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BMW LIFESTYLE | KOLEKCJE SPORTOWE

Co wspólnego ma surfer na wysokiej fali i kaskaderka? Są 
odważni, nie boją się ekstremalnych wyzwań i dążą do realizacji 
swoich celów z niesamowitą energią. Ale jak się do tego przy-
gotowują, jak trenują i przede wszystkim skąd bierze się pasja, 
która motywuje ich do tego, by dawać z siebie wszystko? 
Zapytaliśmy o to cztery niezwykłe osoby i uzyskaliśmy odpowie-
dzi, które inspirują. Podobnie jak nowe kolekcje BMW Sport. 
Również one są wyrazem fascynacji: funkcjonalnością, stylistyką 
i innowacyjnością.

WHAT’S YOUR
DRIVE?

06 KOLEKCJA 
BMW ATHLETICS

„ MIEĆ POMYSŁY.
I JE REALIZOWAĆ.”

Chris Bertish, surfuje na wysokiej 
fali i pływa na desce do wiosłowania

Człowiek i morze: Chris Bertish, 
ekspert w inspirowaniu siebie 
samego i innych do rzeczy 
wyjątkowych.

20 KOLEKCJA 
BMW MOTORSPORT

„ NADZIEJA 
NA SUKCES.” 
Thomas Rottenfußer, 
mechanik DTM

Thomas Rottenfußer nie jest tylko 
małym trybikiem w maszynie. Tacy 
jak on są nieodzowni.

��

�� ,0-&,$+"�
#.8�(0-'41035�

Ѹ�8&%ð6(
8ð"4/:$)�3&(6ð�ѷ

/FJM�.BUUIFXT
HPMfi�TUB�NJFKTLJ�

/FJM�.BUUIFXT�ĚZKF�TQPSUFN��[�[B�
XPEV�KFTU�NFOFEĚFSFN�TQPSUPXZN�
J�QSPXBE[J�BOBMJ[Z�XZOJL³X�NFD[Z�
EMB�XT[ZTULJDI�[FTQPñ³X�QJñLBSTLJDI�
J�SVHCZ�X�1PñVEOJPXFK�"GSZDF��
1SZXBUOJF�KFTU�[BQBMPOZN�HPMfi�TUÅ�
VQSBXJBKÅDZN�U[X��VSCBO�HPMG��

�� '6/,$+0/"-/:�
#"("ę�#.8

Ѹ�/"�13;&,Ó3�
(3"8*5"$+*�ѷ

%VZ�1BOPWJD�USJDLTUFSLB�
LBTLBEFSLB�J�NPEFMLB

%ZOBNJLB�X�OBKQJ×LOJFKT[ZN�XZEBOJV��
%VZ�1BOPWJDT�QSF[FOUVKF�X�TXPJDI�
USJLBDI�BCTPMVUOÅ�TXPCPE×�SVDIV��

#.8�-*'&45:-&�]�,0-&,$+&�4103508&



 KOLEKCJA 

 BMW ATHLETICS.



06

WHAT’S YOUR DRIVE?

 „MIEĆ POMYSŁY.
   I JE REALIZOWAĆ.”

Turkusowa, kryształowo czysta woda 
i fale o wysokości do 18 m. Chris Bertish 
nieraz już poskramiał takie fale i pokonał 
niewiarygodne dystanse na swojej de-
sce do wiosłowania. Jest prawdziwym 
„wodnikiem”: morze jest dla niego nie 
tylko miejscem sprawdzania swoich 
możliwości, ale też miejscem zabawy, 
wypoczynku, a przede wszystkich jego 
największym „nauczycielem”. Chris słynie 
z tego, że wyznacza sobie wysokie, 
niektórzy powiedzieliby szalone, cele, 
dąży do ich realizacji z niesamowitą 
wytrwałością i faktycznie je realizuje. 

„SEE IT, DREAM IT, BELIEVE IT, 
ACHIEVE IT. NIE MA RZECZY 
NIEMOŻLIWYCH, JEŚLI W NIE 
WIERZYSZ.” 

To credo jest inspiracją nie tylko dla
niego samego. Chris jeździ po całym 
świecie i – angażowany przez różne fi rmy 
i organizacje jako mówca motywacyjny – 
zachęca innych do realizacji marzeń. 

Jego aktualny cel to przepłynięcie 
Atlantyku na desce. Z Maroka przez 
Kanary i Karaiby do Miami.

W ten sposób chce wesprzeć Lunchbox 
Fund, fundację walczącą z głodem 
wśród dzieci w Południowej Afryce.
Aby zrealizować tak ambitny cel, Chris tre-
nuje sześć dni w tygodniu w różnych dys-
cyplinach sportowych. Jest to m.in. trening 
podwodny, windsurfi ng i pływanie. A także 
biegi i treningi siłowe na urządzeniach. 
Takie przygotowanie jest urozmaicone, 
bardzo efektywne i pozwala przygoto-
wać się na każdą ewentualność.

„NIE PRZYGOTOWUJĄC SIĘ, PRZY-
GOTOWUJESZ SIĘ NA PRZEGRANĄ.” 

