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WYPRAWA PO
PRZYJEMNOŚĆ.
Czas po podróży to również czas przed kolejną wyprawą. A kto pozostaje w domu,
rozkoszuje się chwilami przerwy w codzienności lub planuje następną podróż.
Przede wszystkim wychodźmy na zewnątrz, tam toczy się główny nurt życia. Kolekcje BMW Lifestyle są na to w pełni przygotowane. Wysokiej jakości odzież na
każdą pogodę, szeroki wybór bardzo funkcjonalnych toreb i niezwykłe, przemyślane
akcesoria, dzięki którym wielcy i mali miłośnicy BMW mogą zademonstrować
swój styl i doświadczyć maksymalnej funkcjonalności.
Niezależnie od celu podróży, życzymy wielu przyjemnych wrażeń w wyprawie
po świecie BMW Lifestyle.
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Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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KOLEKCJA BMW.

ZAŁÓŻ. ZAPAKUJ.
I W DROGĘ.
W drodze z najatrakcyjniejszymi towarzyszami podróży.

KOLEKCJA BMW

Prawdziwą radość odczujesz podczas każdej podróży BMW, niezależnie od podłoża. Kolekcję BMW również wyróżnia
niezwykła wszechstronność. Czy to wygodna odzież rekreacyjna, czy inteligentne akcesoria biznesowe: rozkoszuj się
różnorodnością, niezwykłym komfortem noszenia i szlachetnym stylem. W drogę.

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW.

Jakość, którą można zobaczyć i poczuć.
Produkty z kolekcji BMW stają się szybko ulubionymi
elementami garderoby. Oprócz szlachetnej stylistyki,
przyczynia się do tego głównie wysokiej jakości wykończenie, gwarantujące długi okres użytkowania. Dzięki
temu elementy odzieży mają perfekcyjny krój i stabilne
szwy, gwarantujące optymalne dopasowanie. Modny
prochowiec szybko się wygładza, a stabilna torba podróżna urzeka łatwością obsługi, mnogością dodatków
i wysokiej jakości komponentami.

MINIATURY BMW

Wszystkie elementy perfekcyjnie dopasowane
do siebie.
Kolekcja BMW zachwyca klasycznymi barwami i modnymi
akcentami kolorystycznymi. Taka różnorodność pozwala
na doskonałe połączenia. Ponadto zastosowano niezwykłe akcenty stylistyczne: wszyte paski, barwne
zamki błyskawiczne i liczne logo wykonane w różnych
technikach – widać tutaj prawdziwą miłość do jakości
i detali, dzięki czemu produkt staje się wyjątkowym
produktem Lifestyle.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

W DRODZE DO STYLU.

QUICKLINK
www.bmw.pl/lifestyle

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

739,00 zł

Watowana kurtka sprawdza się doskonale w wolnym czasie i podróży, niezależnie od
aury za oknem. Jej wyjątkowe, woskowane wykończenie sprawia, że jest niezwykle
wytrzymała i odporna na warunki pogodowe, bez naruszenia elegancji z lekkim motywem strukturalnym. Cztery wszyte kieszenie z przodu i na piersiach, zamykane na
niewidoczne zatrzaski, zapewniają sporo miejsca na schowanie drobiazgów. Pod kołnierzem dekoracyjna metalowa sprzączka zdobi zapięcie ze szlachetnymi guzikami
rogowymi i dodatkowym zapięciem na zamek z osłoną zabezpieczającą przed wiatrem. Elegancka stójka i kontrastująca podszewka w kolorze zawsze modnego granatu stanowią doskonałe uzupełnienie tej kurtki. Srebrny, metalowy nit z logo BMW.
Materiał: 64% bawełny, 29% poliestru, 7% nylonu.

Płaszcz damski.

739,00 zł

Ekskluzywny prochowiec damski z Kolekcji BMW. Wykonany z wytrzymałego materiału,
jest doskonałym towarzyszem podczas wolnego czasu i podróży: wyjęty z walizki
i powieszony, w krótkim czasie ponownie doskonale wygląda, bez żadnych zagnieceń.
Karczek wykończony guzikiem powoduje, że prochowiec leży jak ulał, a tylne rozcięcie
gwarantuje pełną swobodę ruchu. Szczególnie atrakcyjnym detalem jest wewnętrznie
stebnowany pasek w talii z modną, wysokiej jakości metalową sprzączką, ekstrawaganckim metalowym zamknięciem karabińczykowym oraz paskami przy mankietach.
Logo BMW na srebrnym metalowym nicie.
Materiał: 64% bawełny, 29% poliestru, 7% nylonu.
Piaskowa

S–XXL

XS–XL

80 14 2 298 169-173

80 14 2 298 129-133

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Piaskowa

KOLEKCJA BMW M

Kurtka męska.

145,00 zł

Modny szal na lato w kolorze granatu, bieli i fioletu, pasujący w każdej sytuacji i do
wielu elementów garderoby. Przewiewna lekkość, wysoka jakość i klasyczny, a zarazem nowoczesny wygląd. Wysokiej jakości logo BMW z metalu.
Materiał: 95% lnu, 5% akrylu.
Kolorowy

80 16 2 339 209

Torba damska.

Perfekcyjnie harmonizuje z prochowcem –
wyściełana torba w kolorze piaskowym
z woskowanego płótna o atrakcyjnym
wyglądzie. Jej wytrzymałe uchwyty nylonowe z metalowymi oczkami i rączką
ze sztucznej skóry sprawiają, że jest idealnym towarzyszem wypadu na zakupy.
Z przodu widoczna aplikacja BMW. Praktyczne rozwiązanie: kompaktowa, osobna
kieszeń wewnętrzna z tego samego materiału. Z metalowym nitem z logo BMW.
Materiał: woskowane płótno, 100% bawełny. Podszewka: 100% nylonu.
Piaskowa
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229,00 zł

MINIATURY BMW

Szal na lato BMW, uniseks.

80 16 2 298 179
Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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Kurtka damska / kurtka męska.

699,00 zł

Bluza damska z polaru / bluza męska z polaru.

399,00 zł

Modna kurtka 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. Z kolorowym, gumowanym logo BMW na piersi i specjalnym breloczkiem
przy zamku błyskawicznym.
Materiał: Softshell, 100% poliestru.

Wspaniały wygląd połączony z maksymalną funkcjonalnością. Ta przyjemna w dotyku
bluza, wykonana z polaru z recyklingu, gwarantuje optymalne dopasowanie dzięki
zastosowaniu licznych, przemyślanych rozwiązań: wysoka stójka, elastyczne paski po
wewnętrznej stronie dolnej krawędzi, ukryty zamek błyskawiczny na całej długości,
a z przodu szwy podkreślające figurę. W wersji damskiej wcięta talia nadaje bluzie kobiecą linię. Modne dodatki, takie jak kontrastowe obszycie rękawów i przedniej krawędzi
oraz wewnętrzna strona kołnierza w kolorze szarego melanżu dopełniają całości.
Wysokiej jakości, gumowany nadruk BMW z tyłu oraz wyszyty napis BMW na rękawie.
Materiał: Polar z recyklingu, 100% poliestru.

Czarna

Granatowe

Damska: XS–XL 80 14 2 298 164-168
Męska: S–XXL 80 14 2 298 124-128

MINIATURY BMW

Damska: XS–XL 80 12 2 166 837-841
Męska: S–XXL 80 12 2 166 767-771

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW
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Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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KOLEKCJA BMW
Bezrękawnik męski.

429,00 zł

80 14 2 339 203-207

Bezrękawnik damski.

429,00 zł

Daje miękkie ciepło, a podkreślona w talii, kobieca linia zapewnia pełną swobodę
ruchów. Wyściółka lekkiego bezrękawnika
damskiego niezawodnie zatrzymuje przyjemne ciepło. Niezwykły kontrast optyczny względem barwy zewnętrznej stanowi
miękka, jasnoszara podszewka z dżerseju w melanżowej tonacji. Stabilna stójka,
dwie kieszenie zapinane na ukryty zamek
błyskawiczny oraz metalowy nit w kolorze
srebrnym z wytłoczonym logo BMW stanowią sportowe uzupełnienie całości.
Materiał: % nylonu.
Podszewka: Single Jersey,
% bawełny.

285,00 zł

Koszulka męska rugby.

315,00 zł

Zgrabna koszulka rugby jest perfekcyjnym uzupełnieniem kamizelki damskiej. Dzięki
wszytym paskom kontrastowym uzyskuje perfekcyjny krój, współgrający z wysokim
komfortem noszenia. Modny styl dzięki wycięciu zapinanemu na cztery guziki oraz
wzmacnianym od wewnątrz rozcięciom bocznym, zapewniającym optymalny look.
Z wyszywanym napisem BMW na lewym ramieniu.
Materiał: Single Jersey, 96% bawełny, 4% elastanu.

Sportowy look w koszulce rugby z modnymi, barwnymi paskami kontrastowymi.
Rozcięcia boczne wzmocniono od wewnątrz kolorową taśmą, co wraz z wydłużonym
tyłem zapewnia optymalne dopasowanie. Perfekcyjnie dopasowane kolory z możliwością połączenia z bezrękawnikiem męskim. Z wyszytym napisem BMW na lewej
piersi. Materiał: Heavy Jersey, 100% bawełny.

Szary melanż

Szary melanż

XS–XL

80 14 2 339 171-175

S–XXL 80 14 2 339 186-190
XXXL 80 14 2 339 213

80 14 2 339 176-180

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Fioletowy
XS–XL

Damska koszulka rugby.

KOLEKCJA BMW M

Granatowy
S–XXL

KOLEKCJA BMW

Sportowa kamizelka ze stójką. Wyściółka
niezawodnie utrzymuje ciepło od
wewnętrznej strony, a podszewka dżersejowa w kolorze szarego melanżu
zapewnia kontrast wizualny. Szwy podkreślające talię z przodu i z tyłu dodatkowo zwiększają dopasowanie odzieży.
Zapinana na wszyty dwukierunkowy
zamek błyskawiczny. Kieszenie boczne
z ukrytym zamkiem błyskawicznym.
Niezwykły dodatek: wysokiej jakości logo
BMW z metalu.
Materiał: % nylonu.
Podszewka: Single Jersey,
% bawełny.

Szal, uniseks.

389,00 zł

Ten wysokogatunkowy szal dziany z czystej wełny zapewnia prawdziwe ciepło.
Swoją niezwykłą miękkość zawdzięcza
zastosowaniu podwójnego karbowanego
ściegu. Z wysokiej jakości metalowym
logo BMW.
Materiał: % wełny z merynosów.

Czapka, uniseks.

80 16 2 339 233
189,00 zł

Ta purystyczna, granatowa czapka
z dzianiny wykonana jest bez szwów
wewnętrznych i z czystej wełny, dzięki
czemu jest bardzo delikatna i nie drapie.
Z metalowym logo BMW. Perfekcyjne
uzupełnienie do szala.
Materiał: % wełny z merynosów.
Ciemnoszara
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80 16 2 339 212

Koszulka damska z długim rękawem.

179,00 zł

Koszulka męska z długim rękawem.

179,00 zł

Koszulka sportowa z damskim wycięciem w szpic. Optymalne dopasowanie dzięki
domieszce elastanu. Przyciąga wzrok wysokiej jakości aplikacją w postaci gumowanego napisu BMW z boku oraz szwami podkreślającymi talię z dekoracyjnym stebnowaniem w przedniej części. Z wyszytym logo BMW na rękawie.
Materiał: Single Jersey, 96% bawełny, 4% elastanu.

Przyjemna lekkość noszenia to cecha dominująca tej wygodnej bluzki z długim rękawem, którą zawdzięcza ona dzianinie Single Jersey i stebnowanym szwom podkreślającym talię, Ponadto krótkie wycięcie w szpic z dyskretnym obramowaniem
karbowanym i motyw w paski podkreśla modny urok tego elementu garderoby. Wysokiej jakości, gumowany nadruk BMW z boku oraz wyszyty napis BMW na rękawie.
Materiał: Single Jersey, % bawełny.

Granatowa

Granatowa
Szary melanż

XS–XL

80 14 2 298 144-148

S–XXXL
S–XXXL

80 14 2 298 091-096
80 14 2 298 097-102

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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MINIATURY BMW

Ciemnoszary

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

239,00 zł

Męska koszulka polo.

239,00 zł

Miękka, damska koszulka polo ze sportowym zapięciem na trzy guziki urzeka precyzyjnym wykończeniem. Dodatkowymi walorami są paski z barwnej dzianiny, szerokie,
wygodne mankiety rękawów i stabilny kołnierzyk ze wzmocnionymi końcówkami, zapewniającymi perfekcyjne dopasowanie. Na lewym rękawie wyhaftowano napis BMW.
Materiał: pika, 96% bawełny, 4% elastanu.

Klasyczna koszulka polo w modnym kolorze fioletowym lub w dyskretnym szarym
melanżu. Kołnierzyk i mankiety rękawów dekorują paski kontrastowe, rozcięcia boczne
od wewnątrz są również podszyte barwną taśmą, dając optymalne dopasowanie.
Inne cechy szczególne: naszyty pasek z guzikami i haftowany napis BMW na piersi.
Materiał: pika, 100% bawełny.

Jasnoszary melanż

Fioletowa
Szary melanż

XS–XL

80 14 2 339 166-170

S–XXXL
S–XXXL

80 14 2 339 197-202
80 14 2 339 191-196

Koszulka męska.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Damska koszulka polo.

136,00 zł

Ta uniwersalna, koszulka w kolorze jasnoszarego melanżu charakteryzuje się niezwykłymi detalami: z przodu wysokiej jakości, gumowany, nadrukowany napis BMW
i kontrastująca lamówka po wewnętrznej stronie wycięcia pod szyją. Napis BMW
wyszyto również na rękawie.
Materiał: Single Jersey, 100% bawełny.
Szary melanż

S–XXXL

80 14 2 298 073-078

Koszulka dziecięca.

