięcie na cztery guziki wykonane
z białej tkaniny. Dopasowany wygląd
dzięki białym szwom ozdobnym z przodu.
Z dyskretnym napisem BMW na lewym
ramieniu. Materiał: Single Jersey,
95% bawełny, 5% elastanu.

KOLEKCJA BMW M

Męska koszulka polo. Na powitanie lata: klasyczna męska koszulka polo w modnym
stylu college. Bardzo modna za sprawą wzoru w delikatne szare paski. Z modnym kołnierzem i szwem zygzakowym na zapięciu oraz wyszytym napisem BMW na lewej
piersi. Materiał: pika, 100% bawełny.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Szara, w paski
XS–XXL 80 14 2 211 510–515
ROWERY I SPRZĘT BMW

310,00 zł

Błękitny
XS–XXL

Czarna
XS–XXL

80 14 2 211 498–503

221,00 zł

Błękitny
XS–XXL

80 14 2 211 504–509

221,00 zł
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Damska koszulka z długim rękawem. Wyróżnia ją sportowy, szeroki dekolt i rękaw
3/4. Białe wstawki na rękawach i dekolcie oraz dekoracyjny szew ozdobny dopełniają
całości. Z napisem BMW w tym samym kolorze na lewym ramieniu.
Materiał: Single Jersey, 95% bawełny, 5% elastanu.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

221,00 zł

80 14 2 218 142–147

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Damska koszulka polo. Sportowa klasyka: przyjemnie miękka damska koszulka polo
z zapięciem na cztery guziki. Dopasowany krój. Szczegóły na kołnierzu, zapięciu i rękawie nadają jej charakteru. Spód kołnierza w kratkę i wyszyty napis BMW na lewym
ramieniu. Materiał: Single Jersey, 95% bawełny, 5% elastanu.

Granatowy
S–XXL 80 14 2 166 717–721

Czarny
XS–XL 80 14 2 166 787–791

445,00 zł

445,00 zł
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% bawełny organicznej.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

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% angory, 25% nylonu, 25% wiskozy, 40% wełny.

MINIATURY BMW

Sweter męski JOY. Radość grzeje nie tylko od wewnątrz. A to dzięki miękkiemu
swetrowi męskiemu z wyjątkowej mieszanki wełny. 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% angory, 25% nylonu, 25% wiskozy, 40% wełny.

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Koszulka męska JOY. Radość na
sportowo: swobodna koszulka z okrągłym
dekoltem z dużym napisem JOY na lewej
piersi i wyszytym napisem BMW na
rękawie. Kontrastujący półksiężyc i białe
podszywane mankiety nadają niezwykły
akcent. Materiał: Single Jersey,
100% bawełny.

Błękitna
XS–XXL

Szary melanż
S–XXXL 80 14 2 211 444–449

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

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

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

131,00 zł

Błękitna
Rozmiar 98/104/116/128/140
80 14 2 211 540–544 (prosimy podać rozmiar)

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% bawełny organicznej.

131,00 zł

221,00 zł

Koszulka dziecięca JOY. Z radością dzieciom do twarzy. Niebieska koszulka
z dużym „spranym” napisem JOY i podszywanymi białymi mankietami. Rękawy
i obszycie dołu są karbowane. Z napisem BMW na piersi. Materiał: Single Jersey,
100% bawełny.
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Granatowa
S–XXL 80 14 2 166 737–741
XXXL 80 14 2 180 633

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

131,00 zł

80 14 2 211 492–497

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

Biała
S–XXL 80 14 2 166 747–751
XXXL 80 14 2 180 635

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Koszulka damska JOY. Wyróżnia ją
sportowy, szeroki dekolt i rękaw 3/4. Białe
wstawki na rękawach i dekolcie oraz
dekoracyjny szew ozdobny dopełniają
całości. Z napisem BMW w tym samym
kolorze na lewym ramieniu.
Materiał: Single Jersey, 95% bawełny,
5% elastanu.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

144,00 zł

Czapka BMW. Klasyczna bejsbolówka
z wyszytym kolorowym logo BMW na
przedzie.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Czarna
80 16 2 166 854

Granatowa
80 16 2 166 853
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.

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% bawełny
organicznej.
Błękitna
XS–XL 80 14 2 166 807–811
XXL
80 14 2 180 639

Granatowa
80 16 2 166 855

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

65,00 zł

144,00 zł
Szal BMW. Przytulny: jednokolorowy szal z wyszytym, dyskretnym napisem
BMW. Pasuje do wielu elementów odzieży z kolekcji BMW. Materiał: 40% wełny,
10% angory, 25% nylonu, 25% wiskozy.
Czarny
80 16 2 221 315
131,00 zł

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Czarna
XS–XL 80 14 2 166 812–816
XXL
80 14 2 180 640

ROWERY I SPRZĘT BMW

Biała
80 16 2 166 852

KOLEKCJA BMW M

90,00 zł

MINIATURY BMW

Czapka BMW. Obowiązkowe nakrycie głowy dla wszystkich fanów BMW niezależnie od płci: przyjemnie ciepła czapka z dzianiny z wyszytym napisem BMW.
Materiał: 40% wełny, 10% angory, 25% nylonu, 25% wiskozy.
Czarna
80 16 2 221 312
113,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

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

Szal. Idealna kombinacja: elegancki trójkolorowy szal z drobnej dzianiny.
Można go zestawiać z wieloma stylami i produktami kolekcji BMW. Uniseks.
Materiał: 100% poliestru.
80 16 2 211 550
131,00 zł

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% bawełny organicznej.

Biała
XS–XL 80 14 2 166 817–821
XXL
80 14 2 180 641
211,00 zł
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KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

221,00 zł

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

1I 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. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 38 x 28 x 60 cm.
Masa: 3,6 kg. Pojemność: 46 l.

2I 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. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 30 x 20 x 45 cm.
Masa: 1,9 kg. Pojemność: 39,3 l.

1
2

Czarny
80 22 2 179 735

3I 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 większość popularnych laptopów 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 w sobie atrakcją turystyczną
w podróży. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 47 x 12 x 32 cm.
Masa: 1,1 kg. Pojemność: 22,9 l.
Czarna
80 22 2 179 736
310,00 zł
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3

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

355,00 zł

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

625,00 zł

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

Czarna
80 22 2 179 734

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

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 20 x 56 cm.
Wymiary w stanie otwartym (dł. x szer. x wys.): 108 x 10 x 56 cm.
Masa: 3,0 kg.
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.

Torba podkładowa czarnoszara
80 22 2 166 595

Walizka na kółkach czarnoszara
80 22 2 166 596

495,00 zł

674,00 zł

MINIATURY BMW

315,00 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 14 x 41 cm.
Masa: 0,8 kg.
Czarno-szara
80 22 2 166 602
248,00 zł
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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 31 x 66 cm.
Wymiary stelaża (szer. x wys.): 15 x 102 cm.
Masa: 5,6 kg.

Czarno-szara
80 22 2 166 603

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

450,00 zł
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 20 x 54 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 DLA DZIECI BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW

629,00 zł

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.

Czarna
80 21 2 179 723

Czarna
80 21 2 179 724

378,00 zł

355,00 zł

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 sięgać 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

355,00 zł

333,00 zł

Czarna
80 21 2 211 553

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

674,00 zł

Męskie etui na karty kredytowe. Eleganckie, doskonale wykonane etui z prawdziwej skóry. Z czterema kieszonkami na karty i jedną na banknoty. Ze znaczkiem
BMW. Materiał: 100% skóry bydlęcej, Wymiary ok.: 9,5 x 0,5 x 7,5 cm.
Czarne
80 21 2 211 552
355,00 zł
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Torebka damska. Zawsze wszystko pod ręką: ta elegancka
torebka pomieści wszystko, czego potrzebujesz w ciągu dnia.
Torebkę wyróżnia wysokiej jakości materiał, doskonałe wykonanie i funkcjonalne detale. Wyjątkowy szczegół: bezpieczna
kieszeń na zamek błyskawiczny, łatwo dostępna i ukryta pod
paskiem na przedzie. Materiał: 100% skóry bydlęcej.
Wymiary (dł. x wys.): ok. 45 x 37 cm.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

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,
Wymiary: ok. 19 x 2,5 x 10 cm.

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

355,00 zł

603,00 zł

Stal szlachetna, biała
80 26 2 159 892
809,00 zł

MINIATURY BMW

Stal szlachetna, biała
80 26 2 179 743
1124,00 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,
szwajcarski mechanizm kwarcowy.
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

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, minutnik i wodoodporność
do 10 ATM.

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 minutnik. Idealny w niemal każdej sytuacji – a dzięki
wodoodporności do 10 ATM – nie tylko
na lądzie.

Brązowy
80 26 2 179 745

Czarny
80 26 2 179 744

899,00 zł

899,00 zł

1213,00 zł
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Damski zegarek kwarcowy. Ponadczasowo piękny: 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.

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

Czarna skóra
80 26 2 179 742

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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4493,00 zł

Czarna skóra
80 26 2 179 741

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

80 26 2 220 020

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.

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.

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Automatyczny zegarek męski. Bądź na czasie: ten automatyczny zegarek
powstał we współpracy z fabryką zegarków Junghans o bogatych tradycjach. Łączy
świetne rzemiosło, najnowsze technologie i klasyczną stylistykę. Spód ze szkła
mineralnego daje fascynujący wgląd w precyzyjny szwajcarski mechanizm. Wnętrze
zachwyca farbkowanymi na niebiesko śrubkami, mostek zegarka został udekorowany
szlifem przypominającym dysk, a mechanizm powierzchni obrotowych wyróżnia wzór
pasków genewskich. Cyferblat chroniony szafirowym szkłem zwraca uwagę klarowną
stylistyką: specjalnie zaprojektowane wskazówki, datownik i dyskretne logo BMW.
Zegarek ustawia się pokrętłem z wygrawerowanym logo BMW. Elegancki skórzany
pasek ze składanym zapięciem ze stali szlachetnej sprawia, że koperta ze stali szlachetnej zawsze wygodnie leży na nadgarstku. Zegarek jest wodoodporny do 5 ATM
i dostarczany jest w szlachetnym pudełku. Wyprodukowano w Niemczech.

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.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Okulary przeciwsłoneczne BMW z metalu, czarne. Odpowiednia oprawa dla
modnego sportowca; czarne okulary nie tylko świetnie wyglądają, ale są też bardzo funkcjonalne. To zasługa czarnych szkieł polaryzacyjnych minimalizujących
odbicia światła i oślepianie. Ozdobne logo BMW na zewnętrznej stronie zauszników i dyskretny napis BMW na lewym szkle. Chronią przed promieniowaniem
UV-A, UV-B i UV-C do 400 nm.

80 56 0 444 565
ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

(dostępne od 03/2012)

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.

36,00 zł

80 24 2 217 297

MINIATURY BMW

360,00 zł

Okulary przeciwsłoneczne BMW z metalu. Te okulary wysokiej jakości podobają się na pierwszy rzut oka. Stylistyka przypada do gustu dzięki eleganckiej szarej
oprawce i podwójnemu mostkowi. Ciekawy szczegół: logo BMW znajduje się po
wewnętrznej stronie zauszników, a na lewym szkle umieszczona jest dyskretna
nazwa firmy. Chronią przed promieniowaniem UV-A, UV-B i UV-C do 400 nm.
Ołówek z flagą. Stylowe pisanie: estetyczny ołówek w czarnym lub srebrnym
kolorze z logo BMW.
Materiał: drewno, tkanina.
Długość: ok. 17,5 cm.

80 25 2 217 294
495,00 zł
(dostępne od 03/2012)

Srebrny
80 56 0 444 593

80 25 2 217 295

80 24 2 217 298

540,00 zł

540,00 zł

Czarny
80 56 0 444 559
7,00 zł

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Okulary przeciwsłoneczne BMW z metalu, posrebrzane. Modne i praktyczne: idealne okulary przeciwsłoneczne nie tylko do kabrioletu. Oprawki srebrnego
koloru estetycznie kontrastują z niebieskimi szkłami. Logo BMW znajduje się po
wewnętrznej stronie zauszników, a na lewym szkle umieszczona jest dyskretna
nazwa firmy. Chronią przed promieniowaniem UV-A, UV-B i UV-C do 400 nm.

Przybory do pisania. Pisanie w dobrym
stylu, niezależnie od tego, czy sięgasz po
praktyczny długopis, czy klasyczne wieczne pióro. Przybory do pisania doskonale
leżą w dłoni i uszlachetnią każdy charakter
pisma. Oba przybory błyszczą czarnym
lakierem. Jego komponenty wykonane
są z rodu. Mają ozdobne grawerowanie
na skuwce lub końcówce oraz pierścieniu
środkowym. Oba przybory mają wymienne
wkłady. Zestaw oferowany jest w ozdobnym opakowaniu prezentowym. Najwyższa jakość „Made in Germany”. Wkład:
średni; grubość pióra: szerokie.

(dostępne od 03/2012)
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584,00 zł

Długopis. Ten wysokiej jakości długopis spisuje się na medal. Niebieski
wkład wysuwa i chowa się poprzez
obrócenie dolnej części. Korpus błyszczy czarnym lakierem. Jego komponenty wykonane są z rodu. Z dekoracyjnym
grawerowaniem BMW na końcówce
i pierścieniu środkowym. Najwyższa
jakość „Made in Germany”. Grubość
linii pisania: średnia.
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80 25 2 217 293

ROWERY I SPRZĘT BMW
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KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

BMW serii 3
80 23 0 136 287

95,00 zł

95,00 zł

BMW serii 5
80 23 0 136 288

BMW serii 6
80 23 0 305 915

95,00 zł

95,00 zł

80 23 2 156 846
95,00 zł

Breloczek skórzany. Odpowiednie akcesorium dla fanów wyrobów z prawdziwej skóry. Wysokiej jakości wykonanie i ozdobne logo BMW. Akcesorium doskonale pasuje do damskiej torebki z tej samej skóry.

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

80 21 2 211 551

80 23 2 179 082

95,00 zł

95,00 zł

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.

(od modelu 2002)

BMW serii 7
80 23 0 136 289

BMW serii 7
80 23 0 149 151

95,00 zł

95,00 zł

BMW Z3
80 23 0 432 391

BMW Z4
80 23 0 406 871

95,00 zł

95,00 zł

BMW X3
80 23 0 305 912

BMW X5
80 23 0 305 913

95,00 zł

95,00 zł

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

BMW serii 1
80 23 0 305 914

ASORTYMENT DLA DZIECI 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.

80 23 2 157 673

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.

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.

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

Srebrny matowy
80 56 0 443 278

80 56 0 443 282

80 56 0 443 284

80 23 0 444 663

80 23 0 305 911

BMW X6
80 23 0 444 662

45,00 zł

58,00 zł

58,00 zł

95,00 zł

95,00 zł

95,00 zł
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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.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

95,00 zł

Zestaw filiżanek do espresso.
Doskonały styl, nawet na przerwach:
dwie estetyczne porcelanowe filiżanki
do espresso ozdobione motywem klasycznych BMW 328 i BMW 507. Ze
spodkami do kompletu z wklęsłym logo
BMW. W wysokiej jakości opakowaniu
prezentowym.