Ale im więcej się inwestuje, tym większe 
są korzyści. Oprócz treningów fi zycznych 
przygotowanie obejmuje też trening 
umysłowy. I oczywiście dobór odpowied-
niego wyposażenia. Chrisowi szczególnie 
przypadły do gustu okulary przeciwsło-
neczne z kolekcji BMW Athletics, bo na 
wodzie nawet sekunda bez klarownej 
widoczności może zadecydować o suk-
cesie lub porażce. Liczy się każda chwila. 
W życiu i w sporcie. Z takim nastawieniem 
Chris zawsze znajduje czas na swoje 
pasje: bo liczy się każda chwila. 
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BMW LIFESTYLE | KOLEKCJA BMW ATHLETICS

#1 Krótkie legginsy Athletics Sports, 

damskie. 179,00 zł

Przylegające legginsy sportowe o długości 

¾ i ergonomicznym kroju. Wyższa przepusz-

czalność powietrza dzięki siatkowym wstawkom 

na biodrach i w zgięciach kolanowych. Przy-

jemny szeroki ściągacz ochronny na plecach 

i miękki ściągacz na brzuchu. Płaska, łatwo 

dostępna kieszeń na zamek błyskawiczny, 

na przykład na odtwarzacz MP3. 

Materiał: 85% nylonu, 15% elastanu.

Materiał siatki: 85% nylonu, 15% elastanu.

Czarne XS–XL 80 14 2 361 117 – 121

Pełne skupienie na ruchu: kolekcja Athletics łączy nowoczesność, 
funkcjonalność i unikalną, sportową stylistykę BMW. 

Najważniejsze cechy:
–  Innowacyjny krój zapewniający maksymalną swobodę ruchów i komfort noszenia 

przy dokładnym dopasowaniu. 
 –  Płaskie szwy i bezszwowe części boczne zapewniają wysoki komfort noszenia.
–  Charakterystyczne akcenty w postaci płaskich szwów i kontrastujących kolorów.
–  Siatkowe wstawki zapewniają dużą przepuszczalność powietrza.
–  Idealne dopasowanie dzięki elastyczności.
–  Odblaskowe elementy ozdobne.

 ZAPROJEKTOWANA
 DLA ATLETÓW.

#1

 KOLEKCJA BMW ATHLETICS.
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#1 Bluza Athletics Performance z długim 

rękawem, damska i męska.  270,00 zł

Ciepła bluza z kapturem z podszewką i prze-

dłużonymi rękawami z otworem na kciuki. 

Miękki meszek wewnątrz przyjemny przy 

niskich temperaturach. Wycinana laserowo 

perforacja pod pachami przepuszczająca 

powietrze. Ergonomiczny krój. Wersja damska 

wcięta w talii. 

Materiał wierzchni: 

85% poliestru, 15% elastanu.

Podszewka kaptura:

89% poliestru, 11% elastanu.

Damska:

Ocean Blue XS–XL 80 14 2 361 112 – 116

Męska:

Royal Blue S–XXL 80 14 2 361 082 – 086

 ZAWSZE
 O KROK DALEJ.

#1

#1#1

 KOLEKCJA BMW ATHLETICS.
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 PRZEMYŚLANA. 
 MOŻESZ SKUPIĆ 
 SIĘ NA TYM, CO
 NAJWAŻNIEJSZE.

#1 / 3

 KOLEKCJA
 BMW ATHLETICS.

#2
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#1 Torba sportowa Athletics 

Performance.  360,00 zł

Pojemna torba sportowa. Duża komora główna 

dzięki innowacyjnej technologii zawsze zacho-

wuje kształt i porządek. Idealna organizacja: 

dwie dostępne od góry kieszenie boczne 

o stabilnym kształcie z zamknięciem błyska-

wicznym, duża, szeroko otwierana komora 

zewnętrzna i małe kieszenie na drobiazgi. 

Z regulowanym i zdejmowanym paskiem na 

ramię z wyściółką zwiększającą komfort 

noszenia.

Materiał: 100% poliestru, spód z powłoką 

poliuretanową.

Czarna / Royal Blue 80 22 2 361 131

 NAJLEPSZE MIEJSCE
 NA TWOJE RZECZY.

#1

 KOLEKCJA BMW ATHLETICS.

Wszechstronny bagaż sportowy w najwyższej jakości OGIO.

Najważniejsze cechy:
–  Ekstremalnie wytrzymały, lekki materiał.
–  Przemyślane specjalne schowki zapewniają porządek.
–  Trwały, wodoodporny spód odporny na ścieranie.
–  Szerokie, lekko przesuwane zamki błyskawiczne.
–  Suwaki z przedłużonym chwytem z antypoślizgowej gumy.
–  Wentylowana, wodoszczelna przegródka Wet-Dry do przenoszenia mokrej 

odzieży lub butów.
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#2 Czapka Athletics Sports, 

uniseks.  90,00 zł

Ultralekka, niemal niewyczuwalna przy 

noszeniu czapka z polaru. Miękki, ogrzewa-

jący materiał i wstawki siatkowe po bokach 

zwiększające przepuszczalność powietrza. 

Płaskie szwy zapewniające najwyższy kom-

fort noszenia. Z odblaskowym napisem 

BMW Athletics. 