119,00 zł

Cała naprzód w kierunku przyszłości. Z przodu tej modnej koszulki w swobodnym
stylu nadrukowano najnowszy samochód koncepcyjny i8 – w niebieskim, połyskującym metalizowanym kolorze. Rękawy udekorowano niebieskimi szwami i wysokiej
jakości haftem BMW. Materiał: Single Jersey, 100% bawełny.
Rozmiar: 98/104/116/128/140
80 14 2 298 174-178
(Proszę podać rozmiar).

Czapka z daszkiem
BMW Junior Cup.

Koszulka damska (z dekoltem w szpic).

139,00 zł

Sweter męski (polo).

499,00 zł

Klasyczna, lekko wcięta w talii koszulka damska, doskonale dopasowana dzięki domieszce elastanu. Podkreślający kobiece kształty dekolt w szpic perfekcyjnie układa
się dzięki karbowanemu obramowaniu. Kontrastowa lamówka przy dekolcie, gumowany nadruk BMW z boku i haftowany napis BMW na lewym rękawie.
Materiał: Single Jersey, 95% bawełny, 5% elastanu.

Zastosowanie wyłącznie wełny z merynosów sprawia, że ten nowoczesny sweter jest
ciepły i miękki w dotyku, a wybrany rodzaj ściegu i jego precyzyjne wykonanie zapewniają niezwykła elastyczność. Ten uniwersalny sweter z ponadczasowym wycięciem
polo doskonale nadaje się zarówno do biura, jak i w chwilach relaksu. Sportowe zapięcie
na trzy guziki oraz metalowy, srebrny nit z logo BMW na haftowanej taśmie uzupełniają
ten wysokogatunkowy element garderoby. Materiał: 100% wełny z merynosów.

Fioletowa

Fioletowy

69,00 zł
XS–XL

80 14 2 339 181-185

S–XXL

80 14 2 344 462-466

Stylowo jak dorośli: klasyczna bejsbolówka BMW z praktycznym zapięciem na
rzep, który można regulować wraz z biegiem lat. Materiał: % bawełny.
Granatowa

14

    
Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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MINIATURY BMW

Biała

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Uniwersalna i niezwykle wygodna, sportowa koszulka polo z kołnierzykiem odpornym na zniekształcenia i klasycznym zapięciem na dwa guziki. Lekkie wcięcie w talii
i krótki rękawek nadają tej damskiej koszulce prawdziwie kobiece kształty. Wyszywane, kolorowe logo BMW uzupełnia całość. Z czystej bawełny ekologicznej.
Materiał: 100% bawełny organicznej.

229,00 zł
Damska, biała
Damska, granatowa

Męska, biała
Męska, granatowa
Męska, czarna

XS–XL 80 14 2 166 817-821
XXL
80 14 2 180 641
XS–XL 80 14 2 166 822-826
XXL
80 14 2 180 642
S–XXL
XXXL
S–XXL
XXXL
S–XXL
XXXL

Koszulka.

149,00 zł

Klasyczna, wysokiej jakości podstawa składa się w 100% z bawełny ekologicznej.
Lekko wcięta w talii koszulka z nieco większym, a tym samym bardziej kobiecym
okrągłym wycięciem pod szyję oraz wyszywanym logo BMW na rękawie. W koszulce męskiej logo BMW na piersi.
Materiał: 100% bawełny organicznej.

80 14 2 166 747-751
80 14 2 180 635
80 14 2 166 752-756
80 14 2 180 636
80 14 2 166 757-761
80 14 2 180 637

Damska, biała
Damska, czarna

Męska, biała
Męska, granatowa
Męska, czarna

Czapka BMW.

XS–XL 80 14 2 166 802-806
XXL
80 14 2 180 638
XS–XL 80 14 2 166 812-816
XXL
80 14 2 180 640
S–XXL
XXXL
S–XXL
XXXL
S–XXL
XXXL

80 14 2 166 732-736
80 14 2 180 632
80 14 2 166 737-741
80 14 2 180 633
80 14 2 166 742-746
80 14 2 180 634

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Koszulka polo.

95,00 zł

Biała
Granatowa
Czarna
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MINIATURY BMW

Uniwersalna, klasyczna bejsbolówka z wyszytym kolorowym logo BMW na przedzie.
Materiał: 100% bawełny.
80 16 2 166 852
80 16 2 166 853
80 16 2 166 854

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Seria
Lightweight
Kolekcja bagażowa

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

KOLEKCJA BMW M

Zastosowanie o 30% lżejszych materiałów
zmniejsza masę walizki, dzięki czemu
można do niej zapakować więcej rzeczy.

18

459,00 zł

Torba podróżna na kółkach BMW.

649,00 zł

Dzięki dwustopniowym, wytrzymałym drążkom teleskopowym oraz stabilnemu
układowi jezdnemu rolek tę lekką torbę pokładową można przemieszczać w prosty
i komfortowy sposób. W samochodzie idealnie wpasuje się w miejsce za siedzeniem. Ze szlachetnym, metalowym zamkiem błyskawicznym, wysokiej jakości
suwakami oraz zamkiem szyfrowym. Torba posiada jedną komorę główną i kilka
przegródek z materiału siatkowego do celów organizacyjnych. Idealne połączenie
z torbą na laptopa.
Materiał: nylon. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 38 x 33 x 18 cm. Masa: 2,5 kg.

Dynamiczny styl BMW i maksymalna funkcjonalność. Wysokiej jakości stelaż na
rolkach, dwustopniowy uchwyt teleskopowy i gumowany zamek błyskawiczny ze
stabilnymi suwakami zapewniają tej torbie na kółkach wyjątkową trwałość i żywotność. Komorę bagażową można zwiększyć za pomocą zamków błyskawicznych,
a odzież i dokumenty można oddzielić od siebie pasami mocującymi. Niewielka
masa własna dzięki zastosowaniu lekkich komponentów, np. przegródek siatkowych w pokrywie, np. na buty.
Materiał: nylon. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 66 x 47 x 31 cm. Masa: 4,0 kg.

Czarna

Czarna

80 22 2 311 783

80 22 2 311 784

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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MINIATURY BMW

Torba pokładowa BMW.

KOLEKCJA BMW

559,00 zł

KOLEKCJA BMW

Torba na kółkach BMW.

Lżejsze podróżowanie. Luksusowa torba na kółkach średniej wielkości dzięki swojej
specjalnej konstrukcji jest o 30% lżejsza od tradycyjnych toreb tego typu. Atrakcję
wizualną stanowi motyw nylonowy o ciekawej strukturze oraz metalowy, dekoracyjny
zamek błyskawiczny z wysokiej jakości suwakami. Dodatkowym atutem jest wygodny transport – dzięki stabilnej, dwustopniowej rączce teleskopowej i wysokiej jakości
cichobieżnym kółkom. A zamek szyfrowy dodatkowo gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas podróży. Tę torbę wagi piórkowej, zapewniającą wystarczająco
dużo miejsca w osobnej komorze głównej i przegródkach siatkowych, można w zależności od potrzeb poszerzyć zamkiem błyskawicznym. Z logo BMW na łożyskach
rolek i kieszeni zewnętrznej.
Materiał: nylon. Wymiary (dł. x szer. x gł.): 58 x 37 x 20 cm. Masa: ok. 2,7 kg.
80 22 2 311 779

KOLEKCJA BMW M

Czarna

Torba sportowa BMW.

321,00 zł

Plecak BMW.

321,00 zł

Uniwersalne zastosowanie, zarówno jako torba na wyprawę weekendową, jak i torba
sportowa. Duża komora zewnętrzna z zamkiem błyskawicznym jest osobnym schowkiem, np. na mokre ręczniki. Dno torby jest wytrzymałe i wodoodporne. Odzież sportową
lub dokumenty można umieścić w dużej komorze głównej, a delikatne przedmioty,
np. smarfony, znajdą znakomite lokum w przegródce z wyściółką polarową.
Materiał: nylon. Wymiary (dł. x szer. x gł.): 30 x 48 x 26 cm. Masa: 1,2 kg.

Niezwykle lekki plecak BMW w ponadczasowej stylistyce i wysokiej jakości wykończeniu. Ten klasyczny model nadaje się zarówno do podróży biznesowych, jak i wypadów weekendowych. Dwie kieszenie zewnętrze zapewniają bezpieczne, osobne
miejsce na napoje. Laptop i tablet można umieścić w przewidzianej na takie urządzenia wyściełanej kieszeni dolnej, a na gadżety mobilne przygotowano kieszeń na akcesoria z polarową wyściółką. Z wyściełanym obszarem ramion i pleców, zapewniającym
optymalne rozłożenie ciężaru.
Materiał: nylon. Wymiary (dł. x szer. x gł.): 47 x 29 x 19 cm. Masa: 700 g.

Czarna

Czarny

80 22 2 311 781
ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

80 22 2 311 785

179,00 zł

Torba na ramię BMW.

279,00 zł

Miękka, wygodna do zapakowania kosmetyczka z obrotowym haczykiem do zawieszenia. W kieszeni zewnętrznej można przechowywać szczoteczkę do zębów, umożliwiając jej wyschnięcie, a w komorach siatkowych zmieszczą się wszelkie przybory.
Ponadto kosmetyczka posiada osobną, zamykaną przednią przegródkę. Z praktycznym lusterkiem wewnętrznym.
Materiał: nylon. Wymiary (dł. x szer. x gł.): 29 x 19 x 11 cm. Masa: 300 g.

Stylowa torba na ramię wyposażona jest w komorę główną, osobną wyściełaną kieszeń na laptop oraz przednią kieszeń na różne akcesoria. W praktyczny sposób zamocowana jest paskiem do wózka, tym samym stając się perfekcyjnym towarzyszem
podróży. Materiał: nylon. Wymiary (dł. x szer. x gł.): 32 x 43 x 10 cm. Masa: 750 g.

Czarna

Czarna

Parasol.

80 22 2 311 782
279,00 zł

Składana parasolka.

80 22 2 311 780
229,00 zł

Elegancki parasol z lekką rączką aluminiową wzmocnioną włóknem szklanym i zintegrowanym mechanizmem zamykania, chroniącym przed wiatrem. Uchwyt z przyjemnie
ciepłą, wytłaczaną skórzaną wkładką o specjalnej stylistyce BMW. Dzięki powłoce
teflonowej wystarczy po użyciu tylko wstrząsnąć i można od razu włożyć do pokrowca.
Poszycie: 100% poliestru powlekanego teflonem. Średnica: 109 cm.

Ponadczasowy parasol składany, wygodny w każdej podróży, z praktycznym mechanizmem do otwierania i zamykania, obsługiwanym jedną ręką. Rączka w ergonomicznej
stylistyce BMW ze skórzaną wstawką i szybkoschnącą powłoką teflonową. Pasuje
idealnie do schowka w drzwiach samochodowych. Z pokrowcem.
Poszycie: 100% poliestru powlekanego teflonem. Średnica: 97 cm.

Czarny

Czarna

20

80 23 0 305 902

MINIATURY BMW

Kosmetyczka BMW.

80 23 0 305 901

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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KOLEKCJA BMW

379,00 zł

Portfel męski BMW, płaski.

359,00 zł

Portmonetka damska BMW, podłużna.

Czarna

Czarny

80 21 2 179 724

80 21 2 179 722

699,00 zł

Kobieca i funkcjonalna. Torebka damska, wykonana i precyzyjnie wykończona z wysokiej jakości skóry bydlęcej. Wzrok przykuwają małe detale: bezpieczna kieszeń
na zamek błyskawiczny, łatwo dostępna i ukryta pod paskiem w przedniej części.
Materiał: 100% skóry bydlęcej.
Wymiary (dł. x wys.): ok. 45 x 37 cm.
Czarna

Elegancki portfel skórzany wyposażony jest w kieszonki na 15 kart kredytowych,
3 dokumenty w formacie karty i dwie dodatkowe przegródki na banknoty. Praktyczny
układ pięciu kieszonek zapewnia błyskawiczny dostęp.
Materiał: 100% skóry bydlęcej, wymiary: ok. 12,5 x 1,7 x 9,6 cm.

Portfel męski BMW.

379,00 zł

Portfel męski na karty kredytowe BMW.

169,00 zł

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Torebka damska BMW.

Elegancka portmonetka damska z wysokiej jakości miękkiej skóry ma oprócz pojemnej przegródki na monety, pięć dodatkowych kieszonek oraz sześć wzmocnionych
kieszonek na karty kredytowe. Ponadto posiada dwudzielną przegródkę na banknoty
w tylnej części i ukrytą kieszonkę pod przegródką na monety.
Materiał: 100% skóry bydlęcej. Wymiary: ok. 11,5 x 2,4 x 10 cm.

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

Portmonetka damska BMW.

80 21 2 211 553

399,00 zł

Szlachetna portmonetka z miękkiej, wytrzymałej skóry z dwudzielną przegródką na
monety, wyposażona jest w zatrzask i zamek błyskawiczny. Wiele różnych przegródek na karty kredytowe i dokumenty.
Materiał: 100% skóry bydlęcej. Wymiary: ok. 19 x 2,5 x 10 cm.
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80 21 2 179 723

Starannie wykonany portfel z niezwykle głęboką i szeroko otwieraną przegródką
na monety, umożliwiającą szybki przegląd podczas dokonywania płatności, osiem
wzmocnionych kieszonek na karty kredytowe, kieszonka wewnętrzna, cztery kieszonki na dokumenty i dwie na banknoty. Wykonany z miękkiej, wytrzymałej skóry.
Materiał: 100% skóry bydlęcej. Wymiary: ok. 12,5 x 2,3 x 9,6 cm.

Elegancki portfel na karty kredytowe, wykonany ze 100% miękkiej skóry bydlęcej,
posiada cztery praktyczne kieszonki na karty i jedną na banknoty. Dodatkowe wzmocnienie kieszonek zapewnia zachowanie ich kształtu. Ze stylowym znaczkiem BMW.
Materiał: 100% skóry bydlęcej. Wymiary: ok. 9,5 x 0,5 x 7,5 cm.