Pamięć USB, 4 GB. Estetyczna
pamięć USB w srebrzystej, metalowej
obudowie. Mocowanie na wąski, czarny
pasek. Z opakowaniem prezentowym.
80 23 2 212 801

80 22 2 217 301
176,00 zł

Podkładka pod mysz. Podkładka pod mysz z zaokrąglonymi narożnikami i trójkolorowym nadrukiem z motywem studium BMW Vision EfficientDynamics.
Wymiary: 24 x 20 cm. Grubość: 1,6 mm. Materiał: FOAM-tec.

72,00 zł
Inna pamięć USB na stronie 71;
Kolekcja BMW M
ROWERY I SPRZĘT BMW

80 56 2 211 966
23,00 zł

Kubek kawowy 328
80 22 2 217 300
72,00 zł

72,00 zł

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

Długopis. Długopis z tworzywa sztucznego z mechanizmem obrotowym, niebieskim wkładem i logo BMW.

Granatowy lub niebieski
80 56 2 211 968

Niebieski
80 56 0 443 304

każdy 32,00 zł

każdy 8,00 zl

Czarny
80 56 0 443 302

14,00 zł

80 56 0 443 299

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

36,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Notes. Notes z solidną, dwukolorową
okładką to doskonałe miejsce na Twoje
zapiski. 50 stron w kratkę i 50 stron
gładkich. Z wytłoczonym logo BMW
i zakładką w kontrastującym kolorze.
Wymiary: 11 x 15 cm.

80 56 0 443 263

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.

80 56 0 444 572

Granatowy
80 22 2 156 342

Błękitny
80 22 2 156 343

Termokubek. Wysokiej jakości termokubek ze szczotkowanej stali szlachetnej
zapewni rozgrzewkę w zimne dni. Emaliowane logo BMW na pokrywce z tworzywa sztucznego. Objętość: 0,45 l. Bezpieczny dla środków spożywczych.

9,00 zł

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

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.

Parasol. Solidny parasol z wygrawerowanym logo BMW na rączce. Łatwy w składaniu, z półautomatycznym otwieraniem.
Średnica: ok. 95 cm.
Granatowy
8056 2 211 970

80 56 2 211 967
158,00 zł

65,00 zł
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Kubek kawowy 507
80 22 2 219 962

45,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Kubek. Z tym kubkiem do kawy z białej porcelany początek dnia po prostu
musi być udany. Klasyczny samochód
marzeń postawi Cię na nogi. Do wyboru
jest BMW 328 lub BMW 507. Nadruk
czarno-biały. Ponadczasowy wygląd;
oferowany w praktycznym opakowaniu
prezentowym.

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA
BMW M.

ROWERY I SPRZĘT 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. Gwarantowany efekt: jeszcze
więcej radości z jazdy. Radość z najlepszych materiałów. Radość z rzeczy niezwykłych. 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 DLA DZIECI BMW

Najnowocześniejsze materiały.
Lekkość materiałów to nie tylko cecha naszych samochodów,
ale i kolekcji M: torby i walizki wykonane są po części z prawdziwego karbonu. Zmniejsza to masę i zwiększa stabilność.
Nawet w przypadku odzieży tasiemka na karku ma również
wygląd karbonu.

MINIATURY BMW

Sportowa stylistyka.
Czy to kurtka, koszulka, czy portfel: typowe paski M przewijają
się w 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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Dynamika w czystej formie.
M oznacza dynamikę w czystej formie. Dlatego szereg
elementów wykonano z użyciem prawdziwego karbonu.
Wyjątkowy hit: torba pokładowa M Carbon.

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.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

Antracytowa
S–XXL 80 12 2 166 201–205
XXXL 80 12 2 181 582

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW
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KOLEKCJA BMW M

580,00 zł

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Czarna
S–XXL 80 11 2 154 895–899

Nylonowa kurtka damska M. Dobra na każdą pogodę: w nylonowej kurtce
M jesteś zawsze odpowiednio ubrana. Dwustronny zamek błyskawiczny i stójka
z zapięciem na zatrzask chronią przed wiatrem, a dwie boczne kieszenie oferują
dość miejsca na drobiazgi. Logo BMW na lewym ramieniu i paski M na bocznych
szwach tworzą autentyczny styl M. Materiał: 100% nylonu.
Antracytowa
XS–XXL 80 12 2 211 760–765
580,00 zł

4493,00 zł
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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 M

Bluzka damska M. Sportowa elegancja: klasyczna bluzka damska ze szwami
wiedeńskimi, zapewniającym dopasowanie w talii. Antracytowe guziki oraz czerwony
wewnętrzny pasek zapięcia na guziki i wewnętrzna strona kołnierza kontrastują
z białą popeliną. Paski BMW M na karku i po wewnętrznej stronie mankietów
stanową typowy akcent M. Materiał: 96% bawełny, 4% elastanu.
Biała
XS–XXL

KOLEKCJA BMW

Kurtka męska M. Sportowy styl połączony z funkcjonalnością: wodoodporna, lekka kurtka męska ma cztery
naszywane kieszenie zewnętrzne, jedną wszytą kieszeń
i stabilny dwustronny zamek błyskawiczny. Szerokość
w talii i rękawach można idealnie dopasować ściąganymi sznurkami. Osłona przeciwwiatrowa na zamku błyskawicznym i podszywana, karbowana stójka chronią
przed zimnem. Czerwona podszewka ze sportowym
wzorem siatkowym. Lewą pierś zdobi logo BMW M.
Materiał: 100% poliestru.

80 12 2 211 754–759

337,00 zł
KOLEKCJA BMW M

Antracytowa
S–XXXL 80 12 2 211 730–735

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW

787,00 zł

Koszula męska M. Sprawdza się nie tylko na torze wyścigowym: sportowa koszula
męska z logo BMW M. Dodatkowym elementem dekoracyjnym są paski BMW M
na karku i po wewnętrznej stronie mankietów. Guziki, wewnętrzna strona kołnierza,
wewnętrzny pasek zapięcia na guziki w kolorze antracytowym swoim kontrastem
wyraźnie dodają uroku. Karczek z tyłu zapewnia więcej swobody i komfortu.
Materiał: 96% bawełny, 4% elastanu.
Biała
S–XXXL

80 12 2 211 718–723

80 16 2 182 418
113,00 zł
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Czapka z logo M. Niedościgniony
design nie tylko na torze wyścigowym:
czerwone wykończenie wewnętrzne
i wyszyte logo M po lewej stronie.
80 16 2 182 419
90,00 zł
Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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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.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

337,00 zł

Antracytowa
XS–XL 80 14 2 166 221–225
XXL
80 14 2 181 586

180,00 zł

180,00 zł

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Antracytowa
XS–XL 80 14 2 166 216–220
XXL
80 14 2 181 585

Koszulka damska M Outline. Perfekcyjne połączenie sportowego ducha
i stylu: koszulka zachwyca subtelnym
logo BMW M i paskami BMW M w postaci barwnego haftu Outline. Z typowo
damskim, okrągłym wycięciem i tasiemką na karku o wyglądzie karbonu. Lewe
ramię zdobi nadrukowane logo BMW M.
Materiał: Single Jersey, 95% bawełny,
5% elastanu.
Biała
XS–XXL

MINIATURY BMW

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
ekscytuje dynamika.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.

80 14 2 211 736–741

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.

Koszulka męska M Rubber. Koszulka dla prawdziwych fanów BMW M. Gumowane logo BMW M na przedzie i znaczek BMW M na prawym rękawie. Tasiemka
na karku o wyglądzie karbonu i paski BMW M przyciągają zachwycone spojrzenia.
Materiał: Single Jersey, 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

Antracytowa
S–XXXL 80 14 2 211 700–705

113,00 zł

113,00 zł

180,00 zł

62

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

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.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

158,00 zł

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

63

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

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.

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW M

Męska koszula M Rugby. Pokaż sportowego ducha walki – w koszuli M Rugby
z długim rękawem. Czerwone zapięcie
na trzy guziki i rozcięcia boczne w dolnej
krawędzi podkreślają jej sportowy wygląd.
Zgrane wykończenie: logo BMW M na
piersi po lewej stronie i naszyte paski
BMW M na obu rękawach.
Materiał: Single Jersey, 100% bawełny.
Antracytowa
S–XXXL 80 14 2 211 724–729

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW

180,00 zł

Biała
S–XXXL

80 14 2 211 712–717

Damska koszulka polo M. Sportowa koszulka polo z dekoltem w szpic to obowiązkowy element garderoby każdej miłośniczki BMW M. Z modnym zapięciem
na trzy guziki i płaskim, wyszywanym szwem na mankietach z motywem pasków
BMW M. Materiał: pika, 95% bawełny, 5% elastanu.
Antracytowa
XS–XXL 80 14 2 211 748–753

S–XXXL 80 14 2 211 694–699

XS–XXL

135,00 zł

135,00 zł
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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.
Antracytowy
80 21 2 147 062
445,00 zł

248,00 zł

80 14 2 211 742–747

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.
Czerwony
80 16 2 154 925

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.

Antracytowy
270,00 zł 80 16 2 179 762

270,00 zł

248,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Antracytowa
S–XXXL 80 14 2 211 706–711

Damska
Single Jersey, 95% bawełny,
5% elastanu.

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Męska koszulka polo M. Prawdziwa
klasyka – nie tylko rodem z pit lane:
elegancko-sportowa koszulka polo
z modnym zapięciem na dwa guziki
i logo BMW M. Mankiety i kołnierzyk
z motywem pasków M nadają koszulce
niezwykły wygląd. Tasiemka na karku
o wyglądzie karbonu po wewnętrznej
stronie kołnierzyka.
Materiał: 100% bawełny.

Męska
Single Jersey, 100% bawełny.

MINIATURY BMW

Koszulka M. Pokaż swój znak: czerwone koszulki sygnalizują czystego, sportowego ducha. Koszulka męska ma prosty, nieformalny krój, natomiast wyprofilowana koszulka damska przyciąga wzrok kusząco kobiecym, płasko wyszywanym
dekoltem w szpic. Obie koszulki ozdobione logo BMW M na piersi. Dodatkowa
atrakcja: tasiemka na karku o wyglądzie karbonu i typowe paski BMW M.

1I Walizka M. Podróż w prawdziwym stylu M: walizka z twardego materiału
urzeka swoim sportowym wyglądem i wysokiej jakości wykończeniem. Dzięki
wyciąganej rączce teleskopowej i czterem kółkom o wyglądzie przypominającym obręcze kół BMW można walizkę przemieszczać również na dłuższych
odcinkach. Pakowanie i rozpakowywanie walizki jest bardzo proste: górną,
twardą powłokę można całkowicie rozłożyć na bok, a w środku taśmy mocujące, dwie osobne przegrody i jedna torba zamykana na zamek błyskawiczny
zadbają o porządek. Wytrzymały zamek TSA pozwala na bezpieczne zamknięcie głównej komory. Nie zapomniano o typowych akcentach M: paski BMW M
i logo BMW M ze szczotkowanej stali szlachetnej w przedniej części oraz
dodatkowe logo BMW M na uchwycie teleskopowym. Materiał: poliwęglan.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): ok. 60 x 42 x 30 cm, Masa: ok. 4,2 kg.
Czarna/antracytowa
80 22 2 211 773

1079,00 zł

2I Torba pokładowa M. Idealna na sportowy, krótki wypad: ten bagaż podręczny M stanowi połączenie wytrzymałej powłoki zewnętrznej z obszernością
wnętrza. Wyciągany uchwyt teleskopowy i cztery kółka o wyglądzie przypominającym wygląd obręczy BMW przydają się na dłuższych odcinkach. Nie zapomniano o typowych akcentach M: paski BMW M i logo BMW M ze szczotkowanej
stali szlachetnej w przedniej części. Uchwyt teleskopowy również został ozdobiony logo BMW M. Górną, twardą powłokę można całkowicie rozłożyć na bok,
a w środku taśmy mocujące, dwie osobne przegrody i siatka zapinana na
zamek błyskawiczny zadbają o porządek. Wytrzymały zamek TSA pozwala na
bezpieczne zamknięcie głównej komory. Materiał: poliwęglan.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): ok. 55 x 40 x 20 cm, Masa: ok. 3,7 kg.
Czarna/antracytowa
80 22 2 222 473

Materiał: prawdziwy karbon.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): ok. 55 x 40 x 20 cm.
Masa: 3,2 kg.
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Karbon
80 22 2 222 474
4039,00 zł

Torba podróżna M. Podróż w sportowym stylu: funkcjonalna torba podróżna
z uchwytem z paskami M zapewni
wystarczająco dużo miejsca na zapakowanie lekkiego bagażu podróżnego.
Zamykana przednia przegroda wewnętrzna wyposażona jest w osobny woreczek
na obuwie lub na brudną odzież. Logo
BMW M ze szczotkowanej stali szlachetnej z przodu stanowi doskonałe uzupełnienie całości.
Materiał: nylon z tkaniną karbonową.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok.
64 x 34 x 38 cm, Masa: ok. 1,25 kg.

Czarna/antracytowa
80 22 2 211 771

Czarna/antracytowa
80 22 2 211 772

629,00 zł

764,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Torba pokładowa M, karbonowa. Ta karbonowa torba pokładowa nie tylko wyglądem przypomina wyścigówkę, jest
również tak samo lekka. Od powłoki karbonowej z matowym połyskiem aż po wytrzymały drążek teleskopowy i cztery kółka
o wyglądzie obręczy BMW – wszystko perfekcyjnie dopasowane. Górną, twardą powłokę można całkowicie rozłożyć na bok,
a w środku taśmy mocujące, dwie osobne przegrody i jedna torba zamykana na zamek błyskawiczny zadbają o porządek.
Wytrzymały zamek TSA pozwala na bezpieczne zamknięcie głównej komory. Logo BMW M ze szczotkowanej stali szlachetnej oraz paski BMW M sygnalizują ducha sportowego. Uchwyt teleskopowy również został ozdobiony logo BMW M.

Torba sportowa M. Sportowa, a jednocześnie elegancka: torba sportowa z tkaniny
karbonowej Soft Touch, z paskiem na ramię
z dekoracyjnymi paskami BMW M. Duża
przegroda główna, przegroda boczna
i przednia zapewniają wystarczająco dużo
miejsca na odzież sportową. Niezwykle
praktyczne rozwiązanie: osobna komora
na obuwie ze szczelinami wentylacyjnymi. Naszyte paski BMW M i metalowe
logo BMW M z boku znacznie podkreślają sportowego ducha walki.
Materiał: nylon z tkaniną karbonową.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok.
61 x 32 x 33 cm, Masa: ok. 1,15 kg.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

805,00 zł

ROWERY I SPRZĘT BMW

2

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

1

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

80 26 2 220 011

80 26 2 220 013

899,00 zł

1348,00 zł

KOLEKCJA BMW M

Zegarek M. Wydaje się, że czas pędzi,
a Ty z nim: sportowy zegarek z kopertą ze
stali szlachetnej i cyferblatem o typowym
wyglądzie BMW M. Białe, podświetlane
końcówki wskazówek i oznaczenia godzin
sprawiają, że zegarek ma nieco futurystyczny wygląd. Tył zegarka zdobi wygrawerowane laserowo logo BMW M. A w środku
pracuje precyzyjny szwajcarski mechanizm
kwarcowy firmy RONDA. Funkcja stopera,
datownik i mały sekundnik. Wytrzymały
pasek z bezpiecznym zapięciem, hartowane szkło mineralne, wodoodporność do 10
ATM – wszystko dopasowane i precyzyjne... jak w szwajcarskim zegarku. W wysokiej jakości opakowaniu prezentowym.

