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RUHÁZAT

Type R sapka

A Type R valódi szerelmeseinek kötelező 

darabja. Ez a baseball sapka egy feltűnő R 

logóval rendelkezik a homlokrészén. A sapka 

további kiegészítő elemei a piros betét a szélein 

körben és egy élénkpiros állítószalag, melyek 

igazán kiemelik a tömegből.  

A sapka pamut twillből, a csat fémből készült.
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Póló

Egyedi, kerek nyakkivágású ruhadarab, fekete 

gyémántmintával és az oldalán, illetve mindkét 

ujj végén Type R logóval. 100% poliészter, ennek 

köszönhetően hosszú ideig megőrzi alakját.

100% poliészter.

Kapható méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL

Type R férfi 
pólóing

Különleges ruhadarab fekete 

gyémántmintával és az oldalán Type R 

logóval. 100% poliészter, ennek köszönhetően 

hosszú ideig megőrzi alakját. 

100% poliészter.

Kapható méretek: S, M, L, XL, XXL és XXXL
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Type R toll (5 db-os szett)

Ezen kiváló minőségű, zsebméretű golyóstollak 

külső burkolata gumiabroncs mintázatú, melyet 

egy fehér színű Type R logó egészít ki.

ABS-ből készült.

Vákuumos kulacs
Ebben a strapabíró rozsdamentes acél palackban 

bármikor és bárhová magával viheti kedvenc 

forró vagy hideg italát. A palack stílusos, 

matt fekete bevonatú, és az oldalán büszkén 

viseli a Type R logót. Űrtartalom: 450 ml.

90% rozsdamentes acélból és 10% műanyagból készült.
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Esernyő

Ezzel a csúcsminőségű, masszív 

esernyővel semmilyen zápor nem érheti 

váratlanul. A fogantyún egy gyorskioldó 

gomb található, az esernyővásznat pedig 

a Type R logó díszíti. Átmérő: 105 cm. 

100% poliészter.

Kulcstartó (5 db-os szett)

Vonzza magára a pillantásokat, amikor 

legközelebb előhúzza a zsebéből ezt az 

egyedülálló kulcscsomót. Puha PVC-ből készült, 

2D kialakítású Type R logóval, amely garantáltan 

nem fogja összekarcolni a gyújtáskapcsolót, 

még ha lendületesen is vezet.

Puha PVC-ből.
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Type R karóra

Az előző kiadás sikerén felbuzdulva ez az újratervezett, limitált kiadású karóra valódi főhajtás az egyik legnagyobb 

szeretetnek örvendő sportautónk, a Type R előtt. Ez a csúcsminőségű karóra acél házzal és matt fekete előlappal 

rendelkezik. A számlap két részből áll. A belső számlap nyomott méhsejtmintás, míg a külső gyűrű kontrasztként 

fehér színben, kreatív módon jeleníti meg a hagyományos óra jeleket egy központi R logóval kiegészítve. A karóra 

szíja fekete, gumiabroncs mintás szilikonból készült, kontrasztos piros varrással. Vízállóság: 10 ATM.

Acélból és ásványi kristályüvegből.
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TERMÉKEK ÉS CIKKSZÁMOK

Az összes bemutatott kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál és az aktuális termékek termékfejlesztés vagy változtatás miatt ezektől eltérhetnek.

 OLDAL TERMÉK CIKKSZÁM

 03 Sapka 08MLW-20R-CAP

 04 Póló S 08MLW-20R-TSHS

 04 Póló M 08MLW-20R-TSHM

 04 Póló L 08MLW-20R-TSHL

 04 Póló XL 08MLW-20R-TSHXL

 04 Póló 2XL 08MLW-20R-TSH2X

 04 Póló 3XL 08MLW-20R-TSH3X

 04 Pólóing S 08MLW-20R-PS

 04 Pólóing M 08MLW-20R-PM

 04 Pólóing L 08MLW-20R-PL

 04 Pólóing XL 08MLW-20R-PXL

 04 Pólóing 2XL 08MLW-20R-P2XL

 04 Pólóing 3XL 08MLW-20R-P3XL

 05 Toll (5 db-os) 08MLW-20R-PEN

 05 Vákuumos kulacs 08MLW-20R-FLASK

 06 Esernyő 08MLW-20R-UMB

 06 Kulcstartó (5 db-os) 08MLW-20R-KEY

 07 Type R karóra 08MLW-20R-WATCH

 07 Type R karóra szíj 08MLW-20R-WBAND



Ezek a specifikációs részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy leszállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, akár előzetes értesítés 
nélkül, az általuk megfelelőnek ítélt módon. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető legpontosabb adatok 
szerepeljenek. A prospektus - semmilyen körülmények között - nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést a kereskedő végzi. Mivel a tájékoztató anyag előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt 

hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért 
azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik.
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