Czarny

Czarny

80 21 2 179 721

80 21 2 211 552

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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MINIATURY BMW

Czarna

KOLEKCJA BMW

629,00 zł

Klasyczne, wysokogatunkowe okulary przeciwsłoneczne
uniseks, wykonane w eleganckiej kompozycji barw
i materiałów. Oprawki wykonano z metalu i octanu
o ciemnym, rogowym akcencie. Absolutną atrakcją są
szkła polaryzacyjne: umożliwiają optymalny komfort
widzenia podczas jazdy dzięki poprawieniu kontrastu
i widzenia barw, wyraźniejszym detalom i efektowi przeciwodblaskowemu. Optymalne dopasowanie zauszników zapewniają wysokiej jakości zawiasy sprężynowe.
Ten klasyczny model uzupełnia logo BMW po wewnętrznej stronie zauszników i wygrawerowany laserem
napis BMW na szkłach i po zewnętrznej stronie zauszników. Chronią przed promieniowaniem UV-A, UV-B i
UV-C do 400 nm. W komplecie z etui i ściereczką
czyszczącą.

KOLEKCJA BMW

Okulary przeciwsłoneczne BMW,
klasyczne.

Oprawki: srebrny/ciemna rogowa struktura.
Szkła: brązowe.
80 25 2 344 457

529,00 zł

Wyjątkowa stylistyka w perfekcyjnym wykonaniu. Eleganckie okulary przeciwsłoneczne uniseks zachwyca połączeniem brązowego octanu i metalu w kolorze miedzi.
Niezwykłe przejście kolorystyczne stanowi walor szkieł,
które dodatkowo zdobi napis BMW. Występuje on również na zausznikach, obok barwnej, precyzyjnie zintegrowanej tabliczki z logo. Niezawodna ochrona przed
promieniowaniem UV-A, UV-B i UV-C do 400 nm.
W komplecie z etui i ściereczką czyszczącą.

80 25 2 344 459

579,00 zł

Wysokiej jakości okulary przeciwsłoneczne uniseks
z oprawkami z metalu i octanu pasują zarówno do eleganckiego, jak i sportowego stylu. Dodatkowe walory:
tabliczka z logo BMW po wewnętrznej stronie zauszników oraz dyskretny napis BMW na szkłach i zausznikach. Niezwykła elastyczność zauszników w kierunku
do wewnątrz i na zewnątrz zapewnia ich optymalne
dopasowanie. Chronią przed promieniowaniem UV-A,
UV-B i UV-C do 400 nm. W komplecie z etui i ściereczką czyszczącą.
Oprawki: czarny matowy.
Szkła: czarne.

80 25 2 344 458

Okulary przeciwsłoneczne BMW,
metalowe.

575,00 zł

Ponadczasowy klasyk dla pań i panów o sportowo-eleganckim, lotniczym kształcie. W tej szczególnej wersji
oprawki srebrnego koloru estetycznie kontrastują z niebiesko-szarymi szkłami. Szlachetne akcenty: logo BMW
po wewnętrznej stronie zauszników oraz dyskretny napis
BMW na lewym szkle. Chronią przed promieniowaniem
UV-A, UV-B i UV-C do 400 nm. W komplecie z etui i ściereczką czyszczącą.
Oprawki: srebrne.
Szkła: niebieskie.
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Okulary przeciwsłoneczne BMW,
stylowe.

80 25 2 217 295

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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MINIATURY BMW

Oprawki: w kolorze miedzi.
Szkła: brązowe.

KOLEKCJA BMW M

Okulary przeciwsłoneczne BMW,
nowoczesne.

KOLEKCJA BMW
1.099,00 zł

Zegarek męski / damski na rękę BMW.

939,00 zł / 839,00 zł

KOLEKCJA BMW

Zegarek męski na rękę BMW Chrono.

Jest kwintesencją perfekcji – ekskluzywny zegarek męski z kopertą ze szczotkowanej stali szlachetnej o średnicy 40 mm. Szwajcarski mechanizm zawiera datownik,
sekundnik, wskaźnik 30-minutowy oraz minutnik i funkcję stopera. Perfekcyjny wygląd
zapewnia klasyczny, brązowy pasek ze skóry o szlachetnej fakturze imitującej skórę
krokodyla oraz srebrny cyferblat z logo BMW i starannie wygrawerowanym laserowo
logo BMW na odwrocie. Wodoodporność do 10 ATM.

Perfekcyjny styl i doskonałe wnętrze. Ten zegarek z kopertą ze szczotkowanej stali
szlachetnej o średnicy 42 mm stanowi harmonijne połączenie tych cech: oryginalny
szwajcarski mechanizm zapewnia absolutną precyzję. Cyferblat z logo BMW wskazuje
czas z dokładnością co do sekundy, a dwa dodatkowe cyferblaty pokazują niezawodnie dzień tygodnia i datę (day-date). Składane metalowe zapięcie przy bransolecie ze
stali szlachetnej pewnie i komfortowo utrzymuje zegarek na nadgarstku. Wodoodporność do 10 ATM. Ze szlachetnym grawerem laserowym z logo BMW na odwrocie
i wysokiej jakości metalowym logo BMW (srebrny/jednobarwny).

Skóra, brązowa

Zegarek męski na rękę BMW.

Każdy 939,00 zł

Stal szlachetna, z jasnym cyferblatem.
Stal szlachetna, z czarnym cyferblatem.

80 26 2 311 776
80 26 2 318 663

1.099,00 zł

Zegarek damski na rękę BMW.

Każdy 839,00 zł

Stal szlachetna, z jasnym cyferblatem.
Stal szlachetna, z czarnym cyferblatem.

80 26 2 311 775
80 26 2 318 662

Zegarek na rękę BMW Classic.

Każdy 699,00 zł
ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Zegarek męski na rękę BMW Chrono.

80 26 2 311 777

Masywny, sportowy zegarek w kopercie ze stali szlachetnej, średnica 44 mm, wodoszczelny do 10 atmosfer. Inne atuty: biało-czarny 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

Sportowa elegancja w najmniejszych szczegółach. Luksusowy zegarek męski zachwyca wysokogatunkową precyzją wykończenia: 40-milimetrową kopertę wykonano
ze szczotkowanej stali szlachetnej. Srebrnobiały cyferblat zawiera datownik, sekundnik, wskaźnik 30-minutowy oraz minutnik i funkcję stopera. Szlachetny, czarny pasek
ze skóry o szlachetnej fakturze imitującej skórę krokodyla zapewnia komfort noszenia
i doskonały wygląd. Zegarek jest ponadto wodoodporny do 10 ATM. Wysokiej jakości
metalowe logo BMW (srebrne/jednobarwne).
Skóra, czarna
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KOLEKCJA BMW M

1.259,00 zł

80 26 2 311 778

Precyzja, która urzeka – licznymi wyrafinowanymi detalami, np. szwajcarskim mechanizmem kwarcowym, datownikiem i sekundnikiem oraz wodoszczelnością do 10 ATM.
Naturalnie tłoczony, czarny pasek skórzany harmonizuje perfekcyjnie optycznie z cyferblatem. Fluorescencyjne wskazówki, biało-czarne logo BMW i szlachetne, wygrawerowane laserem logo BMW z tyłu podkreślają luksusowy design całości.

Męski: skóra, czarna
Damski: skóra, czarna

80 26 2 311 774
80 26 2 311 773

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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MINIATURY BMW

Sportowy zegarek męski.

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW

Breloczek BMW,
skórzany.

Breloczek BMW
z pętelką.

89,00 zł

49,00 zł

Breloczek do klucza z garbowanej skóry
bydlęcej i odlewu metalowego, ze szlachetnym logo BMW. Praktyczny pierścień pociągowo-obrotowy.
Wyprodukowano w Niemczech.

Wytrzymały pasek skórzany, montowany
za pomocą wkręcanego zamknięcia
o wyglądzie stali szlachetnej. Kompatybilny ze wszystkimi kluczami BMW.
Wysokiej jakości logo BMW z metalu.

Srebrno-czarny

Srebrno-czarny

80 21 2 211 551

80 27 2 344 461
KOLEKCJA BMW M

619,00 zł

Uszlachetnia każdy charakter pisma. Zarówno to klasyczne wieczne pióro, jak i praktyczny długopis można w razie potrzeby szybko uzupełnić wymiennym nabojem.
Atrakcyjny wygląd zapewnia czarna, lakierowana obudowa i komponenty wykonane
z rodu. Całość uzupełnia szlachetny grawer BMW na skuwce lub końcówce oraz
pierścieniu środkowym. Najwyższa jakość „Made in Germany”. Grubość linii pisania:
średnia; grubość stalówki: szeroka. Z ekskluzywnym pudełkiem prezentowym.

Wkład do długopisu BMW, z 5 nabojami:
Czarny
Niebieski

80 24 2 217 298
9,90 zł
80 24 2 280 132
80 24 2 280 131
Breloczek BMW,
z emblematem.

Długopis.

379,00 zł

Wysokiej jakości długopis można szybko otwierać i zamykać dzięki zastosowanemu
mechanizmowi obrotowemu. Z zewnątrz obudowa połyskuje kolorem czarnego lakieru i komponentami wykonanymi z rodu. Ze szlachetnym grawerem na końcówce
i pierścieniu środkowym. Najwyższa jakość „Made in Germany”. Grubość linii pisania:
średnia. Kolor wkładu: niebieski. Z pudełkiem prezentowym.
Czarno-srebrny
Wkład do długopisu BMW, z 5 nabojami:
Czarny
Niebieski
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80 24 2 217 297
9,90 zł
80 24 2 280 132
80 24 2 280 131

Breloczek z logo BMW.

99,00 zł

105,00 zł

Breloczek BMW,
kwadratowy.

49,00 zł

Elegancki breloczek z kolorowym logo
BMW z wysokiej jakości emalii. Lekka
i szybka obsługa dzięki mechanizmowi
pociągowo-obrotowemu.
Wymiary: 5,8 x 3,2 cm.

Niklowany na wysoki połysk breloczek
z trójkolorowym logo BMW.

Elegancki breloczek z matowego odlewu
ciśnieniowego z emblematem. Pierścień
pociągowo-obrotowy zapewnia doskonały chwyt i łatwą obsługę.
Wymiary: ok. 5 x 2,9 cm.

Srebrny

Srebrny

Srebrny matowy

80 27 2 344 460

Breloczek BMW
Design.

80 23 0 444 663

59,00 zł

80 56 0 443 278

Breloczek z logo BMW,
kwadratowy.

99,00 zł

Wysokiej jakości odlew ciśnieniowy z logo
BMW na epoksydowanym znaczku. Łatwe
otwieranie i zamykanie za pomocą pierścienia pociągowo-obrotowego.
Wymiary: ok. 8,8 x 2,4 cm.

Masywny breloczek ze stabilnego odlewu metalowego. Jeszcze większą
wszechstronność zapewnia podwójny
przegub. Wyprodukowano w Niemczech.
Wymiary: ok. 7,3 x 2 cm.

Srebrny

Srebrny

80 56 0 443 282

80 23 0 305 911

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Czarno-srebrny

MINIATURY BMW

Przybory do pisania.

KOLEKCJA BMW

Każdy 99,00 zł

BMW serii 2
Srebrny

99,00 zł
80 27 2 354 147

BMW serii 4
Srebrny

99,00 zł
80 27 2 354 146

KOLEKCJA BMW M

Wybierz odpowiedni breloczek ze swoim ulubionym modelem. Wszystkie breloczki
łączy to, że są wykonane ze specjalnego materiału, wysokiej jakości ciśnieniowego
odlewu cynkowego z oryginalnym oznaczeniem modelu. Szlachetnie i praktycznie
wygląda również ruchomy podwójny przegub z logo BMW. Wszystkie breloczki
„Made in Germany”.

Wraz z wprowadzeniem na rynek nowego BMW serii  i BMW serii  pojawi się również nawiązujący do modelu breloczek, oczywiście z tego samego wysokiej jakości
odlewu, z jakiego wykonano breloczki innych serii.

KOLEKCJA BMW

Breloczek powlekany metalem.

BMW serii 1

    

BMW serii 3
Srebrny

99,00 zł
80 23 0 136 287

99,00 zł

BMW Z3

99,00 zł

BMW Z4

99,00 zł

80 23 0 136 288

Srebrny

    

Srebrny

80 23 0 406 871

99,00 zł

BMW X1

99,00 zł

BMW X3

99,00 zł

BMW X5

80 23 0 149 151

Srebrny

80 23 2 156 846

Srebrny

80 23 0 305 912

Srebrny

BMW serii 5
Srebrny

BMW GT

99,00 zł

Srebrny

80 23 2 157 673

99,00 zł

BMW X6

99,00 zł

80 23 0 305 913

Srebrny

80 23 0 444 662

BMW serii 6
Srebrny
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99,00 zł
80 23 0 305 915

BMW serii 7
Srebrny

99,00 zł
80 23 0 136 289

BMW serii 7, od 2002
Srebrny

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Srebrny

99,00 zł

KOLEKCJA BMW
Pamięć USB, 4 GB.

Ergonomiczne krawędzie umożliwiają obsługę bez zbędnego tarcia. Z trójkolorowym nadrukiem z motywem modelu studyjnego BMW Vision EfficientDynamics. Materiał:
FOAM-tec. Wymiary: 24 x 20 cm. Grubość: 1,6 mm.

Wysokiej jakości pamięć USB w srebrnej metalowej
obudowie. Mocowanie na wąski, czarny pasek. Z opakowaniem prezentowym.

Trójkolorowy

Czarno-srebrny

80 56 2 211 966

Mysz komputerowa BMW i8.

Ołówek z flagą.
Każdy 69,00 zł

Dobry start w nowy dzień zapewni kubek
na kawę z białej porcelany. Do wyboru
są następujące motywy: BMW 328
i BMW 507 z wysokiej jakości nadrukiem
czarno-białym. W praktycznym pudełku
prezentowym.
BMW 328
BMW 507

80 22 2 217 300
80 22 2 219 962

Zestaw filiżanek do espresso.
Przerwa na kawę w pełnym stylu –
z dwiema porcelanowymi filiżankami
kawy o pięknych kształtach. Przód
zdobi emblemat BMW 328 i BMW 507.
Razem z odpowiednimi podstawkami
z logo BMW i wysokiej jakości opakowaniem prezentowym.
Zestaw

80 22 2 217 301

Smycz Rectangular.