ROWERY I SPRZĘT BMW

Zegarek M. Na czasie: sportowy zegarek z wysokiej jakości kopertą ze stali
szlachetnej, czarną aluminiową lunetą
i karbonowym cyferblatem. Zegarek
wyposażony jest w szwajcarski, kwarcowy
mechanizm RONDA z analogowym
datownikiem. Hartowane szkło mineralne
i wytrzymały pasek nylonowy ze skórzaną
stroną wewnętrzną pozwolą cieszyć się
tym gadżetem przez długi czas. Zegarek
dostarczany jest w wysokiej jakości opakowaniu prezentowym.
Wodoodporny do 3 ATM.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

Pasek do walizki M. Strzeżonego Pan Bóg strzeże: zapewniający stabilność, tkany pasek bawełniany
z dekoracyjnymi paskami BMW M. Zapięcie z tworzywa sztucznego/metalu z wpasowanym logo BMW
M i regulowaną klamrą. Praktyczna, dodatkowa zaleta: teraz walizkę można rozpoznać już z daleka.
Szerokość: ok. 5 cm. Obwód: ok. 85 do 150 cm.
80 23 2 211 768

Zawieszka na walizki M. Teraz Twoja walizka zawsze bezpiecznie dotrze do miejsca przeznaczenia:
skórzana zawieszka na walizki z wstawkami w postaci skórzanych pasków w stylu BMW M. Z tyłu duże,
rozkładane pole na wpisanie adresu. Materiał: skóra bydlęca.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 10 x 6,5 cm. Średnica pasków mocujących: 18 cm.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

41,00 zł

Spinki do mankietów M, karbonowe.
Elegancki detal: spinki do mankietów ze
stabilnego odlewu metalowego z wkładką
karbonową i wytłoczonym logo BMW M.
Udoskonalony komfort noszenia dzięki
ruchomym przegubom.

80 23 2 211 769
68,00 zł

MINIATURY BMW

80 23 2 211 766

Wizytownik BMW M. Przechowuj wizytówki w wielkim stylu –
w wizytowniku BMW M, wykonanym z czarnej skóry. Wizytownik urzeka skórzanymi intarsjami w stylu pasków BMW M
i wytłaczanym logo BMW M. Funkcjonalny podział wnętrza
z dwiema przegrodami na wizytówki.
Materiał: 100% skóry bydlęcej.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 10,5 x 7,3 cm.
Czarny/antracytowy
80 21 2 219 475

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

158,00 zł

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.

158,00 zł

131,00 zł

Portfel BMW M. Jemu chętnie powierzymy swoje pieniądze: wysokiej jakości portfel ze skórzanymi intarsjami w stylu pasków BMW M i wytłaczanym logo BMW M. Portfel wykonany z czarnej skóry bydlęcej, poręczny
z zewnątrz, wewnątrz z bardzo funkcjonalnym podziałem przegródek: dwie obszerne przegródki na banknoty,
jedna na monety, trzy przegródki na dokumenty i osiem na wizytówki. Materiał: 100% skóry bydlęcej.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): ok. 11,5 x 9,5 x 2,5 cm.
Czarny/antracytowy
80 21 2 211 770

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

450,00 zł
23,00 zł
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80 23 2 147 071

80 24 2 217 299

ROWERY I SPRZĘT BMW

450,00 zł

KOLEKCJA BMW M

Pióro kulkowe M. Dzięki niemu samo
pisanie stanie się Twoim ulubionym
sportem: to znakomicie wykonane pióro
kulkowe o karbonowym wyglądzie
z pewnością pozostawia niezatarte wrażenie. Dodatkowo arystokratyczne
wykończenie: logo BMW M, ukryte pod
szklaną soczewką na szczycie zamknięcia. Wyprodukowano w Niemczech.
Wkład kulkowy: średni.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

Okulary przeciwsłoneczne M. Sportowe okulary przeciwsłoneczne M podobają
się nie tylko na pierwszy rzut oka. Wyjątkowy akcent nadają karbonowe wstawki.
Powyżej karbonowej wstawki wygrawerowano laserem logo BMW M. Niezawodna
ochrona przed promieniowaniem UV-A, UV-B i UV-C do 400 nm.
80 25 2 219 963

Pamięć USB BMW M w formie kluczyka, 8 GB, karbon. Szlachetna pamięć
USB w modnej formie kluczyka do BMW M. Doskonałym akcentem jest karbonowy wzór z przodu i z tyłu oraz logo BMW M. Mocowanie na wąski, czarny pasek.
Dodatkowo zestaw zawiera kabel USB. Z opakowaniem prezentowym.

(dostępne od 03/2012)

80 23 2 212 807

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

80 23 2 211 767

80 23 2 147 074

180,00 zł

225,00 zł
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Breloczek M, metalowy. Sportowy
breloczek w kształcie oryginalnego logo
M. Napis BMW wytłoczony na kółku.
Logo BMW M wytłoczone na dolnym
końcu.

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

86,00 zł

131,00 zł

108,00 zł

266,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Składana parasolka M. Składana parasolka z bardzo elastycznym, odpornym
na korozję szkieletem i aluminiowym trzonkiem. Wygodne otwieranie i zamykanie
na przycisk. Uchwyt z karbonową wkładką. Z czerwonym szwem dekoracyjnym.
Parasol i pokrowiec o wyglądzie karbonu z nadrukowanym logo BMW M.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

131,00 zł

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

585,00 zł

KOLEKCJA BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

ROWERY I SPRZĘT
BMW.

ROWERY I SPRZĘT BMW

Kto raz wskoczył na rower BMW, ten wie, że aż się prosi, aby jechać dłużej, wyżej i dalej. Czy to BMW Mountainbike Cross Country czy też BMW Cruise Bike, wszystkie rowery BMW wyznaczają nowe standardy i granice: perfekcyjnym połączeniem designu,
kształtu i funkcjonalności, najnowocześniejszymi komponentami i ramą z hydroformowanego aluminium lub z węglanu o konstrukcji
typu Monocoque. Twoja radość z jazdy na dwóch kółkach sięgnie wyżyn dzięki akcesoriom do rowerów BMW, wśród których można znaleźć komfortowy plecak lub kask z atestem TÜV-CE, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo.

BĄDŹ SIŁĄ NAPĘDOWĄ.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Nowoczesna stylistyka.
Charakterystyczna sylwetka, niepowtarzalny design: spoiny spawane w rowerach wykończone są w specjalnym procesie
wygładzania. Technologia hydroformowania umożliwia uzyskanie perfekcyjnej, innowacyjnej stylistyki ramy w rowerach typu
Mountain i Cruise. Rama karbonowa roweru BMW M Bike Carbon Racer o konstrukcji Monocoque jest wykonywana ręcznie.

MINIATURY BMW

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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Współpraca zaawansowanych technologii.
Każda jazda to wydarzenie: niezwykle precyzyjna
współpraca wysokiej jakości komponentów, takich jak
w pełni hydrauliczne hamulce tarczowe czy przerzutki
Shimano.

12 354,00 zł
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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: perłowobiały
Rozmiar ramy:
M (47 cm, wzrost 165-178 cm)
L (52 cm, wzrost 174-190 cm)
XL (55 cm, wzrost 183–195 cm)

80 91 2 186 340
80 91 2 186 341
80 91 2 186 342

Rama:

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:
Mavic Cross Trail
Opony:
Schwalbe Racing Ralph, 26 x 2,25"
Napęd:
Shimano Deore XT, 30 biegów
Przerzutka tylna:
Shimano Deore XT
Przerzutka przednia: Shimano Deore XT
Dźwigienki przerzutek: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

14 820,00 zł

MINIATURY BMW

BMW Mountain Bike Cross Country. 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.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Kolor: Karbon
Rozmiar ramy:
52 cm (wzrost
54 cm (wzrost
56 cm (wzrost
58 cm (wzrost
60 cm (wzrost

pełny karbon, z logo BMW M
pełny karbon
Syntace Racelite 31.8 7075, czarna; szerokości
kierownicy: 52–56 420 mm, 58–60 440 mm
Wspornik kierownicy: Syntace F119 Force z podkładką, czarny; długości
wspornika: 52 90 mm, 54–56 100 mm,
58–60 110 mm, z logo BMW
Mechanizm korbowy: Shimano Ultegra FC-6750 50/34 zębów; długości
korby: 52–56 172,5 mm, 58–60 175 mm
Hamulce:
Shimano Ultegra BR-6700
Koła:
produkowane specjalnie dla BMW, 32 otwory,
pojedyncze nyple, czerwone
Opony:
Conti Grand Prix 4000, 28 x 1,00", ERTRO 25-622
Napęd:
Shimano Ultegra, przerzutki 20-biegowe
Przerzutka tylna:
Shimano Ultegra RD-6700
Przerzutka przednia: Shimano Ultegra FD-6700, 34,9 mm
Dźwignia zmiany
biegów/hamulca:
Shimano ST-6700
Kaseta:
Shimano CS-6700, 11-28 zębów, 10x
Łańcuch:
Shimano CN-6600
Siodełko:
fi’zi:k Tundra 2 MG czerwony/czarny
Sztyca:
Kalloy SP-248
Pedały:
Wellgo R120
Wyposażenie
dodatkowe:
Uchwyt na butelkę z napojem z karbonu

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Masa: 7,4 kg. Rama karbonowa.

Rama:
Widelec:
Kierownica:

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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BMW M Bike Carbon Racer. Lekki, lżejszy, BMW M Racer. Masa całkowita 7,4 kg pozwala
traktować BMW M Bike jako dwukołową interpretację filozofii lekkiej konstrukcji BMW. Również
jego niepowtarzalna stylistyka ramy o antracytowej, karbonowej powierzchni i logo BMW na
górnej rurze stanowią odniesienie do stylistyki samochodów spod znaku BMW M. Inne reminiscencje to obręcze kół, pasek na uchwytach i wstawka w siodełku w typowym dla BMW M
kolorze czerwonym. Siodełko fi‘zi:k Tundra 2 gwarantuje przy tym również na dłuższych trasach
nieprzeciętny komfort jazdy. Dźwigienki hamulców i przerzutek Shimano Ultegra umożliwiają
szybką zmianę biegów nawet pod obciążeniem, a przełożenia sprawdzają się zarówno na płaskich etapach, jak i wymagających podjazdach. BMW M Bike to typowe BMW M – najbardziej
konsekwentne połączenie najlepszych osiągów i ekskluzywnej stylistyki.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW
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14 820,00 zł
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80 91 2 186 343
80 91 2 186 344

Masa: 13,9 kg. Rama aluminiowa (AL6061-T6): hydroformowana, lakierowana 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)
Rama:

biała
80 91
80 91
80 91
80 91

2
2
2
2

186
186
186
186

324
325
326
327

czarno-zielona
80 91 2 186 332
80 91 2 186 333
80 91 2 186 334
80 91 2 186 335

aluminiowa, amortyzowana z przodu, BMW Design z logo BMW, linki częściowo
ukryte w ramie
Widelec:
amortyzowany Suntour NCX-D, skok 75 mm, z mocowaniem błotnika
Kierownica:
Moon Humpert, aluminium
Wspornik kierownicy: BMW Original Trekking (z regulacją pochylenia), z logo BMW; S: 90 mm,
M/L/XL: 110 mm
Mechanizm korbowy: Shimano Alivio, 42/32/22 zęby, 170 mm
Hamulce:
Shimano Alivio V-Brake
Obręcze kół:
Rodi Airline Plus
Opony:
Schwalbe City Plus, 26 x 2,00"
Napęd:
łańcuchowy Shimano Alivio, 27 biegi

biało-niebieska
80 91 2 186 328
80 91 2 186 329
80 91 2 186 330
80 91 2 186 331

3 990,00 zł

Przerzutka tylna:
Przerzutka przednia:
Dźwignia zmiany
biegów/hamulca:
Kaseta:
Łańcuch:
Siodełko:
Pedały:
Wyposażenie
dodatkowe:

Shimano Alivio
Shimano Alivio
Shimano Alivio
Shimano Alivio, 11-32 zębów
Shimano Alivio
Selle Royal Freccia
sportowe z odblaskami
dzwonek

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

MINIATURY BMW

BMW Cruise Bike. 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, zielono-czarnym i biało-niebieskim. 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.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

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

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 150 mm
Amortyzator:
Fox RP2 BV, skok 145 mm
Kierownica:
Syntace Duraflite MTB Lowriser
Wspornik kierownicy: Syntace F149 Force
Mechanizm korbowy: Shimano FC M552, długość korby 170 mm
Hamulce:
Shimano Disc Brake Deore XT 180/180 mm
Koła:
obręcze DT Swiss, DT Swiss E530
Opony:
Continental Mountain King, 26 x 2,40"
Napęd:
Shimano XT 30 biegów
Przerzutka tylna:
Shimano Deore XT
Przerzutka przednia: Shimano XT FD-M770 E Type
Dźwigienki przerzutek:Shimano XT
Kaseta:
Shimano, 11-36 zębów, 10-krotna
Łańcuch:
Shimano HG-74
Siodełko:
fi’zi:k Nisene Sport, czarno/zielone
Pedały:
Wellgo Dualpedal z systemem zatrzaskowym

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

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

Rama:
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BMW Mountain Bike Enduro. Gdy robi się naprawdę ciężko, można polegać tylko na jednym:
na samym sobie. Wiedzą to również inżynierowie BMW. Rower górski powinien dostosowywać się
do swojego kierowcy, a nie odwrotnie. Zawieszenie o skoku do 150 mm oraz wyprostowana pozycja siedząca zapewniają wyższy komfort jazdy, podobnie jak 30-biegowe przerzutki Shimano XT.
I możliwości bezpiecznego opanowania każdego górskiego 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.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW

Rękawice rowerowe. Wysokiej jakości,
ergonomiczne, przepuszczające powietrze. Wbudowana wkładka żelowa zapobiega zdrętwieniu rąk.

5 836,00 zł
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80 92 0 421 746

80 92 2 222 111

80 92 0 421 825

80 92 9 430 470

360,00 zł

90,00 zł

86,00 zł

32,00 zł

Zestaw lamp 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 się paska mocującego, z zabezpieczeniem przed kradzieżą.

Rękawiczki rowerowe, krótkie.
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.

80 92 0 431 648

S – XL 80 92 0 397 570 – 573

MTB, przód
80,00 zł

80 92 0 401 016

MTB, tył
97,00 zł

80 92 0 401 040

Cruise Bike
90,00 zł

80 92 0 401 015

S – XL

80 92 0 427 707

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW
MINIATURY BMW

Zabezpieczenie spodni. Chroń nogawki spodni przed zabrudzeniem i kontaktem
z łańcuchem rowerowym.

