
Red Bull Racing Honda
Scuderia AlphaTauri Honda

KOLLEKCIÓ



1964 óta a Honda különböző álruhákban, számos időszakban részt vett a 

Forma‑1™‑ben indulóként, konstruktőrként és motorbeszállítóként egyaránt.

Mind a Red Bull Racing Honda, mind pedig a Scuderia AlphaTauri Honda csapata 

Honda hajtóműveket használ a 2021‑es FIA Formula 1™ szezonban.

Szóval szerezze meg eredeti Honda Forma‑1™ termékeinket és versenyre fel!     

Csak kedvenc csapatot kell választania.

Munkatársaink, szenvedélyünk és büszkeségünk hajtja,

egy cél felé. Powered by Honda.

Red Bull Racing Honda
04 – 09

Scuderia AlphaTauri Honda
10 – 13

Forma‑1™ 
TERMÉKEK



A FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB és a kapcsolódó márkák egy Formula 1 vállalat, a Formula One Licensing BV márkavédjegyei. Minden jog 
fenntartva.



Red Bull Racing Honda
VERSTAPPEN

PEREZ



Kapucnis pulóver

Ez a kényelmes, tengerészkék kapucnis pulóver tökéletes darab a hideg téli 

napokra. A mellrészén a Red Bull Racing logó, a bal ujján a Honda logó, a jobb 

ujján pedig a „Gives You Wings” felirat található. 

65% pamut és 35% poliészter.
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Klasszikus 
pólóing

Klasszikus sapka

Klasszikus stílus, klassz megjelenés: tengerészkék 

pólóingünk a nyári ruhatár tökéletes darabja. 

Piros, bordázott ujjvégekkel, Honda és Red Bull 

Racing logókkal a mellrészen és „Gives You 

Wings” felirattal a hátán.

100% poliészter.

Ez a klasszikus sapka minden rajongónk ru‑

határának kényelmes és divatos kiegészítője. 

Szendvicspaneles napellenzővel. Az össz‑

hatást a sapka elején egy nagy sűrűségű, 

Red Bull Racing logó nyomat, az oldalán pe‑

dig egy piros Honda logó teszik teljessé. 

 

100% újrahasznosított poliészter.
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Póló

A tengerészkék Red Bull Racing Honda csapatpólót Red Bull Racing és Honda 

logók díszítik a mellrészen, valamint a Red Bull Racing minta az ujjakon és a 

vállakon. A kerek nyakkivágás és a rövid ujjú kialakítás praktikus és lezser: 

tökéletes hétköznapi viselet. 

100% organikus pamut.
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Összehajtható 
hátizsák

Esernyő

Ez a kompakt hátizsák kiváló holmijai 

hordozására. Használaton kívül picire 

összehajtható, így akár egy zsebben is elfér. 

A táskát Red Bull Racing és Honda logók díszítik, 

a vállpántjai és a hátoldala pedig párnázottak.

100% poliészter.

Nem minden versenynapon van verőfényes 

napsütés, tehát jobb, ha biztosra megy, 

és magánál tartja Red Bull Racing Honda 

esernyőjét. A tengerészkék esernyőt 

kontrasztszínű piros csíkok díszítik, a többi 

panelen pedig a Red Bull Racing és Honda 

logói.  A kényelem érdekében gyorskioldó, 

gumiborítású fogantyúval.

100% poliészter.

8



Bögre

Kulcstartó

Kezdje a napját ezzel a Red Bull Racing 

Honda bögrével. Tengerészkék alapszín, 

melyen mindkét logó megtalálható. A bögre 

310 ml űrtartalmú.

100% kőagyag.

Vonzza magára a pillantásokat ezzel a 

tömör fém kulcstartóval, amikor legkö‑

zelebb előhúzza a zsebéből a kulcsait. 

Ezt a stílusos kulcstartót a Honda és Red 

Bull Racing logók díszítik.

95% cinkötvözet és 5% vas.
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Scuderia AlphaTauri Honda



Pólóing

Póló

Ezzel a divatos tengerészkék és fehér pólóinggel 

megmutathatja a világnak, hogy melyik csapatnak 

szurkol. A mellrészt a Scuderia AlphaTauri és 

a Honda márkajelzés díszíti, a cipzár pedig 

kontrasztként fehér színű. A hátrészen a 

csapatlogó, az ujjain pedig a szponzorok 

találhatók. Az összes márkajelzés fehér, ami 

tökéletesen kiegészíti a tengerészkék pólóinget.