39,00 zł

80 23 2 212 801
199,00 zł

Każdy 7,00 zł

Ergonomiczna mysz komputerowa w stylu samochodu
koncepcyjnego BMW i8 pozwoli na 30-procentową
oszczędność energii – dzięki niebieskiemu oświetleniu
diodowemu i automatycznemu trybowi spoczynku. Nadaje się do różnych rozdzielczości i ma zasięg do 30 m.
Praktyczna: zintegrowane miejsce do przechowywania
odbiornika.

Grubo tkany nylon zapewnia niezwykłą wytrzymałość.
Prostokątne metalowe okucie i stabilne zapięcie na metalowe kółko zapewnia stabilność podczas częstego
użytkowania. Logo BMW na epoksydowanym znaczku.
Wymiary: ok. 43,5 x 1,5 cm.

Trójkolorowa

Czarno-srebrny

Znaczek BMW.

80 29 2 352 624

80 56 0 443 299

15,00 zł

165,00 zł

Estetyczny ołówek w czarnym lub srebrnym kolorze z logo
BMW. Materiał: drewno, tkanina. Długość: ok. 175 mm.

Estetyczny znaczek BMW z kapturkiem
ochronnym i powłoką epoksydową.

Srebrny
Czarny

Srebrny

Długopis.

80 56 0 444 593
80 56 0 444 559

Każdy 9,00 zł

Długopis z tworzywa sztucznego z mechanizmem obrotowym, czarnym lub niebieskim wkładem i logo BMW.
Czarny
Niebieski

80 56 0 443 302
80 56 0 443 304

Znaczek BMW.

80 56 0 443 263

9,00 zł
ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Kubek.

75,00 zł

KOLEKCJA BMW

25,00 zł

Klasyczny metalowy znaczek BMW powlekany żywicą
epoksydową. Z praktycznym zapięciem motylkowym
i kartą.
Srebrny

KOLEKCJA BMW M

Podkładka pod mysz.

80 56 0 444 572
Termokubek.

48,00 zł

Zapewni rozgrzewkę w zimne dni: szlachetnie wykonany
termokubek ze szczotkowanej stali emaliowanym logo
BMW na wieczku z tworzywa sztucznego.

Kubek Design.

69,00 zł

Notes.

Każdy 35,00 zł

Parasol.

80 56 2 211 967

65,00 zł

Wysokiej jakości porcelanowy kubek
w ponadczasowej stylistyce. Optymalny
uchwyt dzięki termoizolacyjnemu
pierścieniowi z tworzywa sztucznego.
Z logo BMW.

Notes z solidną 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.

Dzięki swojemu wysokiej jakości wykończeniu parasol
z pewnością przetrwa wiele deszczowych nawałnic.
Łatwy w składaniu, z półautomatycznym otwieraniem.
Z wygrawerowanym logo BMW na rączce.
Średnica: ok. 95 cm.

Granatowy
Błękitny

Granatowy
lub błękitny

Granatowy

32

80 22 2 156 342
80 22 2 156 343

80 56 2 211 970

80 56 2 211 968

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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MINIATURY BMW

Stal nierdzewna

KOLEKCJA BMW M.

NADZIEJA.
OBAWA. EUFORIA.
Dynamiczny wygląd na najwyższych obrotach:

KOLEKCJA BMW

Wyczynowe samochody BMW M są synonimem mocy, wspaniałej technologii i prawdziwych emocji sportowych.
M nie tylko jest najmocniejszą literą na świecie, jest również synonimem luksusowego stylu i mocnych wrażeń.
Doskonałym odzwierciedleniem tych cech jest kolekcja BMW M. Mocne kolory, wytrzymałe materiały i wyraziste
akcenty stylistyczne zachwycają nie tylko fanów dużych prędkości: wszyscy miłośnicy tej litery zyskują dynamiczny
styl impetu.

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW M.

Dynamika aż po najmniejsze włókno węglowe.
Typowy dla M akcent w postaci karbonu jest wizualnym
credo kolekcji, konsekwentnie powtarzanym we wszystkich produktach, nadając im dynamiczny wygląd i stwarzając równocześnie wiele możliwości połączeń. Dzięki
jeszcze innym elementom designerskim kolekcja nabiera prawdziwie niepowtarzalnego charakteru: sportowe
lamówki akcentujące, przechodzące paski na mankietach, pasku lub kołnierzyku oraz wyraziste hasło M czy
logo M.

MINIATURY BMW

Inteligentna funkcjonalność i ekscytujący design.
M oznacza doskonałe osiągi. Kryje się za tym nie tylko
stylistyka, ale przede wszystkim świetne wykończenie.
Dzięki temu torba na kółkach M z lekkobieżnymi podwójnymi rolkami nadaje się do optymalnego transportu.
Lekkie, wysokogatunkowe materiały zastosowano
również w kurtkach puchowych i obuwiu. A to wszystko
bez ani jednego grama mniej na funkcjonalności.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

WYGLĄD, KTÓRY ROBI FURORĘ.

QUICKLINK
www.bmw.pl/lifestyle

KOLEKCJA BMW M

1.449,00 zł

Na niepogodę. Niezwykle lekka, wiatroszczelna kurtka puchowa z wodoodpornymi kieszeniami na zamek błyskawiczny na piersi i po bokach. Dodatkową ochronę w zimowe
dni zapewnia ciepły kołnierz karbowany. Praktycznym rozwiązaniem są regulowane
mankiety rękawów i uchwyt na słuchawki po lewej, wewnętrznej stronie w górnej części.
Czarny zamek błyskawiczny z przodu i po bokach oraz wieszak kurtki o wyglądzie pasa
bezpieczeństwa stanowią atrakcyjne optyczne akcenty. Ze znaczkiem BMW na lewym
ramieniu i logo PUMA na karku. Materiał: 100% poliestru, wypełnienie: 100% puchu.
Antracytowa

S–XXL

922,00 zł

Design M. Niezwykle lekka kurtka puchowa na okres wiosenny czy jesienny przykuwa
wzrok dzięki zastosowaniu modnego, jaskrawego koloru. Ale wzrok przyciągają również
inne, szczególne detale: wnętrze kołnierzyka, podszewka i wyściółka kieszeni, nawiązujące stylistycznie do materiału wierzchniego. Ożywiającym akcentem są odblaskowe
lamówki wzdłuż zamka błyskawicznego oraz napa przy stójce z wytłoczonym logo
BMW M. Taśma w kolorach BMW M w tylnej części kołnierzyka oraz gumowana etykietka BMW M na rękawie i uchwyt suwaka BMW M uzupełniają atrakcyjny wygląd.
Praktyczne rozwiązanie: kurtkę puchową można szybko i sprawnie złożyć do osobnego woreczka – w komplecie z kurtką. Materiał: 100% puchoszczelnego nylonu.
Czerwona

38

XS–XXL

80 14 2 297 291-296

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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MINIATURY BMW

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Atrakcyjna kurtka damska M.

80 14 2 344 380-384

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

Męska kurtka puchowa M.

529,00 zł

Męska bluza dresowa M.

549,00 zł

Ta wysokiej jakości bluza dresowa damska doskonale się dopasowuje, dzięki czemu
jest niezwykle komfortowa – dzięki wyściełanemu kapturowi ze stałą stójką oraz wykończeniem ściągaczowym dolnej krawędzi i mankietów. Zamek błyskawiczny dekorują typowe barwne paski M. Atrakcyjny wygląd zapewniają lekko wyściełane strefy
ramion i łokci z kontrastowego materiału. Dynamiczne wykończenie w postaci nadrukowanego hasła BMW M: „M. The most powerful letter in the world.” przy tylnej,
dolnej krawędzi i gumowane logo M w przedniej części.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.

Daje komfort, zatrzymując ciepło – dzięki wysokiej jakości materiałowi dresowemu
z miłym w dotyku podbiciem polarowym. Stylowy wygląd dzięki stójce i szczególnym
detalom, jak stebnowane wstawki na łokciach i przy ramionach oraz nadrukowany zamek błyskawiczny z połyskującą powłoką. Z hasłem BMW M „M. The most powerful
letter in the world.” na plecach. Materiał: polar amerykański, 100% bawełny.

Antracytowa

Antracytowa

40

XS–XXL

80 14 2 344 391-396

S–XXXL

80 14 2 344 374-379

Nylonowa kurtka M.

599,00 zł

Prawdziwy styl przy każdej pogodzie. Wiatroszczelna i wodoodporna kurtka nylonowa
doskonale sprawdza się w różnych warunkach pogodowych. Wzrok przykuwa wysokiej
jakości, lekki materiał z czerwonymi wstawkami w strefie ramion i barków. Charakterystyczny wygląd BMW M zapewnia zamek błyskawiczny w nadrukowanych barwach
BMW M, pasek tylny i gumowane logo BMW M w przedniej części. Nylonowa kurtka
damska jest dodatkowo wcięta w talii, nadając bardzo kobiecy kształt. Kurtka męska
wyposażona jest w zintegrowany kaptur.
Materiał: 100% płótno, 100% nylonu.
Męska, antracytowa
Damska, antracytowa

MINIATURY BMW

Damska bluza dresowa M.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

S–XXXL 80 14 2 297 261-266
XS–XXL 80 14 2 297 285-290

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

Męska bluza z kapturem M.

349,00 zł

Koszulka męska M
z długim rękawem.

315,00 zł

Koszulka damska M
z długim rękawem.

315,00 zł

Bluzka damska M.

349,00 zł

Biała

Przyjemny komfort noszenia zapewnia wyściółka wewnętrzna kaptura z materiału Single Jersey Soft w kolorze szarego melanżu. Typowy pasek M zapewnia
koszulce dynamiczny akcent. W obu szwach podkreślających talię umieszczono kieszenie wsuwane. Perfekcyjnym uzupełnieniem jest wysokiej jakości wyszywane
w przedniej części logo BMW M.
Materiał: Single Jersey, 95% bawełny, 5% elastanu.

Antracytowa

S–XXXL 80 14 2 304 484-489

Wysokiej jakości koszulka z długim rękawem z dzianiny
Single Jersey optymalnie dopasowuje się do figury.
Atrakcyjny wygląd zapewniają lekko wyściełane i stebnowane strefy ramion i łokci z kontrastowego materiału.
Dodatkowym elementem dekoracyjnym jest pasek M
w tylnej, środkowej części kołnierzyka. I jeszcze jeden
magnes: gumowany nadruk na tylnej, dolnej krawędzi:
„M. The most powerful letter in the world.”
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.

Antracytowa

S–XXXL

80 14 2 344 368-373

Precyzyjnie dopracowana koszulka damska z długim
rękawem i modnym dekoltem w szpic. Optymalne dopasowanie zapewnia domieszka elastanu oraz modny,
dopasowany krój. Ponadto lekko stebnowana część
ramion oraz wstawki na łokciach z materiału kontrastowego dają nadzwyczajny efekt optyczny. Z aplikacją
w postaci paska BMW M z tyłu kołnierzyka oraz nadrukiem „M. The most powerful letter in the world.” na
tylnej, dolnej krawędzi. Nadrukowane logo MINI pod
lewą poduszką ramienną.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.
Antracytowa

XS–XXL

XS–XXL

Koszula męska M.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Ta uniwersalna, a mimo to nowoczesna, dopasowana bluzka urzeka perfekcyjnym
dopasowaniem dzięki szwom podkreślającym figurę z przodu i z tyłu. Usztywniany
kołnierz i perłowe guziki uzupełniają klasyczny design. Z precyzyjnie wyszytym
napisem BMW M na lewym mankiecie.
Materiał: 96% bawełny, 4% elastanu.
80 14 2 297 279-284

349,00 zł

Ta modna, a równocześnie klasyczna koszula perfekcyjnie dopasowuje się do kształtu
ciała, a zakładka na plecach zapewnia optymalną swobodę ruchów. Całość uzupełniają ekstrawaganckie detale, a wśród nich wysokiej jakości guziki i mankiety w kolorze
perłowym. Wspaniałe wykończenie całości stanowi wyszywane logo BMW M na lewym mankiecie oraz pasek M na tasiemce na karku.
Materiał: 96% bawełny, 4% elastanu.
Biała

S–XXXL

80 14 2 297 243-248

80 14 2 344 385-390

Krawat M Carbon.

279,00 zł

Antracytowy

42

MINIATURY BMW

Wysokiej jakości krawat jedwabny z tkaniny żakardowej wspaniale podkreśla
szlachetny karbonowy design. Dyskretne logo BMW M z przodu i z tyłu.
Materiał: 100% jedwabiu.
80 16 2 179 762

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

265,00 zł

Damska koszulka polo M.

265,00 zł

Lekka koszulka polo z wysokiej jakości bawełnianej piki zapewnia przyjemne dopasowanie dzięki dłuższemu krojowi pleców. Atrakcja optyczna: ściągacze z płaskiego ściegu
oraz akcentująca lamówka z paskiem M przy bocznych rozcięciach. Z barwnym logo
BMW M na lewej piersi. Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.

Kobieca, a zarazem sportowa: wcięta w pasie koszulka polo o dopasowanym kroju
z elastycznej piki, ze sportowym zapięciem na trzy guziki i gładkimi ściągaczami.
O precyzji wykończenia świadczy usztywniany podwójny golf z paskiem M od
spodniej strony, nadający całości niezwykły akcent. Materiał: 95% bawełny i 5% elastanu.

Czerwona
Antracytowa
Biała

Antracytowa

S–XXXL
S–XXXL
S–XXXL

80 14 2 344 338-343
80 14 2 344 344-349
80 14 2 344 350-355

Pasek M.

XS–XXL

80 14 2 344 362-367

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

KOLEKCJA BMW M

Męska koszulka polo M.