ROWERY I SPRZĘT BMW

149,00 zł

80 92 0 442 229 – 232

135,00 zł

221,00 zł

135,00 zł

Mikronarzędzie. Lekkie, kompaktowe,
wielofunkcyjne narzędzie o 23 funkcjach.

Bidon. 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.

Kask rowerowy. Wysoka odporność na pęknięcia i najwyższe bezpieczeństwo przy
niskiej masie. Indywidualny system regulacyjny i otwory wentylacyjne. Z trzema odblaskami i napisem BMW. Certyfikat TÜV. Rozmiary od 56 do 60.

80 92 2 219 484

80 92 2 222 114

80 92 2 222 113

92,00 zł

105,00 zł

377,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Kolor: Glossy Chocolate
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)

aluminiowa, amortyzowana z przodu, BMW Design
z logo BMW (lakierowana proszkowo)
Widelec:
Suntour NCX-D-LO, magnezowy, z aluminiową rurą,
skok 75 mm z funkcją blokowania, czarny
Kierownica:
Humpert MTB Lowriser, aluminium, 580 mm, czarna
matowa
Wspornik kierowni- BMW Original Trekking, czarny matowy (z regulacją
cy:
pochylenia), z logo BMW; S: 90 mm, M/L/XL: 110 mm
Mechanizm korShimano Deore, 48/36/26 zębów, Hollowtech,
bowy:
długość 170 mm
Hamulce:
Shimano Deore
Piasty:
Shimano VR z dynamem
Obręcze kół:
Rodi Airline Plus, polerowane boki
Opony:
Schwalbe City Plus, 26 x 2,00"
Napęd:
Shimano Deore, 27 biegów, dźwigienki przerzutek
Rapid Fire
Przerzutka tylna:
Shimano Deore, czarna
Przerzutka przednia: Shimano Deore
Dźwignia zmiany
biegów/hamulca:
Shimano Deore
Kaseta:
Shimano Deore, 11-34 zębów
Łańcuch:
Shimano Deore
Siodełko:
Selle Royal Freccia Lookin 5207 HRC
Pedały:
aluminiowe klatkowe Wellgo
Wyposażenie
błotniki srebrne/czarne, oświetlenie z czujnikiem światła,
dodatkowe:
funkcja świateł postojowych, podpórka,
pompka, dzwonek

Torba pod siodełko. Do przewożenia
niezbędnych rzeczy, np. mikro narzędzia.
Wyposażona w praktyczny uchwyt click’n’go, odblask 3M i odblaskowy wypust
bezpieczeństwa.
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Masa: 16,3 kg. Rama aluminiowa (AL6061-T6):
hydroformowana i lakierowana proszkowo.

Rama:

Zapięcie linkowe BMW. 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

BMW Touring Bike. 27 biegów. A każdy z nich gwarantuje czystą radość z jazdy: BMW Touring
Bike z przerzutkami łączy nowoczesną stylistykę i optymalny komfort. Rama produkowana jest w
technologii 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.

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 M

KOLEKCJA BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW
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ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

KOLEKCJA BMW M

ASORTYMENT
BMW DLA DZIECI.

ROWERY I SPRZĘT BMW

Stworzyliśmy asortyment produktów, które rosną razem z Twoimi dziećmi. BMW Kidsbike można w kilka chwil przekształcić
z jeździka na prawdziwy rower dziecięcy. I rozumie się samo przez się, że Kidsbike został wykonany według wszelkich zasad
ergonomii.

RADOŚĆ OD SAMEGO POCZĄTKU.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Najwyższe bezpieczeństwo.
Sanki będące numerem jeden w prestiżowych testach,
rowery z miękką osłoną kierownicy, kask rowerowy w kolorze
ramy z certyfikatem TÜV: szczególnie w przypadku dzieci
bezpieczeństwo to podstawa.

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.

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Ergonomiczne kształty.
Kto chce produkować dla dzieci, musi im się dokładnie
przyglądać. Jak dzieci się ruszają? Jak noszą? Prawidłową
odpowiedzią jest ergonomiczne siedzenie Snow Racer
i kierownica Kidsbike.

Maks. obciążenie:

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

Niebieski
Czerwony
Pomarańczowy

80 91 2 239 359
80 91 2 239 361
80 91 2 222 115

Zapięcie linkowe BMW. Lekkie zapięcie rowerowe w typowej stylistyce BMW z 200-centymetrową
linką stalową i prostym w obsłudze zamkiem na
czterocyfrowy szyfr. Masa: 220 g.
80 92 2 222 111
112,00 zł
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Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Zdejmowana poduszka na kierownicę wyposażona jest w siatkę, do której można Zestaw obejmuje dziecięcy kask rowerowy z atestem TÜV wykonany w kolorze
włożyć na przykład pluszaka (pluszak nie należy do zestawu).
ramy, z odblaskową powierzchnią oraz kompletnym modułem pedałowym składającym się z trzech części.
Praktyczna torebka rowerowa na zamek błyskawiczny doskonale pasuje w okno ramy.
Prosty montaż. Materiał: wytrzymałe tworzywo sztuczne z logo BMW.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Przy tylu praktycznych pomysłach nie dziwi więc, że
BMW Kidsbike zdobywał już wielokrotnie nagrody za
wzornictwo.

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Już jako jeździk 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 się trzymać jeździk prosto, co
wymaga sporej koncentracji. Ale już po kilku tygodniach 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 pedały z tworzywa
sztucznego. Ponadto do każdego BMW Kidsbike załączony jest kask rowerowy z certyfikatem TÜV – bezpieczeństwo jest więc już zawarte w wyposażeniu
standardowym.

MINIATURY BMW

1 165,00 zł

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.

ROWERY I SPRZĘT BMW

Wysokość ramy:
Wysokość siedzenia:
Masa:

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

BMW Kidsbike – połączenie jeździka z rowerem. BMW Kidsbike w typowej stylistyce BMW to
najprostsza metoda nauki jazdy na rowerze bez kółek
bocznych. Dziecko od małego ćwiczy na „jeździku”
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 „jeździka” 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 jeździk) do ok. 6 lat (jako rower).

Funkcjonalność.
Po opanowaniu pierwszych kroków jazdy na rowerze w bardzo
prosty sposób można zamontować znajdujący się w zestawie
układ napędowy, aby przerobić jeździk na rower. A gdy dziecko
rośnie, Kidsbike rośnie razem z nim – wysokość siodełka reguluje się w kilka sekund.

KOLEKCJA BMW

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

BMW 328 Roadster. Klasyczne auto dla maluchów: niepowtarzalna stylistyka
w białym kolorze to nie wszystko, co cieszy w BMW 328 Roadster. Ten zabawny
samochód cieszy oczy chromowaną atrapą chłodnicy i obręczami kół 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.

Zdalnie sterowana miniatura BMW X5 (E70).
Zdalnie sterowana wersja BMW X5 daje prawdziwą radość prowadzenia. Jej atletyczne kształty
zachwycają, a wysoka sprawność pokonywania
terenu pozwala na pokonanie każdego pagórka.

Wersja na pedały
80 93 2 149 183

Wersja elektryczna
80 93 2 149 182

Srebrna 80 43 2 234 055
Czarna 80 45 2 234 057

894,00 zł

1 568,00 zł

180,00 zł

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

Skala: 1:14

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.

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

Zdalnie sterowana miniatura BMW X6 (E71). To, co najlepsze z obu światów:
BMW X6 łączy koncepcję nadwozia SUV z nadwoziem Coupé, dlatego dobrze prezentuje się zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Model ten pozwala na precyzyjne zdalne
sterowanie, a ponadto zachwyca wiernością odwzorowania oryginału.

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.

Skala: 1:14
Czerwona
Biała

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.

80 43 2 221 600
80 43 2 221 605

180,00 zł

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

1 973,00 zł

Wersja na pedały: lekko pracujący napęd dźwigniowy; regulowane siedzenie.
Masa: ok. 8 kg.
Wersja na pedały
80 93 0 444 848

Wersja elektryczna
80 93 2 158 899

836,00 zł

1 433,00 zł

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.

84

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 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.

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

Skala: 1:64
BMW serii 1 Coupé (E82)
niebieskie lub czerwone
80 45 2 149 158

BMW X6 (E71)
białe lub czerwone
80 45 2 149 157

Skala: 1:14
BMW X6 (E71)
czerwone, czarne lub białe
80 45 2 148 806

80 93 0 493 883

80 93 0 493 878

każde 5,00 zł

każde 5,00 zł

każdy 18,00 zł

894,00 zł

1 564,00 zł
Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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1 299,00 zł

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Wersja elektryczna
80 93 2 158 901

MINIATURY BMW

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

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

KOLEKCJA BMW

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

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.

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.) 70,5 x 32,5 x 40 cm.
Rozstaw osi: 44 cm.
Masa: 4,5 kg.

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 71 x 37,5 x 56 cm.
Rozstaw osi: 48,5 cm.
Masa: 4,5 kg.

Niebieski
80 93 0 006 909

80 93 0 145 906

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

400,00 zł

355,00 zł

80 93 0 222 116

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

MINIATURY BMW

Czarny
80 93 0 446 003

BMW Snow Pacer. Radość na sankach: idealne
połączenie radości z jazdy, ergonomii i bezpieczeństwa sprawia, że BMW Snow Pacer 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.

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.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW

355,00 zł

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

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

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 73 x 32,5 x 40 cm.
Rozstaw osi: 44 cm.
Masa: 6,4 kg.

90,00 zł

90,00 zł

Sygnalizator świetlny
80 93 0 396 136

Pachołek
80 93 0 396 139

112,00 zł

27,00 zł

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

355,00 zł

Zestaw 1

445,00 zł

Zestaw 2
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Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Niebieski
80 93 2 163 090

KOLEKCJA BMW

MINIATURY BMW

KOLEKCJA BMW M

MINIATURY BMW.

ROWERY I SPRZĘT 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. Czy jesteś gotowy
na jazdę próbną?

ODKRYJ SZCZEGÓŁY.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Dbałość o szczegóły.
Za pomocą najnowocześniejszego oprogramowania
mierzone i wiernie przetwarzane są wszystkie dane
BMW w oryginalnych rozmiarach.

MINIATURY BMW

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

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

MINIATURY BMW

Skala: 1:12 (dostępne od 11/2011)
Chrom
80 43 2 221 596

Skala: 1:18 (dostępne od 12/2011)
Art Car Jeff Koons
80 43 2 210 048

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

BMW M3 GT2 Art Car Jeff Koons. Dla Jeffa Koonsa, znanego z balonowych
zwierząt ze stali szlachetnej i monumentalnych rzeźb kwiatów, trójwymiarowe formy
nie są niczym nowym. Jednak mimo wszystko BMW M3 GT2 było dla niego nie lada
wyzwaniem. Dlatego we współpracy z szefem projektantów Adrianem van Hooydonkiem doszedł do odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej zaprojektować wloty powietrza
i skrzydła BMW M3 GT2. Wynik jego pracy jest harmonijnym połączeniem siły, ruchu
i światła, które nawet w skali 1:18 potrafi wprawić w zachwyt. Miniatura umożliwia
wgląd w komorę silnika i ma otwieraną pokrywę bagażnika. Wysokiej jakości samochody
BMW Art Car dostarczane są na akrylowej podstawie z przezroczystym kloszem
i broszurką. (Ilustracja może odbiegać od oryginału).

BMW 328 Roadster, chromowane. Kiedy BMW 328 Roadster w roku 1937 po
raz pierwszy stanęło na starcie do walki o zwycięstwo na torze Nürburgring, wybiegało znacznie w przyszłość w porównaniu z modelami swoich czasów. Nawet
w miniaturze to auto wzbudza pełną fascynację. Wysokiej jakości, specjalne chromowane wykonanie wzbudza respekt, na jaki z pewnością zasługuje. Przyczynia się do
tego szczególnie wykonanie detali tego modelu w skali 1:12, np. skórzanych pasów
biegnących przez maskę silnika czy centralnych blokad stalowych kół tarczowych.
Obowiązkowy model kolekcjonerski.

670,00 zł
(Ilustracje mogą odbiegać od oryginału).

1119,00 zł

MINIATURY BMW

Broszura Art Car. Interesują Cię inne
samochody Art Car? Broszura Art Car
w języku angielskim dostępna jest oddzielnie.
80 61 2 231 952

BMW M1 serii Procar (kierowca: Andretti). Postaw legendę sportów wyścigowych
na swoim biurku. Zaprezentowanemu w 1978 r. BMW M1 przyglądano się w serii
Procar – ramowym programie Formuły 1 – z najwyższą uwagą w świecie sportów
wyścigowych. W serii Procar w BMW M1 startowało pięciu najszybszych na treningach kierowców Formuły 1. Wyścigowy rodowód, który można poczuć również
w miniaturze.

BMW Z4 GT3 (E89). BMW Z4 GT3 jest typem prawdziwego zwycięzcy: z wydłużoną maską silnika, dużym rozstawem kół i krótkimi zwisami ten model seryjny BMW
Z4 nie tylko pozostawia niezapomniane wrażenie, ale stanowi idealną bazę wyjściową
na tor wyścigowy. Oryginalne BMW Z4 GT3 posiada wyposażenie odpowiednie na
wyścigi zgodne z regulaminem GT3 i wyścigi długodystansowe 24 h, a jego miniaturową wersję można z powodzeniem wystawić do walki w wyścigach domowych.

BMW M3 GT2 (E92) nr 78. Symbol sportów motorowych w Twoim domu? Oto
BMW M3 GT2, który bierze udział w wyścigach długodystansowych i rajdzie klasyków GT. Wersja wyścigowa seryjnego modelu BMW M3 zachwyca wspaniałą dynamiką, której dowodem jest zwycięstwo w wyścigu 24-godzinnym na torze Le Mans.
Ta miniaturka w niczym nie ustępuje oryginałowi – wyposażona została w pałąki
antykapotażowe, fotele sportowe i tylny spojler.

(Ilustracja może odbiegać od oryginału).

(Ilustracja może odbiegać od oryginału).