Materiał: 100% poliestru.

Czarna 80 16 2 361 129

#1

#3 Czapka z daszkiem Athletics Sports, 

uniseks.  119,00 zł

Nowoczesna czapka z daszkiem z materiału 

odpornego na wodę i promieniowanie UV. 

Wstawki siatkowe zwiększające przepusz-

czalność powietrza. Łatwa regulacja rozmiaru 

dzięki zapięciu na rzep. Z odblaskowymi 

lamówkami.

Materiał: 100% poliestru.

Spód daszku: 100% bawełny.

Czarna 80 16 2 361 127

Royal Blue 80 16 2 361 128

#3#2

#1 Bidon Athletics Sports.  90,00 zł

Elastyczny bidon z zielonym paskiem do 

noszenia. Antypoślizgowa powierzchnia. 

Można go zwinąć, aby nie zajmował dużo 

miejsca. Duży wlew. Precyzyjna skala ilości 

po zewnętrznej stronie. Otwierany jedną ręką 

przez naciśnięcie przycisku. Z logo BMW.

Materiał: silikon.

Royal Blue 80 23 2 361 130
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WHAT’S YOUR DRIVE?

„ NADZIEJA
NA SUKCES.”

BMW LIFESTYLE | KOLEKCJA BMW MOTORSPORT

Thomas Rottenfußer
mechanik DTM, nie jest tylko 
małym trybikiem w maszynie. 
Tacy pracownicy są nieodzowni.

Hockenheim, Moskwa, Zandvoort, Buda-
peszt, Valencia – Thomas Rottenfußer 
w wieku 22 lat zjeździł więcej świata 
niż dzieci dyplomatów. W ten sposób 
realizuje marzenia niejednego mechanika 
samochodowego zafascynowanego 
sportami motorowymi.

„NÜRBURGRING TO DLA MNIE 
ABSOLUTNY KULT. TAK SAMO 
JAK BMW.”

Thomas trafi ł do BMW bynajmniej nie 
przez przypadek. Pracował tam już jego 
ojciec, który też jeździł BMW. Można 
więc powiedzieć, że chłonął tę markę od 
dziecka. Albo że dynamikę ma w genach. 

Na pewno ma w sobie pasję, dzięki której 
kierowcy zespołu MTEK mogą z jego 
pomocą regularnie stawać na podium. 
A kierowcy ufają mu w stu procentach. 
Dlatego musi być zawsze maksymalnie

skupiony i jest w ciągłym kontakcie 
z kierowcami. „Od razu wiem, czy zrobi-
łem dobrą robotę, czy złą.”

„KAŻDY CZASEM POPEŁNIA BŁĘDY? 
TAKIE NASTAWIENIE BYŁOBY 
FATALNE.”

Wartość jego pracy najlepiej można oce-
nić podczas krytycznych pod względem 
czasu trwania zjazdów do boksu, które
są dla niego symbolem idealnej pracy ze-
społowej. Każdy pełni w zespole ważną 
rolę, ma swoją „działkę” w samochodzie – 
w jego przypadku jest to elektryka. Tu 
trzeba dokładnie wiedzieć, co robią inni, 
i liczy się każda sekunda. Może dlatego 
jego ulubionymi elementami kolekcji 
BMW Motorsport są zegarki Ice Watch. 
W czym tkwi tajemnica sukcesu?
Dla Thomasa Rottenfußera odpowiedź 
jest prosta: wszyscy w zespole muszą 
idealnie wypełniać swoje zadania. 
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 BRAWUROWY
 WYGLĄD.

#1

 KOLEKCJA 
 BMW MOTORSPORT.

#1

Fani BMW Motorsport widzą siebie jako część zespołu. I tu nieodzownym 
elementem jest wygląd, równie niepowtarzalny co brzmienie silnika samo-
chodów wyścigowych BMW.

Najważniejsze cechy:
–  Fani go znają: charakterystyczny wzór  z ciężarówek BMW Motorsport. Nadruk 

z paskami M tworzącymi dynamiczną sylwetkę samochodu jest głównym 
elementem stylistycznym nowej kolekcji BMW Motorsport.

–  Hasło Motorsport „WELCOME TO THE TEAM.” w połączeniu ze stylizowanym
torem wyścigowym można znaleźć na licznych elementach kolekcji.

–  Wiele detali stylistycznych, takich jak naszyte trójwymiarowe logo BMW, 
paski M czy logo „powered by M” podkreślają sportowy charakter kolekcji.
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#1 Buty Motorsport Drift Cat 5, 

uniseks.  535,00 zł

Nowoczesne półbuty skórzane PUMA w wy-

ścigowej stylistyce. Komfortowa podeszwa 

i konstrukcja przepuszczająca powietrze 

zapewniają maksymalny komfort noszenia. 

Dynamiczne kontury i charakterystyczne 

detale, takie jak napis BMW Motorsport i logo 

PUMA, tworzą typowy styl Motorsport.

Materiał wierzchni: skóra. Podeszwa: guma.

Białe

Rozmiar: 38-45 80 16 2 354 992 – 999

Rozmiar: 46 80 16 2 355 000

Team Blue 

Rozmiar: 38-46 80 16 2 355 001– 009

 PRZYSPIESZA PULS.
 DO 300 KM/H. 