459,00 zł

Wysokiej jakości pasek skórzany o regulowanej długości w modnej stylistyce Raw Cut
z wkładką wewnętrzną z delikatnej skóry welurowej. Z zewnątrz delikatny antracyt, wewnątrz dynamiczna czerwień. 5 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.
80 21 2 147 062
MINIATURY BMW

Antracytowy

44

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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KOLEKCJA BMW M

Koszulka damska M.

189,00 zł

163,00 zł

Koszulka damska z karbowanym wycięciem w szpic i lekkim wcięciem w talii
podkreślającym kobiecy wygląd. Bardzo
przyjemna w noszeniu, zachowuje swój
fason. Atrakcja optyczna: metalowe logo
BMW M na prawej piersi i srebrzysty nadruk „M. The most powerful letter in the
world.” na plecach. Z paskiem BMW M
przy kołnierzyku i na plecach.
Materiał: Single Jersey, 95% bawełny,
5% elastanu.

W każdej nitce tkwi fascynacja sportem
motorowym: modna koszulka z aplikacją
BMW M na piersi w atrakcyjnym karbonowym designie. Przyjemny komfort noszenia dzięki zastosowaniu dzianiny Single
Jersey. Atrakcja optyczna: czerwone szwy
na rękawach, a z tyłu pasek M.
Materiał: Single Jersey, 100% bawełny.

80 14 2 297 225-230

Antracytowa
XS–XXL
Biała
XS–XXL

80 14 2 297 231-236

80 14 2 297 267-272
80 14 2 297 273-278

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Antracytowa
S–XXXL
Biała
S–XXXL

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

Koszulka męska M
z karbonową aplikacją.

Koszulka męska dla
fanów M.

119,00 zł

Sportowa koszulka z okrągłym dekoltem
i dużym, wyrazistym logo BMW M na piersi.
Charakterystyczny karbonowy design
BMW M odzwierciedla stylowa tasiemka
na karku.
Materiał: 100% bawełny.

46

155,00 zł

Sportowa i kobieca: wcięta w talii koszulka damska z modnym dekoltem w szpic.
Z barwnym wyszytym logo BMW M na lewej piersi.
Materiał: 95% bawełny, 5% elastanu.
Czerwona

XS–XXL

80 14 2 344 356-361

80 14 2 158 074-078
MINIATURY BMW

Biała
S–XXL
Antracytowa
S–XXL
XXXL

Koszulka damska M.

80 14 2 166 206-210
80 14 2 181 583

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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KOLEKCJA BMW M

119,00 zł

Czapka M.

125,00 zł

KOLEKCJA BMW

Czapka M.

Czapka z daszkiem uniseks, z podszewką bawełnianą, przykuwa wzrok – dzięki swojemu dyskretnemu połyskowi i spodniej części w dynamicznej czerwieni. Inne ciekawe akcenty: wstawki przypominające szprychy i krawędź daszka imitująca karbon.
Wyszywane logo BMW M z przodu i metalowe zapięcie z wytłoczonym logo BMW.
Materiał: 100% poliestru.

Modną czapkę z daszkiem uszlachetniono mikrowłóknem, dzięki czemu zyskała dyskretny połysk. Niezwykle odporna na działanie światła dzięki domieszce poliestru.
Z wkomponowanymi wstawkami z kontrastującego materiału. Z metalową sprzączką
w matowym kolorze srebrnym i wytłoczonym logo BMW M.
Materiał: 100% poliestru.

Antracytowa

Antracytowa

80 16 2 344 397

Buty sportowe M
Street Turneo Mid.

589,00 zł

Moda na tor wyścigowy. Antracytowe półbuty marki Puma w stylu BMW M z czerwonymi i srebrnymi paskami. Materiał
wierzchni wykonano z gładkiej sztucznej
skóry, a wierzchołek, pięta i język stanowią
imitację skóry welurowej. Obszar kostki
wzmocniono tkaniną tekstylną o wyglądzie
włókna węglowego. Cholewka półbuta zapewnia ponadto perfekcyjne dopasowanie
i stabilność. Dostarczane z dwukolorowym
sznurowadłem w kolorze czarnym z czerwonymi brzegami oraz dopasowanymi kolorystycznie dziurkami na sznurowadła.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

KOLEKCJA BMW M

80 16 2 302 732

Antracytowe 80 16 2 344 410-418
Rozmiary: patrz tabela.

US
EUR
UK
M Street Turneo Mid
Nr artykułu: 80 16 2 344 –
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Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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MINIATURY BMW

TABELA ROZMIARÓW

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

KOLEKCJA BMW M

959,00 zł

Dynamiczne podróżowanie. Torba pokładowa z wysuwanym uchwytem teleskopowym,
uzupełnia zestaw bagażowy wraz z torbą na kółkach M. Czerwony zamek błyskawiczny
stanowi kolorowy akcent, podkreślony suwakiem z paskami M. Maksymalne bezpieczeństwo zapewnia zamek TSA z dodatkową możliwością indywidualnego zamknięcia
na zamek szyfrowy. Wnętrze również przyjemnie zaskakuje: stabilne taśmy mocujące,
jedna kieszeń boczna oraz pokrywa z kieszenią na zamek błyskawiczny. Druga komora
główna posiada dodatkową czarną pokrywę siatkową z czerwonym zamkiem błyskawicznym. Walizka posiada wyściółkę wewnętrzną w celu ochrony przedmiotów. Z barwnym logo BMW M na obudowie walizki i zintegrowaną płytką z logo BMW w rączce.
Materiał: Poliwęglan. Wyściółka wewnętrzna: 100% poliestru.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): 55 x 40 x 20 cm. Masa: 3,7 kg.

Sportowy towarzysz wszystkich podróży – wysokiej jakości torba na kółkach z czterema
podwójnymi kółkami i bardzo szerokim drążkiem teleskopowym na aktówkę. Niezwykły,
kolorowy akcent nadaje okalający, czerwony zamek błyskawiczny i suwak z designem
w postaci pasków M. Maksymalne bezpieczeństwo zapewnia zamek TSA z dodatkową
możliwością indywidualnego zamknięcia na zamek szyfrowy. Wewnątrz wszystko dobrze
zabezpieczone i ułożone – dzięki taśmom mocującym, praktycznemu przykryciu siatkowemu i wyściółce wewnętrznej. Z kieszenią boczną i pokrywą z kieszenią na zamek błyskawiczny. Tabliczka z tłoczonym logo M na rączce i barwne logo BMW M na obudowie
walizki.
Materiał: Poliwęglan. Wyściółka: 100% poliestru.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): 60 x 42 x 30 cm. Masa: 4,2 kg.

Czarna

Czarna

80 22 2 344 401

Pasek do walizki M.
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Walizka M.

75,00 zł

80 22 2 344 400

Zawieszka na walizki M.

75,00 zł

Pasek walizki dzięki swojej karbonowej
stylistyce doskonale współgra z torbą na
kółkach i innymi torbami. Pasek wyposażony jest w masywną, matową klamrę z wytłoczonym BMW M, która zapewnia
dodatkową stabilność. Kolejny atut: w pasek wpleciono motyw paskowy BMW M.
Szerokość: ok. 5cm. Długość: 85-150 cm.
Materiał: Nylon/metal.

Szlachetna zawieszka na walizki z czarnej
skóry nappa zachwyca stylowymi wstawkami w postaci skórzanych pasków w kolorach BMW M. Z tłoczonym logo M
z przodu oraz zamykaną kieszonką adresową. Na napie dodatkowo wytłoczone logo
BMW M.
Wymiary (dł. x szer.): 10 x 6,5 cm.
Materiał: 100% skóry.

Czarny

Czarna

80 22 2 344 404

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

514,00 zł

80 21 2 344 405

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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MINIATURY BMW

Walizka pokładowa M.

KOLEKCJA BMW M

529,00 zł

Torba sportowa M.

429,00 zł

Kosmetyczka M.

219,00 zł

Stylowa i praktyczna. Tę niezwykle lekką kosmetyczkę z gładkiego nylonu o specjalnej powłoce można łatwo wyczyścić. Dzięki gumowym wypustkom pozostaje sucha
i nie ślizga się na powierzchni. W środku torby znajduje się wiele przegródek wraz
z jedną komorą siatkową ma szczoteczki do zębów – dzięki czemu zachowana jest
maksymalna higiena. Materiał: Tkanina nylonowa z karbonem.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): 25 x 15 x 17 cm. Masa: 0,34 kg.
Antracytowa

425,00 zł

80 22 2 344 398

Obudowa M na iPhone 5 i Samsung Galaxy S3.

139,00 zł
KOLEKCJA BMW M

Portfel M.

KOLEKCJA BMW

Torba podróżna M.

Czarna

Czarna

Składana parasolka M.

80 22 2 344 403

189,00 zł

Parasol M.

iPhone 5
Klasyczna stylistyka portfela z czarnej skóry bydlęcej zachwyca wstawkami w postaci
skórzanych pasków w kolorach BMW M. Z przodu dodatkowo wytłoczone logo
BMW M. Rozłożenie przegródek wewnętrznych jest bardzo funkcjonalne: osiem kieszeni na karty, dwie przegródki na banknoty, jedna na monety oraz trzy kieszonki na
dokumenty. Stabilne wzmocnienie skórzane dodatkowo podkreśla wysokiej jakości
wykończenie. Materiał: 100% skóry, wyściółka wewnętrzna: 100% poliestru.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): 11,5 x 9,5 x 2,5 cm.

Stylowe etui o atrakcyjnym wyglądzie włókna węglowego umożliwiają łatwe wyjmowanie smartfonu – dzięki trójkolorowej tasiemce z paskami BMW M. Wbudowany magnes
zawsze powoduje powrót elementu metalowego do pozycji wyjściowej. Atrakcja wizualna: czerwony, lakierowany motyw wzdłuż krawędzi zewnętrznych. Z barwnym metalowym logo BMW M. Materiał: Na zewnątrz skóra PU, wewnątrz mikrowłókno. Dostępne
do iPhone'a 5 i Samsung Galaxy S3.

Czarny

Czarna
iPhone 5
Galaxy S3

139,00 zł

Sportowy wizytownik z czarnej skóry nappa ze wstawkami w postaci skórzanych pasków
w kolorach BMW M posiada dwie kieszonki na karty. Dodatkową atrakcją są czerwone
szwy kontrastowe wewnątrz i duże, wytłoczone logo BMW M w przedniej części.
Materiał zewnętrzny: 100% skóry, wyściółka wewnętrzna: 100% poliestru.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): 10,5 x 7,3 cm.

Niezawodna ochrona smartfonu przed zadrapaniami i uderzeniami: twarde etui
w dynamicznym karbonowym designie z odpowiednimi otworami na złącza i obiektyw kamery. Szczególna atrakcja: z przodu trójkolorowe paski BMW M. Z kolorowym
metalowym logo BMW M. Materiał: Skorupa z tworzywa sztucznego ze skórą poliuretanową. Dostępne dla iPhone'a 5 lub Samsung Galaxy S3.

Czarny

Czarne
iPhone 5
Galaxy S3

80 22 2 344 402
80 21 2 344 407

239,00 zł

Wizytownik M.

175,00 zł

80 21 2 333 806
80 21 2 333 807

Twarde etui M na iPhone 5 i Samsung Galaxy S3.

iPhone 5

Najlepszy sposób na deszcz – dzięki odpornej tkaninie poliestrowej czaszy parasola
i jego pokrowca. Bardzo elastyczny szkielet i trzonek aluminiowy stawią opór nawet silnym podmuchom wiatru. Dynamiczne, czerwone szwy dekoracyjne i typowy design M
z karbonem stanowią barwne, atrakcyjne akcenty. Z praktycznym mechanizmem do
otwierania i zamykania, obsługiwanym jedną ręką za pomocą przycisku, oraz prawdziwą
wstawką karbonową na rączce.

Pod szlachetnym parasolem ze stabilnym szkieletem z czarnego karbonu oraz perforowaną rączką skórzano-tekstylną schowają się nawet dwie osoby. Czasza parasola z czystej tkaniny poliestrowej z połyskiem jedwabiu posiada powłokę teflonową, chroniącą
przez zabrudzeniami i wodą. Z zewnątrz wzrok przykuwa nadrukowane, barwne logo
BMW M.

Czarna

Czarny
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80 23 2 211 767

Galaxy S3

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Dynamiczny wygląd sportowej torby. Torba, wykonana z powlekanego nylonu z tkaniną
z karbonu, jest nie tylko stylowa, ale również wytrzymała i odporna na zabrudzenia.
Barwny kontrast stanowi czerwony szew przy głównym zamku błyskawicznym. Torba
posiada przeciwpoślizgowe wypustki na spodzie i pasek z bocznym motywem
pasków M i uchwytem skórzanym. Dodatkowy pasek na ramię mocowany jest za pomocą metalowego karabińczyka. Ta sportowa torba, oprócz obszernej komory głównej,
posiada praktyczną kieszeń zewnętrzną z kolorowym, metalowym logo BMW M.
Boczna kieszeń na obuwie jest wodoodporna.
Materiał: Nylon z włóknem węglowym.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): 54 x 31 x 27 cm. Masa: 1,4 kg.

MINIATURY BMW

Funkcjonalna i dynamiczna. Wytrzymała, lekka torba podróżna zachwyca zastosowaniem
specjalnych, mieszanych materiałów. Torba jest odporna na zabrudzenia, ma dużą, naszywaną kieszeń zewnętrzną oraz dodatkowo zamykany schowek na mniejsze akcesoria. Barwne logo BMW M z metalu stanowi dekorację zewnętrzną, a czerwone szwy przy
zamku błyskawicznym są ciekawym elementem kontrastującym. Ponadto torba jest wyposażona w osobny woreczek na obuwie i ma przeciwpoślizgowe wypustki na spodzie.
Uchwyt ze skóry naturalnej.
Materiał: Nylon z włóknem węglowym. Wyściółka wewnętrzna: 100% poliestru.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): 64 x 34 x 38 cm. Masa: 1,25 kg.