Skala: 1:18 (dostępność od 12/2011)
Granat Monte Carlo
Silverstone II
80 43 2 186 352
80 43 2 186 353

Skala: 1:43 (dostępność od 12/2011)
Barwy wyścigowe
80 42 0 309 422

Skala: 1:43
Barwy wyścigowe
80 42 2 209 950

Skala: 1:18 (dostępne od 12/2011)
Barwy wyścigowe
80 43 2 210 470

310,00 zł

131,00 zł

225,00 zł

400,00 zł

90
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BMW M5 (F10). Prawdziwe emocje z jazdy BMW M na... biurku. Miniatura stanowi wierne odzwierciedlenie najnowszego modelu BMW M, nie ustępując niczym
oryginałowi w swojej dynamicznej sylwetce. Pracochłonne wykonanie pozwala na
podziwianie nawet najdrobniejszych detali. (Ilustracja może odbiegać od oryginału)

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

23,00 zł

Skala: 1:18 (dostępny w roku 2012)
Błękit oceanu
Szafirowoczarny
80 43 2 167 062
80 43 2 167 065

Srebro Oriona
80 43 2 167 066

131,00 zł

310,00 zł

BMW serii 6 Cabrio (F12). Nowe BMW serii 6 Cabrio nawet w małych rozmiarach prezentuje się w wielkim stylu. F12 to kontynuacja BMW serii 6 wprowadzonej w 1976 roku. Już na pierwszy rzut oka stylistyka BMW serii 6 Cabrio podąża
za dynamiką przyjemności z jazdy – nawet, jeśli będzie to tylko przejazd po biurku.
Ciekawskie spojrzenia przyciąga precyzja w detalach i pracochłonne wykonanie.
Miniatura przepięknie się prezentuje zarówno w skali 1:18, jak i 1:43, umożliwiając
wgląd w komorę silnika i pod pokrywę bagażnika.
Skala: 1:43
Srebro Oriona
80 42 2 167 080

Szafirowoczarny
80 42 2 167 092

Cynober
80 42 2 167 094

131,00 zł

Skala: 1:18 (dostępny w roku 2012)
Ksenonowe srebro Szafirowoczarny
80 43 2 167 076
80 43 2 167 077

Biel alpejska
80 43 2 167 079

310,00 zł

BMW serii 1 M Coupé (E82). Wielki występ na małej scenie: nowe BMW serii 1 M
Coupé pozwala na intensywność doznań nawet w miniaturze. Zachwyca precyzyjnym
odtworzeniem szczegółów i fotelami sportowymi BMW M, zamontowanymi we wnętrzu modelu. Miniatura przyciąga spojrzenia nie tylko swoim wyraźnym kolorem.
Skala: 1:43
Pomarańczowy Valencia
80 42 2 211 917

BMW serii 1, wersja 5-drzwiowa (F20). Prosto z deski kreślarskiej projektantów
BMW na biurko: najnowsze BMW serii 1. Długa maska silnika i zgrabny tył wskazują
na perfekcyjne proporcje. Ale i wnętrze nowego BMW serii 1 zapowiada się ciekawie: fotele i deska rozdzielcza sprawiają nieodparte wrażenie, że oto przed nami stoi
piękno w oryginalnej postaci. Miniatura przepięknie się prezentuje zarówno w skali
1:18, jak i 1:43, umożliwiając wgląd w komorę silnika i pod pokrywę bagażnika.
(Ilustracja może odbiegać od oryginału).

Skala: 1:43 (dostępne od 10/2011)
Ciemnogranatowe Biel mineralna
80 42 2 210 023
80 42 2 210 024

Karmazynowe
80 42 2 210 026

131,00 zł

Skala: 1:18 (dostępne od 12/2011)
Szafirowoczarne
Biel mineralna
80 43 2 210 020
80 43 2 210 021

Srebro lodowcowe
80 43 2 210 022

310,00 zł

BMW Vision EfficientDynamics.
Spojrzenie w przyszłość i jednocześnie
gwiazda filmowa. Edycja filmowa BMW
Vision EfficientDynamics wyróżnia się
oryginalnym prowadzeniem linii nadwozia
i otwartym wnętrzem. Ta miniatura futurystycznej hybrydy z silnikiem Diesla to
część historii filmu – postaw ją na swoim
biurku. (Ilustracja może odbiegać od oryginału).

(Ilustracja może odbiegać od oryginału).

Skala: 1:43
80 42 2 211 783

Skala: 1:64
80 45 2 209 951

90,00 zł

18,00 zł

BMW M3 GT2 (E92) – Light & Sound. Oto prawdziwe uczucie jak na torze
wyścigowym: ta miniatura BMW M3 GT2 nie tylko wizualnie, ale również akustycznie
nie odbiega od oryginału: po naciśnięciu przycisku zacznie warczeć silnik, a po
otwarciu drzwi usłyszysz dźwięk klaksonu. Szczególna atrakcja: oryginalne kolory
oświetlenia deski rozdzielczej, przednich reflektorów i tylnych lamp. Ta miniaturka
w niczym nie ustępuje oryginałowi – wyposażona została w pałąki antykapotażowe,
fotele sportowe i tylny spojler.

270,00 zł
Skala: 1 : 32
80 43 2 219 644

92

BMW Vision EfficientDynamics Free
Wheel. Model studyjny BMW Vision
EfficientDynamics robi wrażenie nie tylko
na ekspertach motoryzacji. Również jako
Free Wheel Car potrafi przekonać do
koncepcji przyszłościowej hybrydy z silnikiem wysokoprężnym.

MINIATURY BMW

Cynober
80 42 2 167 095

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

Kosmiczny szary
80 42 2 167 098

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Skala: 1:43
Błękit oceanu
80 42 2 167 099

67,00 zł

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

93

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

BMW M3 GT2 (E92) nr 25. Symbol sportów motorowych w Twoim domu? Oto
BMW M3 GT2, który bierze udział w wyścigach długodystansowych i rajdzie klasyków GT. Wersja wyścigowa seryjnego modelu BMW M3 zachwyca wspaniałą
dynamiką, której dowodem jest zwycięstwo w wyścigu 24-godzinnym na torze
Nürburgring. Ta miniaturka w niczym nie ustępuje oryginałowi – wyposażona
została w pałąki antykapotażowe, fotele sportowe i tylny spojler.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

MINIATURY BMW

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW
YACHTSPORT.

ROWERY I SPRZĘT 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 kolekcją BMW Yachtsport.

ELEMENTS OF STYLE.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Element stylistyczny 4I 6 .
BMW obchodzi czwarty rok istnienia BMW Sailing Cup –
poprzez własną aplikację w kolekcji BMW Yachtsport.
4 oznacza czwarty rok regat, a 6 – sześć łodzi biorących
udział.

MINIATURY BMW

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

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Henri Lloyd.
Wszystkie tekstylia z kolekcji BMW Yachtsport produkowane
są we współpracy z firmą Henri Lloyd, której długoletnie
doświadczenie w dziedzinie technicznej odzieży żeglarskiej
wykorzystaliśmy podczas tworzenia tej kolekcji. Dlatego
wszystkie elementy odzieży opatrzone są estetyczną
naszywką Henri Lloyd.

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Kurtka żeglarska Yachting. Najwyższa funkcjonalność i forma. Niezwykle funkcjonalna kurtka żeglarska w kolorze białym gwarantuje stuprocentową wiatroszczelność,
wodoodporność oraz przepuszczalność powietrza. Dwustronny zamek błyskawiczny
odporny na słoną wodę oraz kieszenie boczne z zamkami błyskawicznymi również
podnoszą odporność kurtki na warunki pogodowe. Ergonomiczne rękawy, regulacja
szerokości dolnego obszycia za pomocą wszytej gumy oraz regulowane mankiety
zapewniają maksymalną swobodę ruchów. Jaskrawo żółty kaptur sygnałowy z odblaskami i bocznymi wizjerami daje lepszą widoczność i szersze pole widzenia. Detale
ozdobne, takie jak znaki żeglugowe, aplikacja 4|6, logo BMW oraz napis BMW Yachtsport dają tej funkcjonalnej kurtce wyjątkowy wygląd.
Materiał: 100% nylonu (TP2 alpha).
Biała
XS–XXL 80 30 2 208 320–325

96
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MINIATURY BMW

1.060,00 zł

Koszulka męska polo Yachting. Żegluj ze stylem.
Klasyczna koszulka polo z zapięciem na trzy guziki,
granatowymi i białymi paskami oraz srebrnoszarym
paskiem ozdobnym gwarantuje elegancki wygląd. Liczne szczegóły ozdobne, takie jak na przykład szary napis
Yachting na spodzie kołnierza, aplikacja 4|6 i logo
BMW. Znaki żeglugowe na plecach i napis BMW
Yachtsport z przodu. Materiał: pika, 100% bawełny.

Męska koszulka z długim rękawem Yachting. Gustowny
ubiór również w sporcie – biała koszulka z długim rękawem Yachting. Ozdobny ścieg V na dekolcie, szary motyw żeglarski na boku
i aplikacja 4Ӏ6 nad dolnym obszyciem. Znaki żeglugowe na karku,
napis BMW Yachtsport, logo BMW. Materiał: 100% bawełny.
Biała
S–XXL

80 30 2 208 275–279

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

270,00 zł

225,00 zł

Koszulka męska Yachting. Sportowo na pokładzie i pod nim.
Biała koszulka z szarym motywem żeglarskim i aplikacją 4|6 oraz
znakami żeglugowymi na karku. Napis BMW Yachtsport z przodu
i logo BMW na rękawie. Materiał: 100% bawełny.

Męska koszulka rugby Yachting. Estetyczne są nie
tylko łodzie żaglowe. Również sportowe koszulki rugby
w kolorze białym z granatowymi paskami, aplikacją 4|6
Ai logo BMW. Zapięcie pod szyją na cztery guziki
i zapinane mankiety. Szary napis Yachting na spodzie
kołnierza i znaki żeglugowe na plecach.
Materiał: 100% bawełny.

80 30 2 208 245–249

180,00 zł
ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Biała
S–XXL

ROWERY I SPRZĘT BMW
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Biało-granatowa
S–XXL 80 30 2 208 240–244

Biało-granatowa
S–XXL 80 30 2 208 250–254

450,00 zł

Bluza męska Yachting z kapturem. Ciepła
i atrakcyjna. Sportowa, granatowa bluza w białe
paski ze srebrnoszarym paskiem ozdobnym, aplikacja 4|6 oraz kaptur i zapięcia na pięć zatrzasków.
Napis BMW Yachtsport, znaki żeglarskie na plecach, logo BMW na rękawie. Materiał: 100%
bawełny.

Koszula Sailing Editions. Kapitan musi się
wyróżniać. Pomoże Ci w tym biała koszula Editions
z długim rękawem, granatowy napisem „Sailing
Team” nadrukowanym i wyszywanym oraz napisem
„Made For Cruising Not Anchoring” na lewym
mankiecie. Napis BMW Yachtsport na rękawie, znaki
żeglugowe i logo BMW. Materiał: 100% bawełny.

Granatowa
S–XXL 80 30 2 208 255–259

Biała
S–XXL

405,00 zł

360,00 zł

Koszulka funkcyjna z długim rękawem Yachting. Nie z nici
żeglarskiej. Biała, niezwykle funkcjonalna koszulka z długim rękawem wykonana jest z oddychającego, antybakteryjnego materiału
z ochroną UV trzymającego fason i szybko schnącego. Znaki żeglugowe na karku, motyw żeglarski na plecach, napis BMW Yachtsport
i logo BMW. Materiał: 100% poliestru.
Biała
XS–XXL 80 30 2 208 326–331

Szorty Yachting. Srebrnoszare szorty z szybko schnącego materiału i z wszytym sznurkiem ściągającym idealnie nadają się do
żeglugi. Dwie naszyte po bokach kieszenie. Na lewej widnieje logo
BMW oraz aplikacja 4|6 a na prawej napis BMW Yachtsport. Dodatkowo dwie kieszenie z tyłu. Na lewej tylnej umieszczone są znaki
żeglugowe. Kontrastujące granatowe szwy ozdobne.
Materiał: 50% bawełny, 50% nylonu.
Szare
XS–XXL 80 30 2 208 332–337

98

270,00 zł

80 30 2 208 157–161

270,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Granatowy
S–XXL 80 30 2 208 265–269

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Bezrękawnik męski Yachting. Gdy dnie stają się
chłodniejsze, ciepło zapewni Ci granatowy bezrękawnik.
Lekki materiał z oddychającą podszewką. Kaptur,
ukryte guziki, kieszeń wewnętrzna i dwie duże kieszenie przednie na zamek błyskawiczny. Znaki żeglugowe na lewym barku. Aplikacja 4| 6 i logo BMW.
Materiał zewnętrzny: 100% nylonu,
wewnętrzny: 100% poliestru.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

360,00 zł

Bluza damska z polaru Yachting. Granatowa bluza z materiału funkcyjnego polartec idealnie nadaje się przede wszystkim na zimowe dni. Wysoka stójka z zapięciem
na rzep oraz mankiety z gumowanym zakończeniem stanowią dodatkową ochronę
przed wiatrem. Materiał zapewnia też dobrą wentylację. Dwie kieszenie boczne ze
wzmocnionym wszyciem zamka błyskawicznego są bardzo pojemne. Aplikacja 4|6,
napis BMW Yachtsport oraz logo BMW i znaki żeglugowe na plecach. Na stójce
wyszyty jest napis Yachting. Materiał: 100% poliestru/Polartec.

Wiatrówka męska Yachting. Niezwykle funkcjonalna wiatrówka z wiatroszczelnego
i wodoodpornego materiału pozwala żeglować z wiatrem i pod wiatr. Regulowane
zapięcie mankietów na rzep i wszyta regulacja w dolnym obszyciu gwarantują dodatkową ochronę przed niepogodą. Dwie kieszenie wsuwane na zamek błyskawiczny
pomieszczą wiele drobiazgów i ochronią je przed wilgocią. Wiatrówka jest granatowa
z białymi wstawkami, a wewnętrzna strona kołnierza ma kontrastujące biało-niebieskie paski. Znaki żeglugowe na karku, aplikacja 4|6, logo BMW i napis BMW Yachtsport. Materiał: 100% nylonu.

Wiatrówka damska Yachting. Niezwykle funkcjonalna wiatrówka z wiatroszczelnego
i wodoodpornego materiału chroni w każdą pogodę. Regulowane zapięcie mankietów na rzep i wszyta regulacja w dolnym obszyciu gwarantują dodatkową ochronę
przed niepogodą. Dwie kieszenie wsuwane na zamek błyskawiczny pomieszczą wiele
drobiazgów i ochronią je przed wilgocią. Wiatrówka jest biała z granatowymi wstawkami, a wewnętrzna strona kołnierza ma kontrastujące biało-niebieskie paski. Znaki
żeglugowe, aplikacja 4|6, logo BMW oraz napis BMW Yachtsport dają wiatrówce
wyjątkowy wygląd. Materiał: 100% nylonu.

Granatowa
S–XXL 80 30 2 208 270–274

Granatowa
XS–XL 80 30 2 208 162–166

Granatowa
S–XXL 80 30 2 208 260–264

Biała
XS–XL 80 30 2 208 305–309

450,00 zł

450,00 zł

809,00 zł

809,00 zł
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Bluza męska z polaru Yachting. Nie tylko dla polarników. Granatowa bluza z materiału funkcyjnego polartec jest wyjątkowo ciepła i do tego oddychająca. Wysoka stójka
z zapięciem na rzep oraz mankiety z gumowanym zakończeniem stanowią dodatkową
ochronę przed wiatrem. Dwie kieszenie boczne ze wzmocnionym wszyciem zamka
błyskawicznego są bardzo pojemne. Aplikacja 4|6, napis BMW Yachtsport oraz logo
BMW i znaki żeglugowe na plecach. Stójka z wyszytym napisem Yachting.
Materiał: 100% poliestru/Polartec.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW
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Damska koszulka rugby Yachting. Biała koszulka rugby z długim rękawem i granatowymi paskami pozwala żeglować w dobrym
stylu. Zapięcie pod szyją na cztery guziki i zapinane na guziki mankiety. Szary napis Yachting na spodzie kołnierza. Znaki żeglugowe
na plecach, aplikacja 4| 6, logo BMW, logo BMW i napis BMW
Yachtsport. Materiał: 100% dżerseju bawełnianego.