#1

 KOLEKCJA BMW MOTORSPORT.

#2

#1
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#1 Koszulka Motorsport, 

damska i męska. 135,00 zł 

Charakterystyczna koszulka dla fanów. 

Przyciągający uwagę trójwymiarowy nadruk 

Motorsport na przodzie. Okrągły dekolt. 

Miękki, odblaskowy pasek na karku w styli-

styce M. W wersji damskiej z lekkim wcięciem 

w talii.

Materiał: 96% bawełny, 4% elastanu.

Damska:

Light Blue XS–XL 80 14 2 285 794 – 798

Męska:

Biała S–XXL 80 14 2 285 829 – 833

#2 Czapka z daszkiem Motorsport 

Team dla kolekcjonerów, 

uniseks.  139,00 zł

Czapka dla kolekcjonerów, z bawełnianą 

podszewką i wyszytymi logo i napisami BMW 

Motorsport. Okalająca linia w kontrastującej 

czerwieni. Starannie wkomponowane paski M. 

Regulacja rozmiaru zapewnia optymalny 

komfort noszenia. Z metalową sprzączką. 

Materiał wierzchni: 100% poliestru.

Podszewka: 100% bawełny.

Biała / Team Blue 80 16 2 285 866

#1

#3 Koszulka z nadrukiem Motorsport, 

męska.  179,00 zł

Sportowa koszulka z okrągłym dekoltem, 

w wyścigowej stylistyce. Ciekawy element 

wizualny: staranny nadruk dookoła koszulki 

z manifestem BMW Motorsport w kolorze 

Team Blue z wyróżnieniem pojedynczych liter 

w kolorze błękitnym. Dodatkowo nadruk ze 

stylizowanym torem wyścigowym w kolorze 

czerwonym.

Materiał: 100% bawełny.

Biała S–XXL 80 14 2 285 824 – 828

#4 Koszulka z nadrukiem Motorsport, 

damska.  179,00 zł

Sportowa koszulka w wyścigowej stylistyce. 

Ciekawy element wizualny: nadruk z manife-

stem BMW Motorsport w kolorze srebrnym 

z wyróżnieniem pojedynczych liter w kolo-

rach M. Nadruk ze stylizowanym torem wy-

ścigowym płynnie przechodzący z przodu na 

tył. Dekolt w szpic i krój dopasowany w talii. 

Materiał: 96% bawełny, 4% elastanu.

Biała XS–XL 80 14 2 285 819 – 823

#1

#2
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#1 Torba sportowa Motorsport. 

 345,00 zł

Duża, pojemna torba wielofunkcyjna. Można 

ją nosić na odpinanym pasku lub za ucha 

o wyglądzie pasów bezpieczeństwa. Wewnątrz 

nadruk ze stylizowanym torem wyścigowym.

Materiał zewnętrzny: 100% poliestru.

Podszewka: 100% poliamidu.

Biała 80 22 2 285 880

#2 Plecak Motorsport. 

 270,00 zł

Sportowy plecak ze wzorem z ciężarówek 

Motorsport. Podział wnętrza: przejrzysta 

komora główna z dużym otworem, wyściełana 

i wyłożona fi lcem kieszeń na laptop. Wewnątrz 

srebrny z nadrukiem ze stylizowanym torem 

wyścigowym. Łatwo dostępna kieszeń przed-

nia wyłożona fi lcem chroni telefon komórkowy.

Materiał zewnętrzny: 100% poliestru.

Podszewka: 100% poliamidu.

Biały 80 22 2 285 879

#3 Torba na ramię Motorsport. 

 225,00 zł

Sportowa torba na ramię z płynnie regulowa-

nym paskiem o wyglądzie pasa bezpieczeń-

stwa. Wygodna w użytkowaniu, szybki dostęp 

do wnętrza dzięki dużej kieszeni siatkowej 

na zamek błyskawiczny w klapie. Charaktery-

styczny detal: napis BMW Motorsport na 

czerwonym rzepie. 

Materiał zewnętrzny: 100% poliestru.

Podszewka: 100% poliamidu.

Biała 80 22 2 285 881

BMW LIFESTYLE | KOLEKCJA BMW MOTORSPORT
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#1 Parasol Motorsport. 

 139,00 zł

Duży parasol w wyścigowej stylistyce. Wysoka 

stabilność i ciekawy wygląd: stalowy trzonek 

z powłoką z tworzywa sztucznego w kolorze 

czerwonym i żebra z włókna szklanego stawią 

czoła nawet najsilniejszym wiatrom. Przyjemny 

w dotyku gumowany uchwyt ze wzorem 

opony i trójwymiarowe logo BMW na spodzie 

uchwytu. Z koszulką ochronną i paskiem do 

noszenia.

Materiał:

Trzonek: stal z powłoką z tworzywa sztucznego.

Żebra: włókno szklane.

Uchwyt: ABS z powłoką gumową.

Tkanina: pongée, 100% poliestru.

Biały 80 23 2 285 873

#3 BMW M3 DTM 2013 (E92).