80 23 2 147 074

80 21 2 344 406

Galaxy S3

80 21 2 351 095
80 21 2 351 096
Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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KOLEKCJA BMW M

Breloczek M karbonowy.

139,00 zł

Kółko na klucze M z karbonu.

119,00 zł

80 25 2 219 963

Uczta nie tylko dla oka: dzięki karbonowej wstawce ten breloczek zapewnia również
doskonałe wrażenia dotykowe. Z kolorowym logo BMW M z przodu i płaskim, kształtnym kółkiem.
Materiał: stal szlachetna z karbonową wstawką.

Niezwykle funkcjonalne kółko na klucze w formacie mini, ze stali szlachetnej. Przód
zdobi barwne logo M, a tył karbonowa wstawka. Niezwykle łatwy montaż kluczyka
zapewnia komfortowy mechanizm pociągowo-obrotowy.
Materiał: stal szlachetna z prawdziwą karbonową wstawką.

Srebrno-karbonowy

Srebrno-karbonowe

80 27 2 304 189

Pamięć USB M
w formie kluczyka,
8 GB, karbon.

Zegarek M.

1.399,00 zł

Zegarek M.

939,00 zł

80 27 2 304 190

136,00 zł

Znaczek BMW M.

25,00 zł

Szlachetna pamięć USB w modnej formie
kluczyka do BMW M. Wyróżnia ją karbonowy wzór z przodu i z tyłu oraz logo
BMW M. Mocowanie na wąski, czarny
pasek. Dodatkowo zestaw zawiera kabel
USB. Z opakowaniem prezentowym.

Metalowy przypinany znaczek, wypukły,
kolorowo emaliowany. Zapięcie kulkowe
na odwrocie.

Czarna

Srebrny

80 23 2 212 807

Pióro kulkowe M.

80 23 2 152 291

474,00 zł

Pióro kulkowe o pięknym kształcie i wysokiej jakości wykończeniu, ozdobione prawdziwym karbonem i chromem. Szlachetne wygrawerowane laserem logo BMW M.
Na wieczku widnieje kolorowe logo BMW M, ukryte za szklaną soczewką.
Dynamika w wielkim stylu. Zegarek ze szczotkowaną kopertą ze stali szlachetnej i cyferblatem w stylizacji BMW M zachwyca świecącymi, białymi wskazówkami i oznaczeniami
godzin. A w środku znajduje się precyzyjny szwajcarski mechanizm kwarcowy firmy
RONDA. Tył zegarka zdobi wygrawerowane laserowo logo BMW M. Funkcja stopera, datownik i mały sekundnik. Futurystyczna bransoleta z bezpiecznym zapięciem, hartowane
szkło mineralne, wodoodporność do 10 ATM – to dodatkowe elementy wyposażenia.
W wysokiej jakości opakowaniu prezentowym.

Jeszcze więcej sportowego zacięcia. Również na przegubie dłoni. Zegarek w wysokiej
jakości kopercie ze stali szlachetnej oraz z czarną lunetą aluminiową i karbonowym
cyferblatem ze szwajcarskim mechanizmem kwarcowym firmy RONDA i analogowym
datownikiem. Hartowane szkło mineralne i wytrzymały pasek ze skórzaną stroną wewnętrzną pozwolą cieszyć się tym gadżetem przez długi czas. Zegarek dostarczany
jest w wysokiej jakości opakowaniu prezentowym. Wodoodporny do 3 ATM.

Stal szlachetna, czarny

Nylon, czarny
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80 26 2 220 013

80 26 2 220 011

Chrom/karbon

80 24 2 217 299

Wkład do pióra kulkowego M.

25,00 zł / sztukę

Niebieski
Czarny

80 24 2 280 133
80 24 2 280 134

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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Oprawki: srebrny. Szkła: szarozielony.

KOLEKCJA BMW

W sportowym stylu. Niezwykłą atrakcją tych okularów przeciwsłonecznych są zastosowane wstawki karbonowe i kolaż materiałów. Ponadto oprawki są bardzo elastyczne.
Powyżej karbonowej wstawki na zausznikach wygrawerowano laserem logo BMW M.
Szarozielone szkła z poliwęglanu i 100% ochroną UV. W komplecie z etui na okulary
i ściereczką czyszczącą. Niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-A, UV-B
i UV-C do 400 nm.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

629,00 zł

MINIATURY BMW

Okulary przeciwsłoneczne M.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI.

RADOŚĆ. SZALEŃSTWO.
SZCZĘŚCIE.
Asortyment pulsujący zachwytem.

KOLEKCJA BMW
KOLEKCJA BMW M
ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI.
ZACHWYT JEST DZIECINNĄ IGRASZKĄ.

QUICKLINK
www.bmw.pl/lifestyle

Rosnąca radość.
BMW zachwyca niezależnie od wieku. Wspaniale jest
posiadać rower, który przez wiele lat może służyć właścicielowi: np. rowerek dziecięcy, który jest zarówno rowerkiem biegowym, jak i rowerem. Lub Cruise Bike
Junior, którego kąt rurki siodełka jest tak dobrany, że jej
geometria ramy jest zawsze optymalnie dopasowana do
wzrostu i wieku dziecka.

Stawiamy na bezpieczeństwo.
Maksymalna radość nie musi być ryzykowna. Dlatego
bezpieczeństwo produktów dla dzieci jest naszym najwyższym priorytetem. To samo credo obowiązuje dla
kasku rowerowego z atestem TÜV i stylowego Snow
Pacer.

Nagrodzona stylistyka.
Nasze maluchy też mają swój smak i styl. Stylistyka
dwukołowców wskazuje zatem również bezsprzecznie
na pochodzenie ze stajni BMW. Dowodem na wspaniały
efekt stylistyczny modelu BMW Cruise Bike Junior jest
wyróżnienie przez międzynarodowe jury renomowaną
nagrodą reddot design award.

MINIATURY BMW

Kiedy „przypadkiem” nasz milusiński nie pojawia się na kolacji, to tylko może być jeden powód: prawdziwy zachwyt.
Dzięki produktom z asortymentu dla dzieci BMW oczy najmłodszych błyszczą ekscytacją jeszcze przez wiele miesięcy, dostarczając im niezmiennie i długo chwil niezwykłej radości. Wynika to z pewności z wysokiej jakości dopracowania elementów, dziecinnie łatwej obsługi i modnej stylistyki w żywych kolorach. Typowe cechy BMW.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

1199,00 zł

KOLEKCJA BMW

BMW Kidsbike.

Rower dziecięcy BMW Kidsbike to połączenie rowerka biegowego z rowerem na pedały. Dzięki temu dziecko już od wczesnych lat
trenuje swój zmysł równowagi i prędkości, nie przeciążając się przy tym nadmiernie. Dzięki temu łatwiej mu będzie przesiąść się
na jazdę z pedałami. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią pedały z tworzywa sztucznego z odblaskami. Ergonomiczny kształt siodełka zapewnia odpowiednio wygodną pozycję siedzenia. A kiedy dziecko wyrośnie z rowerka biegowego i chce wypróbować coś
nowego, wystarczy prosty zamontować załączony zespół napędowy i łańcuch, aby powstał wspaniały rower. W zestawie jest również torebka na ramę oraz siatka na kierownicę i posiadający atest TÜV rowerowy kask dziecięcy w kolorze ramy i o odblaskowej
powierzchni. Kidsbike przeznaczony jest dla dzieci od. ok. 2½ roku (jako rowerek biegowy) do ok. 6 lat (jako rower).

BMW Kidsbike.
Niebieski

1199,00 zł
80 91 2 239 359

BMW Kidsbike.
Czerwony

1199,00 zł
80 91 2 239 361

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

KOLEKCJA BMW M

Wysokość ramy:
36 cm
Masa:
rowerek biegowy 6 kg
Masa:
z pedałami 8 kg
Wysokość siodełka:
38–46 cm
Dopuszczalne obciążenie:
50 kg

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

Funkcjonalność.

BMW Kidsbike.

1199,00 zł

Pomarańczowy

80 91 2 222 115

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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1969,00 zł

BMW Cruise Bike Junior.

1969,00 zł

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

KOLEKCJA BMW M

BMW Cruise Bike Junior.

KOLEKCJA BMW

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Dla małych kierowców i tych trochę większych. BMW Cruise Bike Junior wyposażony jest w ramę, której kąt rurki siodełka jest tak
dobrany, że jej geometria ramy jest zawsze optymalnie dopasowana do wzrostu dziecka. Nadaje się dla chłopców i dziewczynek
w wieku od 6,5 do 9 lat. Szerokość dźwigni hamulca ustawia się indywidualnie. Specjalnie dopasowana amortyzowana piasta koła
przedniego i 6-biegowe przerzutki piastowe z manetką Shimano gwarantują najwyższy komfort obsługi i jazdy. Przerzutki i dwa
hamulce felgowe pracują lekko i nie wymagają wielkiego nakładu siły. Reflektory przednie, tylne, przy pedałach i szprychach oraz
dzwonek w kolorze kierownicy zapewniają optymalną widoczność i słyszalność roweru. Ta wyjątkowa stylistyka BMW została już
wyróżniona przez międzynarodowe jury renomowaną nagrodą „red dot design award”. Cruise Bike może być stosowany w ruchu
drogowym jedynie z odpowiednim wyposażeniem, zgodnym z przepisami kodeksu drogowego.
Masa: 12,5 kg. Rama aluminiowa (AL 6061-T6): bardzo sztywna, wykonana z 4-komorowego profilu tłoczonego,
gładzone spawy (proces gładkiego spawania).

80 91 2 312 626
80 91 2 312 627

MINIATURY BMW

Czarno-pomarańczowy
Biało-zielony
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Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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KOLEKCJA BMW

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

BMW Z4 RideOn (wersja elektryczna)

1399,00 zł

Prawdziwe wrażenia za kółkiem BMW – również dla maluchów. Nowoczesne BMW Z4
z wbudowanym głośnikiem, klaksonem oraz kierunkowskazami oraz poruszającym
brzmieniem silnika. Z tworzywa sztucznego, niezawierającego substancji szkodliwych.
Dla dzieci od 3 do 5 lat.

80 93 2 343 769

MINIATURY BMW

Żółty Atacama
(przewidywany termin wprowadzenia: 1. kwartał 2014)

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Wersja elektryczna, 6 V.
Prędkość maksymalna: ok. 4 km/h; czas pracy: 1– 2 h; czas ładowania: 8 –12 h;
masa: 12,5 kg; klucz, złącze MP3.
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Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

915,00 zł / 1599,00 zł

BMW M3 GT2 (wersja na pedały/elektryczna).

915,00 zł / 1599,00 zł

Podróże w czasie… w pokoju dziecka. Legendarny, ponowiony model DTM z 2012 zachwyca aerodynamiczną sylwetką niczym jego pierwowzór. Dla dzieci od ok. 3 do 5 lat.
Z tworzywa sztucznego, niezawierającego substancji szkodliwych.

Sport motorowy w pokoju dziecka. Model BMW M3 GT2 cabrio, w wersji na pedały
lub elektrycznej, stanowi wierne odzwierciedlenie oryginału. Jedynie prędkość nieco
mniejsza. Auto na pedały z lekkobieżnym napędem dźwigniowym i regulowaną pozycją siedzenia. Dla dzieci od ok. 3 do 5 lat. Z tworzywa sztucznego, niezawierającego
substancji szkodliwych.

Wersja na pedały:
915,00 zł
Lekkobieżny napęd na drążki,
regulowana pozycja siedzenia.
Masa: ok. 8 kg.

Wersja elektryczna, 6 V: 1599,00 zł
Prędkość maksymalna ok. 4km/h;
czas pracy min. 1 h bez przerwy;
czas ładowania ok. 15 h;
masa: ok. 12,5 kg.

Wersja na pedały:
915,00 zł
Lekkobieżny napęd na drążki,
regulowana pozycja siedzenia.
Masa: ok. 8 kg.

Wersja elektryczna, 6 V: 1599,00 zł
Prędkość maksymalna ok. 4 km/h;
czas pracy min. 1 h bez przerwy;
czas ładowania ok. 15 h;
masa: ok. 12,5 kg.

Czarny

Czarny

Biały

Biały

80 93 2 320 203

80 93 0 493 883

80 93 0 493 878

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

80 93 2 320 195

KOLEKCJA BMW M

BMW M3 Motorsport (wersja na pedały/elektryczna).

Sportowe emocje w każdym rozmiarze. BMW M6 Cabrio nie ustępuje w niczym swojemu pierwowzorowi. Dostępne jako samochód na pedały lub samochód elektryczny
(akumulatory 6 V). Zderzaki z przodu i z tyłu w oryginalnym stylu M, obręcze kół M6
i naklejka M6 na pokrywie bagażnika i „skrzelach”. Z elektrycznym klaksonem i prędkościomierzem. Materiał: lakierowana rama stalowa, tworzywo sztuczne niezawierające substancji szkodliwych. Udźwig do 50 kg. Dla dzieci od 4 do 7 lat.
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1399,00 zł / 2015,00 zł
Wersja na pedały:
1399,00 zł
Lekkobieżny napęd na drążki,
regulowana pozycja siedzenia.
Masa: ok. 8 kg.

Wersja elektryczna, 12 V: 2015,00 zł
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.

Niebieski

Niebieski

80 93 0 444 852

BMW 328 Roadster (wersja na pedały/elektryczna)
Dla młodych miłośników klasyki. Przepiękna linia roadstera z chromowaną atrapą
chłodnicy i obręczami kół niczym z oryginalnego auta. Bardzo lekka obsługa oraz
niezwykle cicha praca dzięki specjalnym oponom gumowym. Oferowany w wersji
na pedały lub elektrycznej. Dla dzieci od 3 do 5 lat. Certyfikat TÜV.

899,00 zł / 1499,00 zł
Wersja na pedały:

Biały

899,00 zł

80 93 2 149 183

Wersja elektryczna, 6 V: 1499,00 zł

Biały

80 93 2 149 182

80 93 2 158 901

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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BMW M6 Cabrio (wersja na pedały/elektryczna).

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

399,00 zł

BMW Snow Pacer.