Biały
XS–XL

Biała
XS–XL 80 30 2 208 290–294

80 30 2 208 310–314

Sukienka Yachting. Elegancka i praktyczna. Granatowa sukienka z białym kołnierzem i białym zapięciem na guziki prezentuje się bardzo stylowo również na pokładzie. Liczne detale, takie jak znaki żeglugowe na barkach, aplikacja 4|6, logo BMW,
napis BMW Yachtsport i szary napis Yachting na spodzie kołnierza. Wszyty sznurek
w talii daje możliwość regulacji szerokości sukienki. Rękawy ¾ i mankiety.
Materiał: 100% bawełny Single Jersey.
Granatowa
XS–XL 80 30 2 208 295–299
540,00 zł

360,00 zł

Bluza damska Yachting z kapturem. Modna bluza damska z kapturem, biała
w granatowe paski, prezentuje się bardzo ciekawie. Zamek błyskawiczny i kieszeń na
brzuchu oraz wszyty sznurek ściągający w kapturze. Ozdobne detale, takie jak znaki
żeglugowe na plecach, aplikacja 4|6, logo BMW, logo BMW i napis BMW Yachtsport.
Materiał: 100% bawełny ze stretchem.

Biało-granatowa
XS–XL 80 30 2 208 280–284

Biała
XS–XL 80 30 2 208 300–304

225,00 zł

405,00 zł
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Koszulka dziecięca Yachting. Sportowa,
biała koszulka dla małych żeglarzy. Duży
motyw żeglarskim i aplikacja 4|6 oraz znaki
żeglugowe na karku. Logo BMW i napis
BMW Yachtsport. Materiał: 100% bawełny.
Biała
Rozmiar 104/116/128/140/152
80 30 2 208 315–319

Koszulka damska Yachting. Również na pełnym morzu trzeba umieć dobrze wyglądać. Biała sportowa koszulka z okrągłym dekoltem, szarym motywem żeglarskim i aplikacją 4|6. Znaki żeglugowe na karku, napis BMW Yachtsport, logo BMW.
Materiał: 100% bawełny.

(prosimy podać rozmiar)

Biała
XS–XL 80 30 2 208 285–289

113,00 zł

180,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Damska koszulka polo Yachting. W takim stroju każdy rejs będzie jeszcze
piękniejszy. Koszulka polo o damskim kroju z niebieskimi i białymi paskami oraz
srebrno-szarymi paskami ozdobnymi. Liczne elementy dekoracyjne, takie jak aplikacja 4|6, napis BMW Yachtsport, szary napis Yachting na spodzie kołnierza oraz
znaki żeglugowe umieszczone u dołu części plecowej. Logo BMW na rękawie.
Materiał: 100% bawełny ze stretchem.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

450,00 zł

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Bezrękawnik damski Yachting. W chłodniejsze dni biały bezrękawnik daje przyjemne ciepło. Lekki materiał zewnętrzny i oddychający materiał wewnętrzny. Kaptur, ukryte guziki, kieszeń wewnętrzna
i dwie duże kieszenie przednie na zamek błyskawiczny. Napis BMW Yachtsport, znaki żeglugowe na
barkach, aplikacja 4|6 i logo BMW. Materiał zewnętrzny: 100% nylonu, wewnętrzny: 100% poliestru.

ROWERY I SPRZĘT BMW
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1I Wodoszczelny worek Yachting, mały. Przydatny gadżet dla wszystkich żeglarzy.
Funkcjonalny wodoszczelny worek w atrakcyjnym stylu żeglarskim. Całkowicie wodoodporny dzięki zgrzewanym szwom. Granatowy worek jest idealny na telefon komórkowy, portfel i klucze. Modnie uzupełniony aplikacją 4| 6 , napisem BMW Yachtsport
i znakami żeglugowymi.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 27 x 18 x 46 cm.
Pojemność: ok. 11 l.

Bidon Yachting. Idealny na napoje
orzeźwiające, czy to na plaży, czy na treningu. Metalowy bidon w kolorze granatowym z aplikacją 4Ӏ6, białym napisem
BMW Yachtsport i logo BMW. Znaku
żeglugowe na tyle i granatowa koszulka
z neoprenu. Pojemność: 1l.

80 30 2 208 152

80 30 2 208 154

2

81,00 zł

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

81,00 zł

Ręcznik plażowy Yachting. Wysokogatunkowy, granatowy, duży ręcznik plażowy z aplikacją
4|6, białym napisem BMW Yachtsport i znakami żeglugowymi. Wymiary: 100 x 160 cm.
Materiał: 100% bawełny.
80 30 2 208 153

158,00 zł

80 30 2 213 117
108,00 zł

Portfel Yachting. Praktyczny granatowy portfel z wytrzymałego płótna.
Aplikacja 4| 6 i wyszyty napis BMW
Yachtsport na przedzie. W środku kieszonki na karty, kieszeń na banknoty
i kieszeń na monety. Oczko umożliwia
przytroczenie portfela. Znaki żeglugowe czynią ten portfel obowiązkowym
elementem wyposażenia każdego
fana BMW Yachtsport.

1

3I Worek żeglarski Yachting. Transport na okrągło. Duża komora główna oferuje całe mnóstwo
miejsca – czy to na rejs żaglówką, czy na wypad do studia fitness. Regulowany, wyściełany pasek
na ramię oraz sczepiane uchwyty. Z wytrzymałego płótna, aplikacja 4| 6, biały napis BMW Yachtsport
oraz znaki żeglugowe i logo BMW. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 56 x 29 x 35 cm.
Pojemność: 30 l.

80 30 2 208 151

68,00 zł

Czapka Yachting. Modna, biała czapka z aplikacją 4| 6, napisem BMW
Yachtsport, znakami żeglugowymi i logo BMW. Materiał: 100% bawełny.

80 30 2 208 150

ROWERY I SPRZĘT BMW

3
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2I Wodoszczelny worek Yachting, duży.
Duży worek żeglarski na duży rejs. Granatowy
wodoszczelny worek w atrakcyjnym stylu
żeglarskim. Całkowicie wodoodporny dzięki
zgrzewanym szwom. Idealny na obuwie pokładowe, aparat fotograficzny i laptop.
Modnie uzupełniony aplikacją 4Ӏ6,
napisem BMW Yachtsport i znakami
żeglugowymi. Wymiary (dł. x szer.
x wys.): 46 x 30 x 70 cm.
Pojemność: ok. 47 l.

KOLEKCJA BMW M

4

405,00 zł
80 30 2 208 146

266,00 zł

MINIATURY BMW

Klapki Yachting uniseks. Idealne dopełnienie plażowego
wyglądu i obowiązkowe wyposażenie każdego fana żeglugi.
Granatowe klapki z dużą aplikacją 4| 6, znakami żeglugowymi
i znaczkiem z logo BMW. Klapki mają granatową torbę siatkową z nadrukiem 4|6, napisem BMW Yachtsport i znakami
żeglugowymi.

Delfinka Tara. Oryginalny pluszowy breloczek ubrany w strój plażowy w białe paski. Napis BMW
Yachtsport, nadruk 4Ӏ6 logo BMW.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

80 30 2 208 156
Rozmiary: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45
54,00 zł
80 30 2 208 167–171

99,00 zł

Rekinek Toni. Srebrnoszary pluszowy rekin w biało-niebieskiej
koszulce BMW Yachtsport nie jest
taki groźny, na jakiego wygląda.
Miękki futerko i gustowna koszulka
czynią z Toniego idealną maskotkę
dla każdego dziecka. Napis BMW
Yachtsport, nadruk 4| 6 i logo BMW.

Smycz Yachting. Granatowa smycz w stylu Yachtsport. Typowa linka
żeglarska, napis BMW Yachtsport, znaczek z logo BMW, nadruk 4| 6 i metalowe zapięcie w kształcie szekli.

Półbuty żeglarskie Yachting, męskie. Stylowe wejście na pokład. Modne półbuty żeglarskie w kolorze granatowym z białą podeszwą, wykonane
ze skóry licowej, z ręcznie wykonanymi kontrastującymi szwami w kolorze
białym. Ozdobione stylowymi detalami, takimi jak wytłoczony napis BMW
Yachtsport po zewnętrznej stronie i znaczki z logo BMW na sznurowaniu.
Nadają się na ulicę i na pokład. Materiał: skóra licowa.

Okulary przeciwsłoneczne Yachting. Opływowe okulary przeciwsłoneczne
z granatową oprawką i wytłoczonym w metalu napisem BMW Yachtsport na zausznikach. Odporne na pęknięcie, ciemne szkła z tworzywa sztucznego ze 100-procentową ochroną UV-A, UV-B, i UV-C do 400 nm, zgodnie z 3. klasą
bezpieczeństwa. Ze sportowym etui i ściereczką do czyszczenia.

Rozmiary: 40–46

80 30 2 208 116

80 30 2 208 155

Breloczek Yachting. Granatowy breloczek w stylu Yachtsport. Typowa linka
żeglarska, napis BMW Yachtsport, znaczek z logo BMW, nadruk 4| 6 i metalowe zapięcie w kształcie szekli.

382,00 zł

113,00 zł

80 30 2 208 147

490,00 zł

104

80 30 2 208 139–145

80 30 2 208 148

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

80 30 2 208 149

113,00 zł

68,00 zł

54,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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4I Torba plażowa Yachting. Granatowa torba plażowa z wytrzymałego płótna zmieści wszystko, co
potrzebne do zejścia na ląd. Jej wielkość jest idealna na plażę – bez trudu zmieścisz tu ręcznik plażowy,
książkę, krem do opalania i coś dla ochłody. Praktyczne kieszenie wewnętrzne na telefon komórkowy,
portfel czy portmonetkę i inne akcesoria. Ciekawymi elementami są metalowe zapięcia i bardzo modny
kształt. Aplikacja 4|6 i biały napis BMW Yachtsport oraz znaki żeglugowe i logo BMW.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 47 x 20 x 50 cm. Pojemność: 20 l.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW
MOTORSPORT.

ROWERY I SPRZĘT 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 DLA DZIECI BMW

Paski M.
Trzy paski BMW M symbolizują dynamikę i sportowy charakter. Widoczne na wielu detalach są one stylowym wyrazem fascynacji samochodami wyścigowymi, silnikami
i radości z jazdy.

MINIATURY BMW

Element stylistyczny BMW Motorsport.
Oprócz najnowocześniejszych materiałów i sportowej stylistyki kolekcja BMW Motorsport wyróżnia się też dbałością
o detale. Element stylistyczny BMW Motorsport na karku
jest chyba najlepszym przykładem tego dążenia do
doskonałości.

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

BMW M Power.
BMW M Power to symbol bezkompromisowych osiągów.
BMW M od 30 lat łączy wyścigi sportowe z przydatnością
do codziennej eksploatacji oraz niepowtarzalną stylistykę.
Dlatego wyselekcjonowana odzież z kolekcji BMW Motorsport opatrzona jest napisem BMW M Power.

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

ROWERY I SPRZĘT BMW

Kurtka męska Motorsport. Autentyczny klimat sportów motorowych: sportowa
granatowa kurtka z lekkiego, połyskującego materiału z zamkiem błyskawicznym i indywidualnym silikonowym suwakiem z motywem pasków BMW M. Kaptur z wszytym
czerwonym paskiem ściągającym i modnym stebnowaniem widocznym również na
rękawach. Innym ciekawym elementem są obramowane na czerwono wsuwane kieszenie z zamkiem błyskawicznym. Paski BMW M ciągnące się po wewnętrznej stronie
od pasa po kaptur. Inne dynamiczne akcenty to element stylistyczny BMW Motorsport,
napis BMW Motorsport na tasiemce na karku oraz biały napis BMW Motorsport i logo
BMW na piersi. Zatrzaski z wytłoczeniem BMW Motorsport na kołnierzu.
Materiał: na zewnątrz 100% nylonu, wewnątrz 100% poliestru.
Granatowa
S–XXL 80 30 2 207 881–885

Bluza męska Motorsport z kapturem. Sportowa, granatowa bluza z kapturem
z wszytym czerwonym paskiem ściągającym, dużą kieszenią wsuwaną, modnymi
paskami BMW M po zewnętrznej stronie kaptura i na ściągaczach rękawów. Modne
białe wstawki na rękawach, duży połyskujący napis BMW Motorsport, element stylistyczny BMW Motorsport, logo BMW M i napis BMW Motorsport na tasiemce na
karku. Materiał: 100% poliestru.

Rozpinana bluza damska Motorsport. Podczas dłuższego zjazdu do boksu granatowa ogrzeje Cię lekko wcięta w talii bluza. Zapięcie na zamek, boczne kieszenie
wsuwane i indywidualny suwak w paski BMW M. Wzrok przyciągają modne detale,
takie jak wstawki na rękawach, dolnej krawędzi i kołnierzu, stebnowanie na rękawach
i wszyty czerwony pasek ściągający. Błyszczący napis BMW Motorsport na lewym
rękawie, biały napis BMW M Power na plecach i element stylistyczny BMW Motorsport, napis BMW Motorsport na tasiemce na karku oraz paski BMW M na ściągaczach rękawów i na kołnierzu. Materiał: 100% poliestru.

Biała
XS–XL 80 30 2 207 911–915

Granatowa
S–XXL 80 30 2 207 876–880

Granatowa
XS–XL 80 30 2 207 906–910

450,00 zł

360,00 zł

360,00 zł

108

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

109

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Kurtka damska Motorsport. Styl na torze wyścigowym i poza nim. Sportowa,
biała kurtka z błyszczącego, wiatroszczelnego i wodoodpornego materiału i kapturem, bocznymi kieszeniami wsuwanymi i zamkiem błyskawicznym z przodu z indywidualnym suwakiem w paski BMW M. Modne stebnowanie na kapturze i ramionach.
Wszyty czerwony pasek ściągający. Paski BMW M na ściągaczach rękawów, pasek
BMW M w kapturze i wnętrzu kurtki. Rozcięcie na plecach z kontrastującą podszewką siatkową w kolorze granatowym. Element stylistyczny BMW Motorsport i napis
BMW Motorsport na tasiemce na karku. Napis BMW Motorsport i logo BMW na
piersi. Zatrzaski z wytłoczeniem BMW Motorsport na dolnym obszyciu i kołnierzu.
Materiał: na zewnątrz 100% poliestru, wewnątrz 100% poliestru.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

450,00 zł

Biała
Rozmiar
104/116/128/140/152
80 30 2 207 916–920
(prosimy podać rozmiar)

Męska koszulka kibica Motorsport. Na
miejsca, gotowi, start. Biała koszulka gwarantuje sportowy wygląd. Raglanowe rękawy,
krawędzie rękawów z motywem pasków M
i paski M na dolnym obszyciu. Duży napis
BMW Motorsport na piersi, logo BMW i napis
BMW Motorsport na tasiemce na karku.
Materiał: 100% bawełny Single Jersey.