 470,00 zł

Kierowca: M. Tomczyk, miniatura 1 : 18.

Białe 80 43 2 327 855

#1

#3

#2 Parasolka Motorsport. 

 229,00 zł

Praktyczna parasolka z automatycznym 

otwieraniem i zamykaniem jedną ręką za 

pomocą przycisku. Przyjemny gumowany 

uchwyt ze wzorem opony. Trzonek w charak-

terystycznej czerwieni. Z koszulką ochronną 

i karabińczykiem. 

Materiał:

Trzonek: stal z powłoką z tworzywa sztucznego.

Żebra: włókno szklane / tworzywo sztuczne.

Uchwyt: ABS z powłoką gumową.

Tkanina: pongée, 100% poliestru.

Biała 80 23 2 285 874

#2#1

#1
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#1 Koszulka Motorsport I ///M FAN, 

damska i męska.  115,00 zł

Sportowa koszulka z okrągłym dekoltem. Cie-

kawy element wizualny: nadruk „I ///M FAN” na 

przodzie. W wersji damskiej z wcięciem w talii. 

Materiał: 100% bawełny.

Czarna

Damska: S–L 80 14 2 344 017 – 019

Męska: S–XL 80 14 2 344 013 – 016

#3

#2 Etui na telefon komórkowy 

Motorsport.  109,00 zł

Sztywne etui na telefon komórkowy w stylistyce 

BMW Motorsport. Na telefony iPhone 5 / 5S / 6 

i Samsung Galaxy S4 / S4 mini. 

Materiał: poliwęglan.

iPhone 5 / 5S 80 28 2 358 090

iPhone 6 80 28 2 406 092

Galaxy S4 80 28 2 358 092

Galaxy S4 mini 80 28 2 358 093

#3 Etui na telefon komórkowy 

Motorsport I ///M FAN. 109,00 zł

Stabilne, sztywne etui na telefon komórkowy 

z nadrukiem „I ///M FAN”. Na telefony iPhone 

5 / 5S / 5C / 6 i Samsung Galaxy S4 / S4 mini.

Materiał: poliwęglan.

iPhone 5 / 5S 80 28 2 357 966

iPhone 5C 80 28 2 357 967

iPhone 6 80 28 2 406 091

Galaxy S4 80 28 2 357 968

Galaxy S4 mini 80 28 2 358 089
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#1 Długopis Motorsport. 

 15,00 zł

Dwie funkcje: długopis i touch pen do smart-

fonów i tabletów. Długi antypoślizgowy 

uchwyt i mechanizm obrotowy zapewniają 

wygodę. 

Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne.

Wkład: granatowy, wymienny.

Biały 80 24 2 285 871

#2 Kubek Motorsport. 

 45,00 zł

Przyjemny w dotyku kubek. Na zewnątrz ma-

towy, wewnątrz na wysoki połysk. Charaktery-

styczne detale: logo „powered by M” i BMW 

oraz napis BMW Motorsport. 

Materiał: fajans. 

Pojemność: 300 ml.

Biały 80 23 2 285 869

 WYŚCIGOWE AKCESORIA.
 KOLEKCJA BMW MOTORSPORT.

#2
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WHAT’S YOUR DRIVE?

„ WEDŁUG 
WŁASNYCH REGUŁ.”

Neil Matthews miał siedem lat, kiedy 
ojciec zabrał go po raz pierwszy na pole 
golfowe w Johannesburgu. Od tamtej 
pory objechał spory kawał świata. Naj-
bardziej znane miejsca, które odwiedzał 
to Nowy Jork i Londyn. Tam też urodzony 
w Południowej Afryce golfi sta zetknął 
się z golfem miejskim. Kluby golfowe 
były po prostu zbyt daleko, aby po pracy 
wyskoczyć na kilka uderzeń. Dlatego nie 
zastanawiając się długo, ruszył z kijem 
i piłeczkami na dachy domów.

To awaryjne rozwiązanie szybko prze-
kształciło się w pasję. Szczególnie 
spodobał mu się fakt przybliżenia tej 
dyscypliny sportu, postrzeganej często 
jako elitarna, szerszemu gronu odbiorców. 
Od tamtego czasu Neil Matthews grał 
już w niezliczonych miejscach publicznych: 
zarówno w opuszczonych fabrykach, jak 
i na platformie na środku jeziora.

„ZNAJDŹ JAKIEŚ NIEZWYKŁE 
MIEJSCE. A POTEM WYOBRAŹ 
SOBIE, ŻE TO POLE GOLFOWE.”

W golfi e miejskim ceni sobie również to, 
że „nie musisz stale zwracać uwagi na 
etykietę. I każdy ubiera się tak, jak lubi.” 
W przypadku Neila jest to koszulka polo 
z kolekcji BMW Golfsport. 
 

W niej dobrze się czuje zarówno w grze, 
jak i na rodzinnym obiedzie.

Kiedy wyjątkowo nie ma pod ręką kija 
golfowego, na przykład podczas 
podróży służbowych, dba o kondycję 
w konwencjonalny sposób: 100 pom-
pek, 100 przysiadów i 100 wyskoków 
dosiężnych.