369,00 zł

BMW Junior Bike.

409,00 zł

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 70,5 x 32,5 x 40 cm; rozstaw osi: 44 cm; masa: 4,5 kg.
Czarno-czerwony
Niebiesko-czerwony

BMW Baby Racer II M3.

80 93 0 446 003
80 93 0 006 909

399,00 zł

BMW Baby Racer II Motorsport.

459,00 zł

Prawdziwy śnieżny wehikuł. BMW Snow Pacer zapewnia bezpieczeństwo potwierdzone atestami. Ale ergonomia jest równie ważnym elementem konstrukcyjnym tych
wysokiej jakości sanek. Sanki wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na
niskie temperatury i promieniowanie UV, a wyposażenie, takie jak amortyzacja w osi
kierownicy, nierdzewne wymienne płozy, klakson oraz ergonomiczne siedzenie i kierownica zapewnią maksymalną radość na każdym stoku. Nośność do 50 kg.

Model dla początkujących małych rowerzystów. Lekki trzykołowy rowerek oferuje
duże, cichobieżne gumowe koła i optymalną ergonomię, zapewniające idealną pozycję siedzenia i łatwy w obsłudze układ kierowniczy. Dzięki budowie modułowej
można go bardzo łatwo rozłożyć i transportować. Dla dzieci od 3 do 5 lat.

Srebrny

Czarno-czerwony

80 93 2 338 652

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 71 x 37,5 x 56 cm; rozstaw osi: 48,5 cm; masa: 4,5 kg.
80 93 2 321 402

Akcesoria BMW.
Dzięki tym znakom drogowym z odpornego tworzywa sztucznego dzieci błyskawicznie opanują zasady ruchu
drogowego.

Zestaw 1.

95,00 zł

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Frajda dla małych – i chwila spokoju dla dużych – dzięki gumowemu ogumieniu.
Ten cichy, doskonale wykonany Baby Racer o sportowej sylwetce i dużym rozstawie kół ma obniżone zawieszenie i bezpieczniejszą trakcję. Wygodne, miękkie siedzenie w kolorze czerwonym. Dla dzieci od 1,5 do 3 lat. Certyfikat TÜV.

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

BMW Baby Racer II.

80 93 0 396 137

Sygnalizator świetlny.

119,00 zł

80 93 0 396 136

Prawdziwe wyścigowe wrażenia, również dla milusińskich. Sportowe BMW Baby
Racer z kierownicą sportową, cichym gumowym ogumieniem, przednim spojlerem, prędkościomierzem i obrotomierzem. Przednia i tylna część z metalowymi
akcentami i logo BMW. Dla dzieci od 1½ do 3 lat. Certyfikat TÜV.

Zestaw 2.

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.): 73 x 32,5 x 40 cm; rozstaw osi: 44 cm; masa: 6,4 kg.

Pachołek.

Pomarańczowo-czarny

Niebiesko-biały
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80 93 2 296 563

80 93 2 163 090

95,00 zł
80 93 0 396 138

29,00 zł
80 93 0 396 139

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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Wielki pomysł – w małej interpretacji. Mały BMW Baby Racer II M3 w skali 1:1 posiada identyczne detale jak jego wielki pierwowzór. Od kierownicy M i wskaźnika
prędkości aż po obrotomierz, wskaźnik temperatury i poziomu paliwa – prawdziwy
samochód M. Z cicho pracującymi gumowymi kołami oraz logo BMW M. Dla dzieci od 1½ do 3 lat. Certyfikat TÜV.

MINIATURY BMW.

DOTKNIJ. ODKRYJ.
DODAJ GAZU.
Przygoda w formacie mini.

KOLEKCJA BMW

Nawet jeśli wieczorem pozostawisz swoje BMW w garażu, fascynację jego atletyczną estetyką zabierasz ze sobą
wszędzie. Dobrze, że wierne oryginałom miniatury BMW zajmują tak niewiele miejsca. Na biurku, w domu lub z funkcją jazdy na dworze – te małe majstersztyki zawsze powodują przyspieszone bicie serca kolekcjonerów. Limitowane
klasyczne modele, np. BMW Z8 aż po najnowszą ikonę stylu, BMW serii 6 GranCoupé – tutaj każdy znajdzie coś, co
go zauroczy.

KOLEKCJA BMW M

MINIATURY BMW.

Perfekcja. W ogółach i szczegółach.
Nie tylko w stylistyce, ale również w wykonaniu detali
kładziemy nacisk na wierne odtworzenie pierwowzoru.
Modele muszą nawiązywać do swoich dużych oryginałów, począwszy od wykładziny imitującej tkaninę welurową aż po pasy, które wykonane są z takich samych
materiałów, jak w oryginalnych pojazdach.

Zwrotne. I zawrotne.
Aby dorównać swoim wielkim pierwowzorom, nasze miniatury są tworzone z ogromną pasją i starannością. Ponad 100 czynności należy wykonać, aby powstała taka
miniatura. Najlepszy przykład: miniaturowa wersja
BMWS1000RR, która wykonywana jest ręcznie z ok.
350 części.

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

TAK DUŻO BMW W JEDNEJ MINIATURZE.

MINIATURY BMW

Wszechstronność stylizacyjna i funkcjonalna.
Każdy pojazd występuje w kilku wersjach, dlatego również w miniaturze występuje ogromna różnorodność.
Dostępne są różne modele w rozmaitej skali i w różnej
oryginalnej kolorystyce. Funkcjonalność również urzeka
różnorodnością: modele wyposażone są m.in. w otwierane drzwi, aktywne kierownice i tarcze hamulców.

QUICKLINK
www.bmw.pl/lifestyle

MINIATURY BMW

BMW serii 3 GT (F34).

Radość z jazdy – teraz również w formacie mikro. Charakterystyczne linie BMW serii
1, tworzące jego charakterystyczną stylistykę, zostały odtworzone z precyzją godną
ręki mistrzów. Młoda, dynamiczna stylistyka uwidacznia się również w dominującej,
pionowo ustawionej atrapie chłodnicy, a wnętrze zadziwia swoją przestronnością.
Pasy zostały wykonane z identycznego materiału, jaki zastosowano w BMW serii 1,
cała podłoga pokryta jest imitacją weluru. Z działającą kierownicą i obracającymi się
tarczami hamulcowymi.

BMW serii 3 GT wspaniale łączy pozornie przeciwstawne cechy: elegancję i dynamikę.
Doskonale wypracowana stylistyka przodu, duża pokrywa bagażnika i niemal trójwymiarowa atrapa chłodnicy to tylko niektóre cechy, które uwypuklają sportowy styl tego
auta. Silnik oraz podwozie zostały wykonane z zachowaniem niezwykłej wierności
szczegółów. Mała atrakcja: obrotowe tarcze hamulcowe.

Skala: 1:18

Skala: 01:43 (przewidywany termin wprowadzenia: listopad 2013)

Szafirowoczarny
80 43 2 210 020

329,00 zł
Biel mineralna
80 43 2 210 021

Srebro lodowcowe
80 43 2 210 022

Biel alpejska
80 42 2 297 634

BMW serii 3 Touring (F31).

Doskonałe osiągi. Nawet podczas postoju. Model w skali 1:18 BMW serii 3 Limuzyna
jest ucieleśnieniem tego, czym tak naprawdę jest sportowa limuzyna. Charakterystyczne cechy i napis BMW rozpoznawalne w mgnieniu oka. Ekstrawaganckie detale
pasują idealnie do całości. Również wnętrze zostało wykonane z iście chirurgiczną
precyzją. Przykładowo pasy zostały wykonane z oryginalnego materiału na wzór pierwowzoru, a cała podłoga pokryta jest imitacją weluru. Również w tej miniaturowej
wersji BMW serii 3 Limuzyna wyznacza standardy, zachwycając aktywnym układem
kierowniczym i obrotowymi tarczami hamulcowymi. Dostępne również w skali 1:43.

Stylistyka BMW serii 3 Touring charakteryzuje się silnym przodem i wydłużonymi
proporcjami – zwinności auta nie da się ukryć nawet podczas postoju. A w środku
mnóstwo miejsca – i wierne oryginałowi odtworzenie najmniejszych detali. Pasy zostały wykonane z identycznego materiału, jaki zastosowano w BMW serii 3 Touring,
a cała podłoga pokryta jest imitacją weluru Z funkcją kierowania i obrotowymi tarczami hamulcowymi.

Skala: 01:43

Skala: 01:43

139,00 zł

Czerwień Melbourne
80 42 2 297 636

BMW serii 4 Coupé (F32).

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

BMW serii 3 Limuzyna (F30).

Szafirowoczarny
80 42 2 297 635

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

BMW serii 1, wersja 5-drzwiowa (F20).

Czerwień Melbourne
80 42 2 212 870

Skala: 1:18
Szafirowoczarny
80 43 2 212 865
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Biel alpejska
80 42 2 244 249
329,00 zł

Srebro lodowcowe
80 43 2 212 867

139,00 zł
Granat cesarski
80 42 2 244 254

Srebro lodowcowe
80 42 2 244 265

Biel alpejska
80 43 2 244 242

Połyskujący brąz
80 43 2 244 243

Skala: 1:18
Szafirowoczarny
80 43 2 244 216

329,00 zł

Numer jeden w swojej klasie. Stylistyka nowego BMW serii 4 Coupé zaskakuje nowymi kształtami. Niezwykle duża atrapa chłodnicy i długie linie sylwetki podkreślają zacięcie sportowe, nie ujmując nic z elegancji emanującej z całego auta. Otwierany
bagażnik i maska silnika, obrotowe tarcze hamulcowe.
(Ilustracja może odbiegać od oryginału.)
Skala: 01:43 (przewidywany termin wprowadzenia: kwiecień 2014)
Niebieski Estoril
80 42 2 318 858

Szafirowoczarny
80 42 2 318 856

MINIATURY BMW

Biel alpejska
80 42 2 212 868

139,00 zł

139,00 zł

Czerwień Melbourne
80 42 2 318 860

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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BMW M5 (F10M).

BMW X1 (E84).

BMW X6M (E71M).

Dynamika w zasięgu ręki. BMW serii 5 zachwyca swoją dynamicznym wyglądem,
jak żadna inna limuzyna. Stylistyka łączy pozornie przeciwstawne cechy: elegancję
i siłę. Linie dachu stylizowane na coupé uzupełnia precyzyjnie odtworzone wnętrze.
Przetłoczenie wyraźnie akcentuje linię boczną. A wewnątrz auta widać wyraźną
orientację na kierowcę. Samo wnętrze auta zdradza dbałość o najdrobniejsze szczegóły: pasy wykonano z materiału, jaki zastosowano w prawdziwym BMW serii 5,
a całą podłogę pokryto imitacją weluru. Miniatura posiada aktywną funkcję kierowania i obrotowe tarcze hamulcowe.

Bezkompromisowe. Stylistyka BMW M5 ustanawia standardy imponującej niezależności. Znajduje ona wyraz w dynamicznie ukształtowanym przodzie auta, który płynnie przechodzi w opływowe kształty. Również wnętrze tego modelu w skali 1:18
urzeka pasami, wykonanymi z tego samego tworzywa, co pasy stanowiące wyposażenie oryginalnego BMW M5. Podłoga wnętrza jest całkowicie flokowana, dając wrażenie welurowych wycieraczek. Z funkcją kierowania i obrotowymi tarczami
hamulcowymi.

Silny charakter w małej formie. BMW X1 podejmuje wyzwanie przestronności
i wszechstronności. I chociaż stylistyka karoserii sprawia wrażenie kompaktowej i atletycznej, przestronność wnętrza sprosta wielu wyobrażeniom. Przemyślano tutaj każdy
detal, przykładowo pasy wykonano z materiału, z którego wykonuje się prawdziwe
pasy bezpieczeństwa do BMW X1. Ponadto można otworzyć wszystkie drzwi, bagażnik i maskę silnika. Z funkcją kierowania i obrotowymi tarczami hamulcowymi.

Na pozycji lidera – w każdym formacie. Model w skali 1:18 nie ustępuje w niczym
swojemu pierwowzorowi. Masywne kształty determinują całość stylu i nadają wyrazistości całej sylwetce BMW X6. Sportowy wygląd demonstruje spojler rodem ze
sportów motorowych. Pasy zostały wykonane z oryginalnego materiału na wzór samego wzorcowego auta, a cała podłoga pokryta jest tworzywem o wyglądzie wycieraczek welurowych. Szczególną cechą charakterystyczną jest typowy tył z dwiema
podwójnymi końcówkami rury wydechowej. Można otworzyć wszystkie drzwi, bagażnik i maskę silnika. Z funkcją kierowania i obrotowymi tarczami hamulcowymi.

Skala: 1:18

Skala: 1:18

Skala: 1:18

Skala: 1:18

329,00 zł

Granat Monte Carlo
80 43 2 186 352

BMW serii 6 Cabrio M (F12M).

BMW serii 6 Coupé M (F13M).

Idealne linie otoczone świeżym powietrzem. Miniatura BMW serii 6 Cabrio M w skali
1:18 zachwyca zewnętrzną muskulaturą i uderzającą dynamiką. Nisko osadzony
pas przedni uzupełnia tę aerodynamiczną stylistykę. Również wnętrze odtworzono
z prawdziwa miłością do detali. Materiał wykonania pasów jest identyczny, jak ten
w oryginalnym BMW serii 6 Cabrio M. Aktywna kierownica i obrotowe tarcze
hamulcowe.

Wiele czasu spędzono nad projektem miniatury BMW serii 6 Coupé M. Ale to się
opłaciło. Konsekwentnie poprowadzona linia i niepowtarzalna, atletyczna sylwetka,
która nawiązuje do sportów motorowych, zdradza cel projektantów: ustanawianie
nowych standardów. W środku wszystkie pasy zostały wykonane z materiału, jaki
stosowany jest w BMW serii 6 Gran Coupé, a cała podłoga pokryta jest tworzywem
o wyglądzie dywaników welurowych. Ogromną frajdę sprawia wyposażenie w funkcję
kierowania i obrotowe tarcze hamulcowe. (Ilustracja może odbiegać od oryginału.)