Damska koszulka kibica Motorsport.
Dynamiczny wygląd na zjeździe do boksu.
Sportowa, biała koszulka z raglanowymi rękawami i krawędziami rękawów z motywem pasków
BMW M. Napis BMW Motorsport, logo BMW,
paski BMW M na dolnej krawędzi oraz napis
BMW Motorsport na tasiemce na karku.
Materiał: 100% bawełny Single Jersey.

Biała
XS–XL 80 30 2 207 891–895

90,00 zł

Koszulka damska polo Motorsport. Dodaj gazu w klasycznej białej koszulce
polo. Z nowoczesnym zapięciem na 4 guziki, wewnątrz z motywem pasków BMW M,
napis BMW M Power na spodzie kołnierza i napis BMW Motorsport i logo BMW na
piersi. Paski BMW M na krawędziach rękawów i napis BMW Motorsport na tasiemce
na karku. Z elementem stylistycznym BMW Motorsport.
Materiał: pika, 100% bawełny.

Biała
S–XXL

Biała
XS–XL 80 30 2 207 901–905

Biała
S–XXL

203,00 zł

203,00 zł

113,00 zł

Zespołowa koszulka męska Motorsport. Dla prawdziwych fanów sportów motorowych: biała replika w stylistyce i kroju kombinezonu wyścigowego. Boczne wstawki
w kolorach pasków BMW M. Na przedzie i obu rękawach nadruk logo aktualnych sponsorów. Czerwone aplikacje na obu ramionach. Paski BMW M na krawędziach rękawów,
element stylistyczny BMW Motorsport, napis BMW Motorsport na tasiemce na karku
oraz duże logo BMW na piersi. Materiał: 100% bawełny.

Koszulka męska polo Motorsport. Sportowa, granatowa koszulka polo z zapięciem na 3 guziki, trójkolorowe wstawki z motywem pasków BMW M i kontrastujący
dwuwarstwowy wygląd ściągaczy. Pionowy błyszczący napis BMW Motorsport, paski
BMW M na krawędziach rękawów. Element stylistyczny BMW Motorsport, logo BMW
i napis BMW Motorsport na tasiemce na karku. Materiał: 100% bawełny Single Jersey.

Koszulka męska Motorsport z długim rękawem. Gotowa do startu: granatowa
koszulka z długim rękawem, zapięciem na 5 guzików i trójkolorowymi paskami BMW M.
Sportowe stebnowania na rękawach i ramionach oraz modny błyszczący napis na
plecach gwarantują autentyczny wygląd w sam raz do sportów motorowych. Element
stylistyczny BMW Motorsport, napis BMW Motorsport na tasiemce na karku, paski
BMW M na krawędziach rękawów, napis BMW Motorsport na piersi i logo BMW.
Materiał: 100% bawełny Single Jersey.

Top damski Motorsport. Stylowy finisz. Modny granatowy top z nowoczesnym
zapięciem na 4 guziki i sportową imitacją dwóch warstw wyróżnia się drugim dodatkowym topem wewnątrz. Błyszczący napis BMW Motorsport na plecach oraz paski
BMW M na białym topie wewnętrznym. Napis BMW Motorsport na tasiemce na karku. Naszywka z paskami BMW M na dolnej krawędzi i element stylistyczny BMW
Motorsport. Materiał: 100% bawełny Single Jersey.

Biała
S–XXL

Granatowa
S–XXL 80 30 2 207 856–860

Granatowa
S–XXL 80 30 2 207 866–870

Granatowy
XS–XL 80 30 2 207 896–900

203,00 zł

225,00 zł

135,00 zł

80 30 2 207 851–855

113,00 zł

225,00 zł
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80 30 2 207 871–875

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

80 30 2 207 861–865

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Koszulka męska polo Motorsport. Zwiększ obroty – w klasycznej koszulce polo
z nowoczesnym zapięciem na 3 guzki z motywem pasków BMW M i napisem BMW M
Power na spodzie kołnierza. Paski BMW M na krawędziach rękawów i napis BMW
Motorsport oraz element stylistyczny BMW Motorsport. Logo BMW na lewej piersi
i napis BMW Motorsport na tasiemce na karku. Materiał: pika, 100% bawełny.

ROWERY I SPRZĘT BMW

Koszulka dziecięca
Motorsport. Dla małych
kibiców zespołu. Biała
koszulka ze sportowymi
kolorowymi wstawkami po
bokach w oryginalnej stylistyce kombinezonu wyścigowego. Modny raglanowy krój
z dużym napisem BMW
Motorsport na piersi. Element stylistyczny BMW
Motorsport, paski BMW M
na dolnej krawędzi i logo
BMW. Napis BMW Motorsport na tasiemce na karku.
Materiał: 100% bawełny
Single Jersey.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

131,00 zł

Torba podróżna Motorsport. Duża torba podróżna w stylistyce
BMW Motorsport. Uchwyt teleskopowy, uchwyt boczny, uchwyt górny
i rolki gwarantują wygodny transport. Duża komora główna i komora
zewnętrzna na zamek błyskawiczny są bardzo pojemne. Wewnątrz
dwie kieszenie siatkowe oraz dwie kieszenie na zamek błyskawiczny.
Duży napis BMW Motorsport na wierzchu torby, dekoracyjne paski M
z przodu i z tyłu. Logo BMW po boku i etykietka M.Materiał: poliester,
nylon, torba całkowicie pokryta PCW. Podszewka: poliester, powłoka
PU. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 75 x 37 x 40 cm. Pojemność: 75 l.

KOLEKCJA BMW M

80 30 2 208 133

KOLEKCJA BMW

Torba termiczna Motorsport. Granatowa torba termiczna z paskiem na ramię.
Wewnątrz mieszczą się trzy butelki o pojemności 1 l. Łatwe otwieranie torby na zamek
błyskawiczny. Dodatkowe miejsce w bocznych kieszeniach zewnętrznych.
Duży napis BMW Motorsport na przedzie i logo BMW po bokach oraz etykietka M.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 35 x 15 x 39 cm.

80 30 2 208 125

131,00 zł

Torba na ramię Motorsport. Modna granatowa torba na ramię z dużą białą klapą i napisem
BMW Motorsport. Pasek z regulacją długości. Kieszenie wewnętrzne na telefon komórkowy, przybory do pisania, klucze itp., duża komora główna. Etykietka M po boku i logo BMW. Czerwona
lamówka nad kieszeniami wewnętrznymi. Materiał: poliester, nylon, torba całkowicie pokryta PCW,
podszewka: poliester, powłoka PU. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 42 x 10 x 35 cm. Pojemność: 12 l.
80 30 2 208 135

225,00 zł

Sportowa torba Motorsport. Nie tylko na bagaż sportowy.
Torba sportowa BMW Motorsport z dużą komorą główną,
boczną kieszenią na mokre rzeczy i drugą kieszenią boczną
jest bardzo pojemna. Uchwyty do noszenia i regulowany
pasek na ramię gwarantują wygodę i łatwy transport. Dynamiczne białe paski z różnymi logo sponsorów, logo BMW po boku
i etykietka M. Napis BMW Motorsport z przodu i z tyłu.
Materiał: poliester, nylon, torba całkowicie pokryta PCW.
Podszewka: poliester, powłoka PU.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 58 x 28 x 28 cm.
Pojemność: 35 l.
80 30 2 208 136

112

Plecak Motorsport. Sportowy plecak z dużą komorą główną i łatwo dostępną komorą zewnętrzną
z kieszeniami na telefon komórkowy, kartą kredytową i przybory do pisania. Dodatkowa kieszeń na
odtwarzacz MP3 i wyjście na słuchawki. Wyściełane plecy i paski z przepuszczającego powietrze
siatkowego materiału zapewniają idealny komfort noszenia. Napis BMW Motorsport, logo BMW
i etykietka M. Materiał: poliester, nylon, torba całkowicie pokryta PCW. Podszewka: poliester, powłoka PU. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 25 x 17 x 41 cm. Pojemność: 15 l.
80 30 2 208 134

292,00 zł

337,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Parasol Motorsport. Biały duży parasol z napisem BMW Motorsport i motywem pasków BMW M.
Wysokiej jakości szkielet z włókna szklanego i rączka z twardej pianki z motywem profilu opon, na
dole rączki kolorowe logo BMW. Biały pokrowiec na parasol z dużym logo BMW Motorsport. Granatowy pasek na ramię również z dużym napisem BMW Motorsport.
Wymiary: średnica: 120 cm. Długość parasola: 93 cm.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

MINIATURY BMW

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

629,00 zł

ROWERY I SPRZĘT BMW

80 30 2 208 137

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW

Portfel Motorsport. Niebieski portfel
z okalającym napisem BMW Motorsport.
Duża kieszeń na banknoty wewnątrz, 6
kieszonek na karty i kieszeń na monety.
Czerwona lamówka w kieszeni na banknoty, logo BMW i etykietka M.
Materiał: 100% poliestru.
80 30 2 208 138

Pasek Motorsport. Granatowy dwustronny pasek z napisem BMW Motorsport na zewnątrz
i paskami BMW M wewnątrz. Metalowa sprzączka z wytłoczonymi paskami BMW M.

KOLEKCJA BMW M

68,00 zł

80 30 2 208 123
Okulary przeciwsłoneczne Team Motorsport. Świetna widoczność nawet pod
światło. Sportowe okulary przeciwsłoneczne z granatową oprawką i napisem BMW
Motorsport na obu zausznikach. Wysokiej jakości szkła, 100-procentowa ochrona
przed promieniowaniem UV-A, UV-B i UV-C do 400 nm. Czarne etui z logo BMW,
saszetka z napisem BMW Motorsport i szmatka do czyszczenia.

80 30 2 208 239

80 30 2 208 238

405,00 zł

113,00 zł

Breloczek Motorsport. Estetyczny breloczek w kolorze srebrnym
z paskami M z piaskowanego niklu
oraz z wytłoczonymi napisami BMW
Motorsport i M Power.

315,00 zł

ROWERY I SPRZĘT BMW

Metalowe okulary przeciwsłoneczne Motorsport. Idealna ochrona oczu
podczas jazdy. Modne okulary przeciwsłoneczne z granatową metalową oprawką
i napisem BMW Motorsport na obu zausznikach. Wysokiej jakości szkła o szarym
zabarwieniu, 100-procentowa ochrona przed promieniowaniem UV-A, UV-B i UV-C
do 400 nm. Czarne etui z logo BMW, saszetka z napisem BMW Motorsport
i szmatka do czyszczenia.

68,00 zł
Smycz Motorsport. Ze zdejmowanym zapięciem z tworzywa sztucznego
i kółkiem na klucze. Napis BMW Motorsport, paski BMW M oraz logo BMW.
Zatyczki do uszu Motorsport.
W metalowym, zakręcanym pojemniczku w kolorze srebrnym z kółkiem mocującym. Napis BMW
Motorsport i motyw pasków BMW
M. Opakowanie zawiera dwie czerwone i dwie niebieskie zatyczki.

Długopis Motorsport. Biały z napisem BMW M Power na wsuwce
i napisem BMW Motorsport. Z motywem pasków BMW M.

80 30 2 208 122

80 30 2 208 121

80 30 2 208 126

90,00 zł

90,00 zł

14,00 zł

18,00 zł

Termokubek Motorsport. Ze szczotkowanej stali szlachetnej z praktyczną pokrywką z tworzywa sztucznego w kolorze
granatowym. Szeroki, izolujący, połyskujący pasek gumowy,
dzięki któremu termokubek również z gorącym napojem jest
na zewnątrz chłodny. Z napisem BMW M Power.
Pojemność: 0,5 l.
80 30 2 208 131
79,00 zł

Pluszowy miś Motorsport. Pluszowy miś w kombinezonie wyścigowym i w czapce. Kombinezon jest wzorowany na oryginalnym stroju wyścigowym: z paskami BMW,
napisem BMW Motorsport, logo BMW i napisem BMW M.

Kubek na kawę Motorsport.
Granatowy ceramiczny kubek na
kawę z dużym napisem BMW
Motorsport i ukrytą niespodzianką
dla każdego fana BMW Motorsport:
podczas picia widoczne stają się
paski BMW M na spodzie.

80 30 0 494 083
124,00 zł

80 30 2 208 132
45,00 zł

114

Breloczek z misiem Motorsport. Breloczek z misiem
w kombinezonie wyścigowym i w czapce. Kombinezon
wzorowany na stroju wyścigowym. Paski BMW, napis
BMW Motorsport, logo BMW i napis BMW M.

Ręcznik Motorsport. Duży niebieski ręcznik w romby z motywem pasków BMW M z napisem
BMW Motorsport. Materiał: 100% bawełny. Wymiary: 80 x 160 cm.

80 30 2 208 124

80 30 2 208 130

66,00 zł

135,00 zł

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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Czapka Team Motorsport. Dołącz do zespołu BMW Motorsport – w granatowej
czapce Team. Metalowa sprzączka w indywidualnej stylistyce i 6-częściowy krój.
Z przodu napis BMW Motorsport oraz logo BMW i logo sponsorów po bokach. Z tyłu
napis BMW M Power i paski BMW M. Materiał: 100% bawełny.

MINIATURY BMW

80 30 2 208 129
Czapka Motorsport. Noś się na sportowo: biała czapka 6-częściowa. Metalowa
sprzączka z napis BMW Motorsport oraz logo BMW z przodu i napis BMW M
Power z tyłu. Ponadto paski BMW M z tyłu po lewej i spód daszka o wyglądzie
czarnego włókna węglowego. Materiał: 100% poliestru.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

68,00 zł

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

80 30 2 208 127

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

80 30 2 208 128

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW
GOLFSPORT.

ROWERY I SPRZĘT BMW

Golf to przede wszystkim pasja. Pasja, która sprawia, że dzień na trawie mija w oka mgnieniu. Która 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 DLA DZIECI BMW

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

MINIATURY BMW

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.

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

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

TORBY golfowe OGIO.
Niezwykle funkcjonalne torby golfowe firmy OGIO mają
są bardzo wszechstronne zarówno na polu, jak i poza nim.
A to choćby dzięki jedenastu specjalnym kieszeniom, na
przykład wyściełanej kieszeni na przedmioty wartościowe
czy kieszeni na telefon komórkowy.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Wiatrówka damska. Powiew świeżości na polu golfowym: lekko wcięta w talii biała kurtka damska z podwójną czarno-zieloną lamówką. Na barkach ciekawy wzór rombów i napis BMW Golfsport na piersi. Karbowana
wewnątrz stójka i ściągacze rękawów mają kontrastujący pasek. Karbowany ściągacz u dołu. Logo BMW na
rękawie, dwie kieszenie boczne na zamek błyskawiczny oraz wszyta kieszeń na piersi i dwie zakładki na plecach dające większą swobodę ruchów. Kurtka wykonana jest z supernowoczesnego materiału softshell, jest
wiatroszczelna i wodoodporna. Materiał: 100% softshell.