„OKREŚLENIE TEE-TIME MAŁO 
KTO KOJARZY Z GOLFEM. ALE 
TO JUŻ NIEDŁUGO.”

A gdy znów ma w rękach kij, robi 
100 uderzeń. Na dachach budynków, 
nad morzem i na pewno jeszcze 
kiedyś na jeziorze.

BMW LIFESTYLE | KOLEKCJA BMW GOLFSPORT

Neil Matthews żyje sportem: z zawodu 
jest menedżerem sportowym i prowadzi 
analizy wyników meczy dla wszystkich 
zespołów piłkarskich i rugby w Południo-
wej Afryce. Prywatnie jest zapalonym 
golfi stą uprawiającym tzw. urban golf.

5 RZECZY, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ.

Jeden kij golfowy. Albo dwa.

Piłeczka. Najlepiej mała z gąbki.

Torba na przekąski, piłki, latarkę itp.

Miejsce do gry! Park, ulice itp.

Grupa kompanów do gry równie zakręconych co Ty.

1
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#1 Koszulka polo Golfsport,

damska.  280,00 zł

Przyjemnie lekka, przepuszczająca powietrze 

i szybkoschnąca koszulka polo z mikrowłókna. 

Elastyczność zapewnia pełną swobodę 

ruchów. Bezszwowa część boczna i dopaso-

wana część barkowa. Ściągacze w paski 

w rękawach i biodrach gwarantują świetny 

wygląd. Z siatkowymi wstawkami ze wzorem 

dimple. Długie zapięcie na guziki. Stójka 

z prążkowanej dzianiny w paski. 

Materiał wierzchni: pika, 100% poliestru.

Wstawka siatkowa: 100% poliestru.

Biała XS–M 80 14 2 285 697 – 699

Biała L–XL 80 14 2 358 305 – 306

Aqua XS–XL 80 14 2 285 702 – 706

#2 Koszulka polo Golfsport, 

męska.  280,00 zł

Przepuszczająca powietrze, szybkoschnąca 

i lekka koszulka polo z mikrowłókna. Ela-

styczność zapewnia pełną swobodę ruchów.

Bezszwowa część boczna i dopasowana 

część barkowa. Z siatkowymi wstawkami ze 

wzorem dimple. Kołnierzyk z prążkowanej 

dzianiny w paski zapewnia zawsze odpowiedni, 

sportowy wygląd. 

Materiał wierzchni: pika, 100% poliestru.

Wstawka siatkowa: 100% poliestru.

Biała S–XXL 80 14 2 285 727 – 731

Aqua S–XXL 80 14 2 285 732 – 736

Idealny zamach. Maksymalny komfort.

Golf to niezwykle wymagająca dyscyplina sportu dla 
człowieka i materiału. Dlatego kolekcja BMW Golfsport
jest idealnie dostosowana do potrzeb golfi stów. 

Najważniejsze cechy:
–  Świeża, sportowa kolorystyka połączona z nowoczesną

stylistyką, charakterystycznymi aplikacjami w paski 
i wstawkami siatkowymi ze wzorem dimple. 

–  Elastyczność zapewnia maksymalną swobodę ruchów
i dopasowanie do sylwetki.

–  Przepuszczające powietrze wstawki materiałowe zapewniają 
optymalną regulację ciepła i wilgoci przy każdej pogodzie.
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WSZYSTKO NA SWOIM 
 MIEJSCU.
 KOLEKCJA BMW GOLFSPORT.

#2

#1

OGIO – najwyższa jakość
i nowoczesność naszych toreb 
sportowych i golfowych. 

Najważniejsze cechy:
–  Materiał OGIO Aqua Tech.
–  Ekstremalnie stabilne. Ultralekkie.
–  Nowoczesna stylistyka i świeża 

kolorystyka.

BMW LIFESTYLE | KOLEKCJA BMW GOLFSPORT
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#1 Kurtka funkcyjna Golfsport, 

damska i męska.  619,00 zł

Nowoczesna kurtka. Wodoodporny materiał, 

wodoszczelny zamek błyskawiczny ze wzorem 

dimple. Szwy wzmocnione taśmą. Elastyczna 

wstawka w tylnej części barkowej. Wstawki 

siatkowe wewnątrz przepuszczające powietrze. 

Dynamiczny wygląd dzięki kontrastującym 

kolorom: lamówki wewnątrz i na zewnątrz 

oraz szeroki ściągacz w paski. Taśma w paski 

na ramieniu. W biodrach wszyty elastyczny 

sznurek ściągający ze stoperami. Praktyczny 

dodatek: torebka do chowania kurtki.

Materiał wierzchni: 100% poliestru.

Podszewka: 100% poliestru, materiał siatkowy.

Główne szwy wzmocnione taśmą.

Damska:

Biała XS–XL 80 14 2 285 712 – 716

Męska:

Czarna S–XXL 80 14 2 285 742 – 746

 GOTOWA NA TURNIEJ.
 KOLEKCJA BMW GOLFSPORT.
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WITAMY W KLUBIE.
 KOLEKCJA BMW GOLFSPORT.

#3

BMW LIFESTYLE | KOLEKCJA BMW GOLFSPORT
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#1 Piłeczka golfowa Titleist Pro V1.