Skala: 1:18

Skala: 1:18

Pomarańczowy Sakhir
80 43 2 253 655

329,00 zł
Silverstone II
80 43 2 253 656

Niebieski San Marino
80 43 2 253 657

Niebieski San Marino
80 43 2 218 737

Silverstone II
80 43 2 186 353

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

329,00 zł
Pomarańczowy Sakhir
80 43 2 218 738

Biel alpejska
80 43 2 218 739

Moc i niezależność to dominujące cechy stylu BMW serii 6 Gran Coupé. Duży rozstaw osi oraz długa maska silnika wzmacniają efekt dynamicznego wizerunku zewnętrznego. Spojrzenie do wnętrza pozwoli odkryć całkowitą orientację na kierowcę
i luksusowe wyposażenie. Pasy zostały wykonane z oryginalnego materiału, jaki
stosowany jest w BMW serii 6 Gran Coupé, a cała podłoga pokryta jest tworzywem
o wyglądzie dywaników welurowych. Wyjątkowy hit: działający układ kierowniczy
i obrotowe tarcze hamulcowe.
Skala: 1:18
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329,00 zł

Granat Monte Carlo
80 43 2 157 614

BMW X5 (F15).

BMW serii 6 Gran Coupé (F06).

Szafirowoczarny
80 43 2 218 740

329,00 zł

Biel alpejska
80 43 2 156 802

Ekskluzywność nie zależy od wielkości. Stylistyka BMW X5 zdradza swój niezwykły
sportowo-elegancki charakter. Łączy ona w sobie atletyczne kształty maski silnika ze
szlachetnie wykonanym wnętrzem. Wszędzie widać miłość do szczegółów: wszystkie
pasy wykonane są z tego samego materiału, co oryginalne pasy bezpieczeństwa
w BMW X5, podłoga imituje prawdziwy welur, a nawiązanie do oryginału podkreśla
aktywny układ kierowania i obrotowe tarcze hamulcowe. Model dostępny również
w wersji miniaturowej w skali 1:64. (Ilustracja może odbiegać od oryginału.)

Skala: 1:64 (przewidywany termin wprowadzenia: grudzień 2013)

39,00 zł

Miks kolorów
80 42 2 321 993
Skala: 01:43 (przewidywany termin wprowadzenia: kwiecień 2014)
Połyskujący brąz
80 42 2 318 969

Szafirowoczarny
80 42 2 318 974

Skala: 1:18 (przewidywany termin wprowadzenia: czerwiec 2014)
Połyskujący brąz
80 43 2 318 989

Szafirowoczarny
80 43 2 318 987

139,00 zł
Biel alpejska
80 42 2 318 973
329,00 zł
Kosmiczny szary
80 43 2 318 988

329,00 zł
Biel mineralna
80 43 2 218 741

Mroźny brąz
80 43 2 218 742
Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.

77

MINIATURY BMW

329,00 zł

Srebrny metalizowany
80 43 2 158 011

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

BMW serii 5 (F10).

MINIATURY BMW

BMW Z8 Cabrio (E52).

BMW M3 DTM 2013 (E92).

Wielkość klasycznego modelu w małej formie. Ten dwuosobowy roadster, zaprojektowany przez Albrechta hrabiego von Goertza, stanowi prawdziwą ikonę wzornictwa
motoryzacyjnego. Mimo upływu lat nie stracił nic ze swojego uroku i nadal jest prawdziwym rarytasem dla miłośników oldtimerów. Charakterystyczną cechą jego stylu
jest wydłużona nerka oraz boczne „skrzela”. Oryginalne modele zachowały się w liczbie 220 sztuk, a ich ceny sięgają ok. 1 000 000,00 EUR, co plasuje BMW 507 na pozycji najdroższego i najcenniejszego oldtimera.

Zainspirowane klasyką. Szeroka „nerka” BMW Z8 i boczne wloty powietrza stanowią
odzwierciedlenie tychże elementów z BMW 507 cabrio. A wewnątrz już na pierwszy
rzut oka widać wyraźną orientację na kierowcę. Sportowy wygląd uzupełnia dynamiczny czerwony odcień karoserii.

Skala: 01:43

Skala: 01:43

199,00 zł

Szaro-czerwone
80 42 2 240 329

KOLEKCJA BMW M

KOLEKCJA BMW

BMW 507 Cabrio, 1956.

199,00 zł

Czarny karbon
80 42 2 297 422
Model tegorocznych wyścigów DTM robi wrażenie nie tylko na torze wyścigowym, ale
także na Twoim biurku. Precyzyjnie nałożony lakier stanowi dokładne odwzorowanie
oryginału, podobnie jak wszystkie naklejki sponsora. Wszystkie detale, np. typowy dla
M3 pałąk antykapotażowy, lusterka karbonowe, fotele sportowe i spojler tylny, a nawet
obrotowe tarcze hamulcowe, zostały dopracowane do perfekcji.

BMW i3 (i01).

Skala: 1:43
Martin Tomczyk (biały)
80 42 2 351 056
Skala: 1:18
Martin Tomczyk (biały)
80 43 2 327 855

Wizje przyszłości. W inteligentnym opakowaniu. BMW i5 zachwyca połączeniem
lekkości i przestronności wnętrza. Dynamiczne, a równocześnie kompaktowe proporcje tej dopracowanej stylistyki potrafią zauroczyć nie tylko na drodze, ale również
w swoich miniaturowej wersji, będącej ozdobą każdego biurka.
(Ilustracja może odbiegać od oryginału.)

289,00 zł
Bruno Spengler (czarny)
80 42 2 351 055
459,00 zł
Bruno Spengler (czarny)
80 43 2 327 856

BMW M3 DTM 2012.
Skala: 1:64 (przewidywany termin wprowadzenia: styczeń 2014)

39,00 zł

Skala: 01:43 (przewidywany termin wprowadzenia: maj 2014)
Słoneczny oranż
80 42 2 320 105

Srebro jońskie
80 42 2 320 102

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Miks kolorów
80 42 2 320 228
199,00 zł
Srebrny andezyt
80 42 2 320 106

BMW Vision EfficientDynamics.
Skrawek przyszłości. Już teraz w zasięgu ręki. Futurystyczna koncepcja BMW Vision
EfficientDynamics znajduje również odzwierciedlenie w BMW Free Wheel Cars.
Urzeka ona harmonijną, aerodynamiczną i czystą linią. Dodatkową atrakcją jest dobór jasnych, przyjemnych, a przede wszystkim naturalnych kolorów. Ta koncepcja
przejawia się również w wyraźnej orientacji na klienta, którą widać w całościowym
ujęciu modelu.
Teraz dostępny również jako model w skali 1:14 z funkcjami jazdy,
patrz strona 81.

19,00 zł

Barwy wyścigowe
80 42 2 321 992

Każdy 29,00 zł

Skala: 1 : 64

po 29,00 zł

Martin Tomczyk (biały) i Bruno Spengler (czarny)
80 42 2 321 992
Skala: 1 : 43

Skala: 01:43
Biało-niebieskie
80 45 2 225 391

199,00 zł

Martin Tomczyk (biały)
80 42 2 348 081
Skala: 1 : 18
Martin Tomczyk (biały)
80 43 2 320 097
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po 289,00 zł
Bruno Spengler (czarny)
80 42 2 348 082
po 459,00 zł
Bruno Spengler (czarny)
80 43 2 297 688

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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MINIATURY BMW

Skala: 1:64
Skala: 1:64
Biało-niebieskie
80 45 2 209 951

Zdalnie sterowana miniatura BMW Z4 (E89).

Zdalnie sterowana miniatura BMW X6 (E71).

Radość z jazdy połączona z udaną zabawą. BMW Z4 roadster z funkcją jazdy zachwyca każdym swoim szczegółem. Linia przetłoczenia bocznego modeluje muskularny
kształt i emanuje sportową charyzmą. Można ją w pełni poczuć dzięki zamontowanemu elektrycznemu silnikowi.

Zapiera dech w piersiach niezależnie od wymiarów. Atletyczna charyzma BMW X6 została doskonale zaprezentowana w tym miniaturowym formacie. Stylistyka łączy pozornie przeciwstawne cechy: zwinność i elegancję. Sportowe zacięcie auta można odkryć
również w jego wnętrzu. Chociaż wnętrze jest niezwykle przestronne, doskonale rozpoznawalna jest wyraźna orientacja na kierowcę. Miniatura wyposażona jest dodatkowo
w funkcję jazdy.

Skala: 01:12

Skala: 01:14

KOLEKCJA BMW M

BMW R 1200 GS (K50).

KOLEKCJA BMW

MINIATURY BMW

Od 30 lat BMW R 1200 GS jest niezawodnym towarzyszem każdej wyprawy. Zachwyca
on wytrzymałą, charakterystyczną stylistyką i wyrazistą linią. Optyczny punkt ciężkości
został przesunięty w kierunku przedniej części, a portalową ramę rurową wykonano – tak
jak w oryginale – w lekko matowym odcieniu. Wykonaną odręcznie miniaturę wyposażono w funkcję kierowania oraz działający łańcuch.
Skala: 01:10

199,00 zł

Biały
80 43 2 221 605

Zdalnie sterowana miniatura BMW serii 6 coupé (F13).

Zdalnie sterowana miniatura BMW Vision EfficientDynamics.

Stylistyka BMW serii 6 Coupé kusi długą linią maski silnika i krótkimi zwisami. Duży
rozstaw osi i nisko „przyczajony” przód nadają całości płynne formy. Doskonałość
w pełnej krasie: miniatura BMW serii 6 Coupé z funkcją jazdy.

Motywacja do innowacji. Model studyjny BMW Vision EfficientDynamics jest symbolem postępu. Przekonuje on także w miniaturze swym sportowym charakterem, który
jeszcze podczas postoju wyraża parcie naprzód. Precyzyjnie poprowadzone linie, wyrazisty przód i sportowy tył zostały idealnie przeniesione na miniaturę w skali 1:14.
Funkcja jazdy pozwala od razu ruszyć z miejsca – w stronę przyszłości.

Skala: 01:14

Skala: 01:14

459,00 zł

BMW S1000 RR (K46).

Małe i piekielnie szybkie. Miniatura BMW S1000 RR w skali 1:10 zachwyca sportowym wyglądem i zgrabnym designem typu tail up, nose down. Wiernie odtworzone
funkcje tego super motoru, np. resorowanie, działający łańcuch oraz metalowe tarcze hamulcowe są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Model został wykonany ręcznie z ponad 350 części. Z funkcją kierowania.
Skala: 01:10
Barwy wyścigowe
80 43 2 222 495

80

459,00 zł
Szafirowoczarny
80 43 2 222 496

Racing Red
80 43 2 222 497

ASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Thunder Grey
80 43 2 299 093

MINIATURY BMW

Racing Red
80 43 2 299 092

199,00 zł

Niebieski
80 43 2 318 517

Czerwony
80 43 2 318 513

199,00 zł

199,00 zł

Biało-niebieski
80 43 2 339 071

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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TABELA ROZMIARÓW.

PANIE
Międzynarodowe

A

XS

S

M

L

XL

XXL

Obwód klatki
piersiowej w cm

82– 85

86 – 89

90 –93

94–97

98 –101

102 –105

Obwód w pasie w cm

66 – 69

70 –73

74 –77

78 – 81

82 – 85

86 – 90

Obwód bioder w cm

92– 95

96 – 98

99 –101

102–104

105 –107

108–110

PANOWIE
Międzynarodowe
Obwód klatki
piersiowej w cm

B

S

M

L

XL

XXL

XXXL

98 –101

102 –105

106 –109

110 –113

114 –117

118 –121

Obwód w pasie w cm

86 – 89

90 – 94

95 –99

100 –104

105 –109

110 –114

Obwód bioder w cm

102–105

106 –109

110 –113

114 – 117

118 – 121

122 – 125

WEJDŹ DO EKSCYTUJĄCEGO ŚWIATA BMW LIFESTYLE.
Zapytaj dealera BMW o produkty
BMW Lifestyle. Na naszej stronie internetowej www.bmw.pl/lifestyle znajdziesz
szczegółówe informacje o wszystkich
produktach BMW Lifestyle, a także poszczególne katalogi do pobrania.

WIĘCEJ KOLEKCJI
LIFESTYLE ZNAJDZIESZ U
SWOJEGO DEALERA BMW.

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH ROZMIARÓW ODZIEŻY

C

PANIE

XS

S

M

L

XL

D/NL

36

38

40

42

44

IT

42

44

46

48

50

FR/BE/ES

38

40

42

44

46

GB/AU
USA
JP

10

12

14

16

18

6–8

8 – 10

10 – 12

12 – 14

14 – 16

11

13

15

17

19

XL

XXL

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH ROZMIARÓW ODZIEŻY
PANOWIE

S

M

L

D/NL/IT/ES/FR/BE

50

52

54

56

58

GB/AU/US

42

44

46

48

50

JP

L

LL

XL

–

–

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH ROZMIARÓW ODZIEŻY

Wszystkie wymiary podane
są dla mocno przylegających
krojów.
A: Obwód klatki piersiowej
B: Obwód w pasie
C: Obwód bioder

82

UNISEKS

XS

S

M

L

XL

D/NL/IT/ES/FR/BE

48

50

52

54

56

XXL
58

GB/AU/US

38

40

42

44

46

50

JP

ML

L

LL

XL

–

–

Kolekcje BMW Sport

Wszystkie produkty dostępne są u dealerów BMW.
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BMW Lifestyle

Radość z jazdy

Ceny brutto podane w złotych. Zastrzegamy odstępstwa od ceny ze względu na
kurs euro. W treści mogą występować pomyłki drukarskie, błędy i niezamierzone
zmiany. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. ©BMW AG, Monachium, Niemcy.
Przedruk, również we fragmentach, tylko za pisemną zgodą BMW AG, Monachium.
Katalog wydrukowany w sposób przyjazny dla środowiska na papierze niezawierającym chloru ani kwasu.
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