KOLEKCJA BMW M

Biała
XS–XL 80 33 2 207 961–965

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

ROWERY I SPRZĘT BMW

450,00 zł

MINIATURY BMW

Wiatrówka męska. Wiatroszczelna i wodoodporna
kurtka męska w kolorze czarnym pokazuje, jak modny
może być golf. Supernowoczesny materiał softshell
łączy zewnętrzną i środkową warstwę w jedno, co
zapewnia świetną przepuszczalność powietrza. Dwie
kieszenie boczne na zamek błyskawiczny i jedna
kieszeń wewnętrzna. Czarna lamówka na piersi, duża,
biała wstawka na przedzie z wyszytym zielono-czarnym wzorem rombów. Karbowana wewnątrz stójka ma
kontrastujący palek, podobnie jak mankiety z karbowaną wstawką. Biały napis BMW Golfsport i logo BMW.
Z tyłu znajdują się dwie zakładki dające swobodę
ruchów. Kieszeń na zamek błyskawiczny na prawym
rękawie. Materiał: 100% softshell.
Czarna
S–XXL 80 33 2 207 941–945
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KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

450,00 zł

Biała
S–XXL

80 33 2 207 931–935

270,00 zł

Koszulka męska polo. Elegancki putt. Sportowa koszulka
polo w kolorze białym z czarno-zieloną podwójną lamówką na
piersi i naszytą kieszenią. Rozcięcia boczne oraz spód kołnierza
są w kontrastującym zielonym kolorze. Logo BMW i napis
BMW Golfsport. Materiał: 100% pika, 100% bawełny.

Koszulka damska polo. Coś dla oka: sportowa koszulka polo
w kolorze białym z czarno-zieloną podwójną lamówką, kieszenią na
piersi i zielonym, ukrytym zapięciem na guziki. Rozcięcia boczne
i spód kołnierzyka są w kontrastującym zielonym kolorze. Logo
BMW i napis BMW Golfsport. Materiał: 100% pika, 100% bawełny.

Biała
S–XXL

Biała
XS–XL 80 33 2 207 946–950

80 33 2 207 921–925

225,00 zł

225,00 zł

Damska koszulka funkcyjna polo. Do wyboru, do koloru: funkcyjna koszulka polo w kolorze zielonym lub czarnym. Ciekawe
detale, takie jak czarno-biała lub zielono-biała podwójna lamówka,
białe ukryte zapięcie na guziki, czarne rozcięcia boczne i czarny lub
zielony spód kołnierzyka, dają jej modny wygląd. Logo BMW, napis
BMW Golfsport i naszyta kieszeń na piersi. Materiał: 100% bawełny Single Jersey.

Męska funkcyjna koszulka polo. Zawsze pasuje: funkcyjna
koszulka polo w kolorze zielonym lub czarnym z antybakteryjnego
materiału, z rozcięciami bocznymi, czarnym spodem ściągaczy
rękawów i kołnierza. Czarno-biała lub zielono-biała podwójna
lamówka i naszyta kieszeń na piersi. Logo BMW i napis BMW
Golfsport. Materiał: 100% bawełny Single Jersey.

Zielona
XS–XL 80 33 2 207 951–955

Zielona
S–XXL 80 33 2 207 926–930

Biała
S–XXL

80 33 2 207 936–940

MINIATURY BMW

Kamizelka męska. Świetnie nadaje się nie tylko na pole golfowe, ale i na wiele
innych okazji. Modna kamizelka w kolorze białym lub czarnym ze wzorami rombów na
przedzie, czarną tasiemką na karku i napisem BMW Golfsport na spodzie kołnierza.
Logo BMW nad ściągaczem. Materiał: 100% bawełny.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

Męska koszulka polo w romby. Stylowo na sportowo. Klasyczna koszulka polo
z ciekawym wzorem rombów na przedzie, stójką z zieloną tasiemką na karku i napisem BMW Golfsport na prawym rękawie. Logo BMW na lewym rękawie. Inny ciekawy element to rozcięcia boczne z zielonym wzorem rybich ości.
Materiał: 100% pika, 100% bawełny.

ROWERY I SPRZĘT BMW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Czarna
80 33 2 213 135–139

Biała
XS–XL

80 33 2 207 956–960

270,00 zł

120

225,00 zł

Czarna
80 33 2 213 130–134

Czarna
80 33 2 213 125–129

225,00 zł

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

Damska koszulka polo w romby. Już teraz prawdziwa klasyka. Modna koszulka polo ze wzorem rombów z przodu i z tyłu oraz z czarno-zieloną podwójną
lamówką na piersi i plecach. Rozcięcia boczne obszyte są zieloną tasiemką, zielony kołnierzyk z napisem BMW Golfsport na spodzie. Logo BMW i napis BMW
Golfsport. Materiał: 100%pika, 100% bawełny.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

360,00 zł

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Zapasowy Club Cover do torby. Optymalna ochrona Twoich gadżetów klubowych.
Pasuje do torby golfowej BMW lub torby w kolorach czarnym i białym.

KOLEKCJA BMW M

Czarny
80 22 2 231 841

54,00 zł

ROWERY I SPRZĘT BMW

Torba podróżna Golf. Na dwie torby
do noszenia lub jedną torbę stojącą.
Czarny nylon, białe i zielone akcenty. Dno
z PCW, wewnętrzny pas mocujący, kieszenie na akcesoria, rolki. Stylistyka
BMW Golfsport we współpracy z OGIO.
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
130 x 48 x 39 cm.
80 33 2 182 586

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

445,00 zł

MINIATURY BMW

Torba sportowa Golf, duża. Obszerna torba sportowa Golf o pojemnej
komorze i z wyściełanym paskiem na
ramię. Praktyczna kieszeń przednia
z siatką, wentylowaną komorą na obuwie
i torbą na akcesoria po stronie zewnętrznej. Ciekawym elementem jest wyściełana polarem kieszeń na odtwarzacz audio
z wyjściem na słuchawki u góry. Duża
komora główna i otwór w kształcie U
oferują dużo miejsca. Torba mieści się
w samolocie pod fotelem oraz na półce
bagażowej. Stylistyka BMW Golfsport
we współpracy z OGIO. Z napisem
BMW Golfsport i logo BMW.
Materiał: sztuczna skóra, nylon.
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
62 x 30 x 28 cm.

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

80 33 2 182 582
360,00 zł

Torba golfowa na kółkach. 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 nogą, uchwytem do noszenia
i pasującym pokrowcem na kije. Stylistyka BMW Golfsport we współpracy z OGIO.

Torba golfowa. Dziewięciocalowa torba z obszerną przegrodą i licznymi schowkami
oraz wodoodporną, wyściełaną kieszenią na przedmioty wartościowe. Czarny nylon,
wyszywane 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. Z pasującym pokrowcem na kije. Stylistyka BMW Golfsport we współpracy z OGIO.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Torba sportowa Golf, mała. Poręczna
torba sportowa Golf z wyściełanym
paskiem na ramię i dużą komorą oferuje
dość miejsca na cały dzień na polu golfowym. Oddzielna dolna kieszeń z okalającym zamkiem jest zawsze łatwo dostępna.
Stylistyka BMW Golfsport we współpracy
z OGIO. Z napisem BMW Golfsport i logo
BMW. Materiał: sztuczna skóra, nylon.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok.
50 x 25 x 31 cm
80 33 2 182 581
270,00 zł

Masa: 3,6 kg, Materiał: sztuczna skóra, nylon, Wymiary (dł. x szer. x wys.): 38 x 23 x 93 cm.

Masa: 4,1 kg, Materiał: sztuczna skóra, nylon, Wymiary (dł. x szer. x wys.): 40 x 35 x 94 cm.
80 22 2 231 839

122

937,00 zł

80 22 2 231 838

928,00 zł
Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmwsklep.pl
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KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Biały
80 22 2 231 840

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Czapka. Biała czapka golfowa z wyszytym srebrnym napisem BMW Golfsport.
Z zielono-czarnym, regulowanym paskiem z metalową sprzączką z wytłoczonym
logo BMW. Taśma wewnętrzna w kolorze zielonym.
Materiał: 100% bawełny.
80 33 2 207 966
90,00 zł

Parasol Basic. Biały parasol ze srebrny i zielonym paskiem na brzegach i nadrukowanym napisem BMW Golfsport. Srebrny metalowy szkielet z czarny piankowy
uchwyt z logo BMW. Parasol rozkłada się automatycznie i ma tasiemkę ściągającą.
Wymiary: średnica: 120 cm. Długość parasola: 98 cm.
Materiał: 100% jedwabiu Pongé.

80 33 2 207 971

80 33 2 207 970

292,00 zł

158,00 zł

Bidon. Zielony bidon z czarnym korkiem
i czarno-białymi paskami na szyjce.
Wyjątkowy dodatek: biała koszulka termiczna z zamkiem błyskawicznym,
zieloną lamówką i srebrnym napisem
BMW Golfsport. Pojemność: 0,75 l.
Materiał: 100% aluminium.

ROWERY I SPRZĘT BMW

135,00 zł

Parasol High End. Czarny parasol z zabezpieczeniem wiatrowym, srebrno-zielonym pasku na brzegach, nadrukowanym napisem BMW Golfsport i logo BMW.
Poliester z wodoodporną teflonową powłoką odbijającą promieniowanie UV. Niezwykle odporny szkielet z szynami z włókna węglowego. Tasiemka ściągającą,
czarny piankowy uchwyt z logo BMW i funkcja automatycznego otwierania łączą
funkcjonalność i stylistykę. Wymiary: średnica: cm. Długość parasola: 98 cm.
Materiał: 100% jedwabiu Pongé.

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

80 33 2 182 583

KOLEKCJA BMW M

Torba na obuwie golfowe, duża. Niezwykle funkcjonalna torba do transportu
obuwia golfowego. Torba wykonana jest z odpornego na zabrudzenia i przepuszczającego powietrze materiału i ma z przodu oddzielną kieszeń
na skarpety, sznurowadła lub soft spike’i. Duża, wentylowana komora z antypoślizgową powłoką z PCW mieści obuwie golfowe do rozmiaru 49 i można
ją myć. Praktyczna przegroda wewnętrzna. Uchwyt wzmocniony neoprenem zapewnia komfort noszenia. Stylistyka BMW Golfsport we współpracy z OGIO. Z napisem
BMW Golfsport i logo BMW. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 29 x 9 x 40 cm.
Materiał: sztuczna skóra, nylon.

80 33 2 207 973

Czapka funkcyjna. Czapka funkcyjna w kolorze zielonym lub czarnym. Bardzo
szybko schnie i zapewnia dobrą wentylację. Srebrny napis BMW Golfsport i czarnobiały lub zielono-biały regulowany pasek z metalową sprzączką z wytłoczonym logo
BMW. Pasek od wewnątrz w kontrastowym kolorze.
Materiał: z wierzchu 100% poliestru, wewnątrz 100% bawełny.

Klips na czapkę. Dla fanów BMW i indywidualistów: srebrny klips na
czapkę z logo BMW i magnesem mocowany na daszku czapki.
Materiał: 100% metalu.
80 33 2 207 969

Zielona 80 33 2 207 968
Czarna 80 33 2 207 967

30,00 zł

MINIATURY BMW

93,00 zł

80 33 0 427 408

80 33 0 393 066

23,00 zł/opakowanie/3 szt.

9,00 zł/opakowanie/3 szt.

Kołeczki golfowe. Białe kołeczki golfowe ze srebrnym napisem BMW Golfsport i zieloną główką.
Wymiary: 70 mm / 2,75 cala.
Materiał: 100% toczonej brzozy.

Zestaw na green. Trójkolorowy zestaw
golfowy na green składający się z trzech
kołeczków golfowych, widełki, ołówek,
karabińczyk i kieszonka na kartę z markerem do piłek. Srebrne logo BMW Golfsport na przedzie. Zielony metalowy pisak
ze srebrnym napisem BMW Golfsport.
Marker do piłek z logo BMW. Wymiary
(dł. x szer. x wys.): ok. 6,5 x 2 x 11 cm.

Szmatka do kijów. Czarna szmatka do
kijów z białymi i zielonymi paskami u góry
i srebrnym napisem BMW Golfsport na
białym pasku. Logo BMW i karabińczyk
ze szczotkowanego metalu.
Materiał: 100% mikrowłókna. Wymiary:
16 x 46 cm

Zestaw prezentowy. Pomysł na prezent dla każdego golfisty. Zawiera trzy piłki golfowe Titleist ProV1, widełki, marker do piłek, ściereczkę do kijów i dziesięć kołeczków.
W atrakcyjnym opakowaniu, nadaje się na prezent.

80 33 2 207 972

80 33 2 212 960

80 33 2 207 974

54,00 zł

221,00 zł

68,00 zł
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80 33 2 207 975
9,00 zł/5 szt.

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

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

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

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

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT

135,00 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.

TABELA ROZMIARÓW.
Wszystkie wymiary podane są dla mocno przylegających krojów.
A: Obwód klatki piersiowej
B: Obwód w pasie
C: Obwód w biodrach
D: Wewnętrzna długość nogawki (mierzona od kroku do podłogi)

PANIE
Międzynarodowe
Wzrost w cm

XS

S

M

L

XL

155 –160

160 –164

164 –168

168 –172

172 –176

Obwód klatki piersiowej
w cm

78 – 81

82 – 85

86 – 89

90 – 93

94 – 97

Obwód w pasie w cm

63 – 65

66 – 69

70 – 73

74 –77

78 – 81

Obwód bioder w cm

88 – 91

92 – 95

96 – 98

99 –101

102–104

A

B
PANOWIE
Międzynarodowe
Wzrost w cm

S

M

L

XL

XXL

171–176

174 –179

177–182

180 –184

182–186

Obwód klatki piersiowej
w cm

94 – 97

98 –101

102–105

106 –109

110 –113

Obwód w pasie w cm

82 – 85

86 – 89

90 – 94

95 – 99

100 –104

Obwód bioder w cm

98 –101

102–105

106 –109

110 –113

114 –117

C

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH ROZMIARÓW ODZIEŻY
PANIE

XS

S

M

L

XL

D / NL

34

36

38

40

42

IT

40

42

44

46

48

FR / BE / ES

36

38

40

42

44

GB / AU

8

10

12

14

16

US

4–6

6–8

8 –10

10 –12

12 –14

JP

9

11

13

15

17

D

WEJDŹ DO EKSCYTUJĄCEGO
ŚWIATA BMW LIFESTYLE.
O produkty BMW Lifestyle zapytaj swojego dealera BMW. Można je
też łatwo, szybko i o każdej porze dnia i nocy zamówić w Internecie
pod adresem www.bmwsklep.pl. Znajdziesz tam również szczegółowe informacje o wszystkich produktach BMW Lifestyle, a także
poszczególne katalogi do pobrania.

WIĘCEJ INFORMACJI O BMW LIFESTYLE
U DEALERÓW BMW.
I NA STRONIE WWW.BMWSKLEP.PL

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH ROZMIARÓW ODZIEŻY
PANOWIE

S

M

L

XL

XXL

D / NL/ IT /ES / FR / BE

48

50

52

54

56

GB / AU / US

40

42

44

46

48

JP

ML

L

LL

XL

–

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH ROZMIARÓW ODZIEŻY
UNISEKS

XS

S

M

L

XL

XXL

D / NL/ IT /ES / FR / BE

46

48

50

52

54

56

GB / AU / US

36

38

40

42

44

46

JP

M

ML

L

LL

XL

–

Kolekcje BMW Sport
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Katalog miniatur BMW
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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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