95% pamut, 5% elasztán.

A fehér és tengerészkék Scuderia AlphaTauri Honda 

póló tökéletes választás a forró versenynapokra. 

A mellrészen látható kontrasztos tengerészkék 

Scuderia AlphaTauri és Honda logók, valamint az 

ujjakon és a hátrészen található további logók 

teszik stílusossá ezt a pólót.

95% pamut, 5% elasztán.
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Sapka

Esernyő

Tegye tökéletessé nyári megjelenését ezzel 

a tengerészkék sapkával. A homlokrészét 

a Scuderia AlphaTauri márkajelzése, a hátsó 

részét pedig a Scuderia AlphaTauri logó díszíti. 

100% poliészter „madárszem” szövéssel.

Ez a stílusos tengerészkék és fehér Scuderia 

AlphaTauri Honda esernyő szárazon tartja 

majd. A fehér Scuderia AlphaTauri logók pedig 

gyönyörűen egészítik ki a dizájnt.

100% poliészter.
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Tollszett

Vizespalack

Ezzel a kétdarabos Scuderia AlphaTauri 

tollszettel mindig felkészült lesz, ha 

valamelyik pilótánktól autogrammot 

szeretne kérni. Scuderia AlphaTauri 

márkajelzéssel  és akasztóval, mellyel 

praktikusan rögzítheti őket az írótömbje 

szélén. 

ABS műanyag.

Ezt a tengerészkék vizespalackot, kontrasztszínű 

fehér Scuderia AlphaTauri dizájnnal és kupakkal, 

könnyen magával viheti bármely versenynapra.

100% alumínium.
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A cikkszámok, a tartalom és a dizájn változhatnak. A minden‑

kor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.

OLDAL TERMÉK CIKKSZÁM OLDAL TERMÉK CIKKSZÁM

Red Bull Racing 
Honda

Scuderia AlphaTauri
Honda

05 RBR kapucnis pulóver S 08MLW‑21F‑HSS 

05 RBR kapucnis pulóver M 08MLW‑21F‑HSM

05 RBR kapucnis pulóver L 08MLW‑21F‑HSL

05 RBR kapucnis pulóver XL 08MLW‑21F‑HSXL

05 RBR kapucnis pulóver XXL 08MLW‑21F‑HSXXL

06 RBR klasszikus pólóing S 08MLW‑21F‑CPS 

06 RBR klasszikus pólóing M 08MLW‑21F‑CPM

06 RBR klasszikus pólóing L 08MLW‑21F‑CPL

06 RBR klasszikus pólóing XL 08MLW‑21F‑CPXL

06 RBR klasszikus pólóing XXL 08MLW‑21F‑CPXXL

06 Klasszikus sapka 08MLW‑21F‑CCAP 

07 RBR póló S 08MLW‑21F‑TSS 

07 RBR póló M 08MLW‑21F‑TSM

07 RBR póló  L 08MLW‑21F‑TSL

07 RBR póló  XL 08MLW‑21F‑TSXL

07 RBR póló  XXL 08MLW‑21F‑TSXXL

08 RBR összehajtható hátizsák 08MLW‑21F‑PBP

08 RBR esernyő  08MLW‑21F‑UMB

09 RBR bögre 08MLW‑21F‑MUG

09 RBR kulcstartó 08MLW‑21F‑KEY

11 AT pólóing S 08MLW‑21F‑ATPS

11 AT pólóing M 08MLW‑21F‑ATPM

11 AT pólóing L 08MLW‑21F‑ATPL

11 AT pólóing XL 08MLW‑21F‑ATPXL

11 AT póló S 08MLW‑21F‑ATTS

11 AT póló M 08MLW‑21F‑ATTM

11 AT póló L 08MLW‑21F‑ATTL

11 AT póló XL 08MLW‑21F‑ATTXL

12 AT sapka 08MLW‑21F‑ATCAP

12 AT esernyő 08MLW‑21F‑ATUMB

13 AT tollszett 08MLW‑21F‑ATPEN

13 AT vizespalack 08MLW‑21F‑ATBTL
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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 az adott importőr vagy kereskedő végzi az általuk kiadott 
értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően, amelyek másolata kérésre hozzáférhető. 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.

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
www.honda.hu

A Honda felelősséggel szerzi be a papírt az EU-ban működő gyártóktól. Ha már nincsen rám szüksége, 
kérem, ne dobjon ki a szemétbe, hanem adjon át egy ismerősének vagy újrahasznosításra.