 69,00 zł

Profesjonalna piłeczka golfowa wyproduko-

wana przez naszego renomowanego partnera, 

fi rmę Titleist. Przetestowana na turniejach 

na całym świecie. Cienka powłoka z uretanu 

i elastomeru. 

Materiał: guma, termoplastik.

3 sztuki

Biała 80 23 2 284 799

#2 Klips Golfsport do czapki. 

 29,00 zł

Srebrny, z logo BMW i magnesem do 

mocowania do wszystkich czapek. 

Materiał: metal, żywica epoksydowa.

Metalowy  80 33 2 207 969

#3 Ściereczka do kijów Golfsport. 

 55,00 zł

Praktyczna ściereczka do kijów. Wysokiej 

jakości welur na zewnątrz. Wewnątrz chłonne 

frotte. Składana w trzy. Zdejmowany karabiń-

czyk pasujący do bidonu, zestawu Greenset 

i torby Tee. 

Materiał: bawełna.

Wymiary (dł. × szer.): 43,5 cm × 19 cm (złożona).

Czarna 80 23 2 285 757

 RÓŻNICA LEŻY W DETALACH.
 KOLEKCJA BMW GOLFSPORT.
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WHAT’S YOUR DRIVE?

„ NA PRZEKÓR 
GRAWITACJI.”

Duy Panovic zadaje ciosy, kopie i skacze. 
Atakuje, broni się, robi przewroty. I salta 
z pozycji stojącej. Duy jest nie tylko 
modelką i kaskaderką, ale też tricksterką 
występującą w produkcjach fi lmowych. 
W ten sposób realizuje swoje marzenie: 
wykonuje swoją pasję zawodowo. Układy 
tricksterskie w wykonaniu Duy są 
niesamowite. 

Są niezwykle trudne i stanowią kreatywne 
połączenie akrobatyki i sztuki walki – 
i wymagają ciężkich treningów. Szcze-
gólnie ważne są dla Duy intensywne 
ćwiczenia rozciągające oraz wzmacnia-
jące mięśnie nóg, brzucha i pleców. 
Oba rodzaje ćwiczeń są nieodzowne dla 
zdolności ruchowej i idealnego balansu 
mięśniowego.

BMW LIFESTYLE | FUNKCJONALNY BAGAŻ BMW

Duy Panovic
KASKADERKA

„UMIEM LATAĆ. ALE TYLKO WTEDY, 
GDY CIAŁO I UMYSŁ SĄ W IDEALNEJ 
HARMONII.”

Podczas pracy lub treningów choreogra-
fi cznych Duy stosuje specjalne ochrania-
cze kaskaderskie na plecach, kolanach 
czy łokciach. W trakcie zdjęć w rożnych 
miejscach praca idzie na pełnych obro-

tach i Duy musi mieć pewność, 
że może polegać na swoim zespole 
i sprzęcie w stu procentach. Torba spor-
towa z kolekcji funkcjonalnych toreb 
BMW sprawdza się tu idealnie. Dosko-
nale mieści całe wyposażenie ochronne 
i zapewnia wytrzymałość niezależnie od 
tego, ile razy wyląduje w pyle lub wodzie. 
A wytrzymałość Duy bardzo sobie ceni.

„SUKCES NA DŁUŻSZĄ METĘ MOŻE 
ODNIEŚĆ TYLKO TEN, KTO MA SIŁĘ 
WSTAĆ PO UPADKU.”

Kolejnym ważnym czynnikiem w realiza-
cji celów jest dla Duy stabilny balans – 
zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. 
Dlatego bardzo istotny jest również
aktywny relaks.

Dla Duy odpoczynkiem jest skok do 
morza. A jak przystało na zawodową ka-
skadarkę: nierzadko również z urwiska!

Dynamika w najpiękniejszym wydaniu: Duy Panovic
prezentuje w swoich trikach absolutną swobodę ruchu.

TRICKING TO POŁĄCZENIE SZTUKI WALKI I AKROBATYKI.
Widowiskowe choreografi e, tzw. kata, wywodzą się z gimnastyki, breakdance’u oraz 
z różnych sztuk walki takich jak kung-fu, capoeira i kickboxing. Najważniejszymi fi gurami 
są elementy akrobatyczne: salta, śruby i przewroty.
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Seria świetnych, wielofunkcyjnych toreb do wszelkich aktywności 
na świeżym powietrzu. Wyprodukowana we współpracy z OGIO. 

Najważniejsze cechy:
–  Purystyczna stylistyka połączona ze sportową funkcjonalnością dająca 

produkt tak indywidualny, jak Ty.
–  Wodoodporne; materiał wierzchni, zamki błyskawiczne i zwijany wierzch.
–  Bardzo lekki, wytrzymały i odporny na zabrudzenia materiał sprawia, że 

torby świetnie się sprawdzają – zawsze i wszędzie.
–  Zwijany wierzch umożliwia dostosowanie pojemności do potrzeb – torby

są więc idealne na krótsze i dłuższe podróże Twoim BMW. 
–  Długa osłona na suwak i jego gumowanie gwarantuje idealną obsługę. 
–  Ciekawy element wizualny: jaskrawoniebieska podszewka i dyskretny 

napis BMW.

 FUNKCJONALNY BAGAŻ BMW.

 W DZICZY
 I MIEJSKIEJ DŻUNGLI.
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#1 Torba BMW. 

 455,00 zł

Niezwykle pojemna torba sportowa o ela-

stycznej pojemności. Praktyczny zwijany 

wierzch: zależnie od wymaganej pojemności 

wierzch torby można zakładać lub zwijać. 

Wyściełane, zdejmowane i płynnie regulowane 

paski na ramiona.

Materiał: nylon 420 D TPU.

(dł. x szer. x gł.): 45 x 48 x 28,5 cm.

Pojemność: 55 l. Masa: 1 kg.

Antracytowo-czarno-błękitna

 80 22 2 359 844

#1

#2

#2 Torba na ramię BMW. 

 409,00 zł

Ultralekka, wytrzymała torba na ramię z wy-

ściełaną kieszenią na laptop. Duży otwór 

wierzchni do szybkiego składania lub zwijania – 

zależnie od potrzeby. Kieszenie wewnętrzne 

zapewniają porządek. Wyściełany, zdejmowany 

pasek na ramię: z płynną regulacją i przegu-

bami obrotowymi dla maksymalnego komfortu 

noszenia. 

Materiał: nylon 420 D TPU.

(dł. x szer. x gł.): 42 x 40 x 12,5 cm.

Pojemność: 25 l. Masa: 0,8 kg.

Antracytowo-czarno-błękitna

 80 22 2 359 843

��

#.8�-*'&45:-&�]�'6/,$+0/"-/:�#"("ę�#.8

��

��

���5PSCB�OB�L³ñLBDI�#.8��
� �������[ñ
#BSE[P�EVĚB�OJF[XZLMF�XZUS[ZNBñB�UPSCB�

OB�L³ñLBDI�[�NBUFSJBñV�PEQPSOFHP�OB�XPE×�

J�[BCSVE[FOJB��;�PQBUFOUPXBOZN�TZTUFNFN�

0(*0�4-&%��X[NPDOJPOZN�XZUS[ZNBñZN�

TQPEFN�[F�TQFDKBMOZNJ�QSPUFLUPSBNJ��4UBCJMOF�

J�MFLLPCJFĚOF�L³ñLB�X�DIBSBLUFSZTUZD[OFK�

TUZMJTUZDF��8JFMF�XZąDJFñBOZDI�LJFT[FOJ�[F�

XO×US[OZDI�J�XFXO×US[OZDI��1BTLJ�LPNQSF�

TZKOF�EP�SFHVMBDKJ�QPKFNOPąDJ��;�JEFBMOJF�

VNJFT[D[POZN�QBTLJFN�EP�OPT[FOJB�J�VDIXZ�

UFN�UFMFTLPQPXZN�[�SFHVMBDKÅ�XZTPLPąDJ�

.BUFSJBñ��OZMPO�����%�516�

	Eñ��Y�T[FS��Y�Hñ�
�����Y�����Y����DN�

1PKFNOPąÇ������M��.BTB�����LH�

"OUSBDZUPXP�D[BSOP�Cñ×LJUOB
� ���������������



58

WHAT’S
YOUR
SIZE?

Wszystkie wymiary mierzone 
są ciasno przy ciele.
A: Obwód klatki piersiowej

B: Obwód w pasie

C: Obwód w biodrach

A

B

C

PANIE

Międzynarodowe 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

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

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 –

PANOWIE

Międzynarodowe S M L XL XXL XXXL

Obwód klatki 
piersiowej w cm

 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

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 –

TABELA ROZMIARÓW OBUWIA MOTORSPORT DRIFT CAT 5

US
EUR
UK

4
35,5

3

4,5
36
3,5

5
37
4

5,5
37,5
4,5

6
38
5

6,5
38,5
5,5

7
39
6

7,5
40
6,5

8
40,5

7

8,5
41
7,5

9
42
8

9,5
42,5
8,5

10
43
9

10,5
44
9,5

11
44,5
10

11,5
45

10,5

12
46
11

12,5
46,5
11,5

13
47
12

14
48
13

Białe 
Nr katalogowy
80 16 2 354 – – – – – 992 – 993 994 – 995 996 – 997 998 – 999

355-
000 – – –

Team Blue 
Nr katalogowy
80 16 2 355 – – – – – 001 – 002 003 – 004 005 – 006 007 – 008 009 – – –
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www.bmw.pl Radość z jazdy

Ceny podane w złotych wraz z ustawowym podatkiem VAT. W treści mogą występo-

wać pomyłki drukarskie, błędy i niezamierzone zmiany. Dostępność tylko do wyczer-

pania zapasów. © BMW AG, Monachium, Niemcy.

Przedruk, również częściowy, tylko za pisemną zgodą BMW AG, Monachium. Niniej-

szy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego. Dostępność poszczególnych produktów może różnić 

się w zależności od kraju. Prosimy sprawdzić dostępność towaru oraz cenę u najbliż-

szego dealera BMW. Katalog wydrukowany w sposób przyjazny dla środowiska na 

papierze niezawierającym chloru ani kwasu.
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