Aston Martin Red Bull Racing
Scuderia AlphaTauri Honda
kolekce

PROPAGAČNÍ
PŘEDMĚTY
FORMULE 1
Společnost Honda se účastnila Formule
1 v mnoha podobách a různých
obdobích od roku 1964: jako závodník,
konstruktér a dodavatel motorů.
Podruhé v éře hybridních pohonů
se společnost Honda spojila
se dvěma týmy na světovém
mistrovství Formule 1 v roce 2020.
Tým Aston Martin Red Bull Racing a
Scuderia AlphaTauri Honda budou
během sezóny Formule 1 v roce 2020
používat pohonné jednotky Honda.
Poháněni našimi lidmi, vášní a pýchou.
V honbě za jediným cílem.
S pohonem Honda.

Aston Martin Red Bull Racing
03 – 12
Scuderia AlphaTauri Honda
13 – 17

Aston Martin
Red Bull Racing

Tmavě modrá prošívaná bunda
Tato prošívané bunda skvěle doplní váš zimní šatník. Kolem postranních kapes
se skrytým zipem má syntetickou výplň. Díky červeným detailům a logům
Honda a Aston Martin Red Bull Racing bude jasné, komu skutečně fandíte.
Specifikace materiálu: Vyrobeno ze 100% polyesteru.
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Tmavě modrá
mikina na zip
S touto mikinou s červenými detaily a proužky na
rukávech získáte ještě sportovnější vzhled. Má
jedinečný výstřih, pružné žebrové manžety a lem.
Celkový dojem doplňuje tištěné logo Honda a
Aston Martin Red Bull Racing.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno z 60% polyesteru a 40% bavlny.

Tmavě modré
triko s límečkem
Triko s límečkem pro sezónu 2020 se ideálně
hodí na teplejší závodní dny. Díky stylovému
designu s červenými proužky na ramenou
získáte skvělý módní kousek pro letní
dny. Celkový dojem zdůrazňují proužky na
rukávech v kombinaci s logem Aston Martin
Red Bull Racing a Honda v přední části.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno ze 100% polyesteru.
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Tmavě modrá mikina s kapucí
Tato tmavě modrá mikina s kapucí je dokonalým doplňkem do chladných
zimních dnů. Má postranní kapsy na zip a tištěné logo „Gives You Wings“ na
pravém rukávu. Tištěné logo Aston Martin Red Bull Racing uprostřed mikiny na
hrudníku a logo Honda na rukávu dodávají mikině ucelený vzhled.
Specifikace materiálu: Vyrobeno z 65% bavlny a 35% polyesteru.
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Tmavě modré
triko
Vyjádřete váš názor modrým bavlněným
trikem týmu Aston Martin Red Bull Racing.
V přední části se nachází logo Red Bull a
Honda, zatímco tělo i rukávy jsou lemované
proužky. Díky kulatému výstřihu a krátkým
rukávům je triko praktické a pohodlné,
zkrátka ideální na každodenní používání.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno ze 100% polyesteru.

Tmavě modré
dámské triko
Projevte podporu vašemu týmu v triku s klasickým
logem. Díky krátkým rukávům a žebrovému
límečku se budete cítit příjemně i v teplých letních
dnech. V přední části se hrdě vyjímá logo logo
Aston Martin Red Bull Racing, zatímco na rukávu
najdete logo Honda. Celkový vzhled doplňuje
potisk „Gives You Wings“ na zádech.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno ze 100% bavlny.
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Klasická
kšiltovka
Tato klasická kšiltovka je pohodlným a módním
doplňkem pro všechny naše fanoušky. Vyznačuje
se červenou vložkou sendvičového kšiltu. Celkový
dojem doplňuje tištěné logo Aston Martin Red
Bull Racings s High Density efektem a výšivka
„Give You Wings“ na oblouku zapínání. Na straně
kšiltovky je logo Honda.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno ze 100% polyesteru.

Klasický kulich
Tento klasický kulich ideálním způsobem
doplní váš vzhled během chladným zimních
dnů. Vyšívané logo Honda a logo týmu Aston
Martin Red Bull Racing na druhé straně
dodávají kulichu mimořádný nádech luxusu.
Specifikace materiálu:
Vyroben ze 100% akrylu.
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Dětská kšiltovka
Tato kšiltovka je pohodlným a módním doplňkem
pro naše malé fanoušky. Vyznačuje se červeným
sendvičovým kšiltem a vysoce kvalitním
vyšívaným logem Red Bull Racing na předním
panelu. Výšivka „Gives You Wings“ na oblouku
zapínání dodává kšiltovce ucelený vzhled. Na
straně kšiltovky se nachází logo Honda a v přední
části je logo týmu.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno ze 100% bavlny.

Deštník
S tímto kvalitním a pevným deštníkem vás
nečekaný déšť nezaskočí. Na rukojeti deštníku se
nachází tlačítko pro rychlé otevření. Deštník se
vyznačuje logem Honda a logem týmu.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno ze 100% nylonu.
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Vak na záda
Tento vak je ideální k přenášení osobních věcí.
Má velmi praktickou přední kapsu s vodorovným
zavíráním na zip. Vak otevřete a zavřete pomocí
stahovacích šňůrek. V přední části je vyobrazeno
logo Honda s logem týmu.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno ze 100% polyesteru.

Batoh
Tento batoh je ideální na různé činnosti a má
spoustu praktických kapes. V přední části najdete
logo Honda i logo týmu a potisk „Gives You
Wings“ v horní části doplňuje celkový vzhled.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno ze 100% polyesteru.
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Hrnek
Začněte den naplno s šálkem kávy ve stylu Aston
Martin Red Bull Racing – Honda. Zvenku tmavě
modrý a zevnitř bílý hrnek zdobí obě loga.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno ze 100% kameniny.

Láhev na vodu
V této kvalitní nerezové láhvi můžete přenášet
své oblíbené horké a studené nápoje kamkoliv a
kdykoliv. Vyznačuje se modrou konečnou úpravou
a logem Aston Martin Red Bull Racing a Honda
na každé straně. Horní část láhve je v červené
konečné úpravě, která jí dodává jedinečný vzhled.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno z 90% nerezové oceli a 10% plastu.
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Kovový kroužek na klíče
Až příště vytáhnete svazek klíčů, na kterém bude viset tento
kovový kroužek, lidé se za vámi budou otáčet. Tento stylový
kroužek na klíče s gravírovaným detailem „Gives You Wings“
nese navíc logo Honda a Aston Martin Red Bull Racing.
Specifikace materiálu: Vyroben z 95% zinku a 5% železa.

Kroužek na klíčem
s páskem
Sdělte světu svůj postoj, až příště vytáhnete svazek klíčů, na
kterém bude viset tento moderní kroužek s páskem. Tento stylový
kroužek na klíče zdobí logo Honda a Aston Martin Red Bull
Racing a gravírovaný detail „Gives You Wings“ na kroužku.
Specifikace materiálu: Vyroben z 95% zinku a 5% železa.
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Scuderia AlphaTauri
Honda

Tmavě modré
triko s límečkem
Toto tmavě modré triko s límečkem je ideální
volbou na závodní den, když chcete podpořit váš
tým. Závodní vzhled doplňuje značka AlphaTauri a
Honda v přední části a kontrastní límeček.
Specifikace materiálu:
Vyrobena ze 95% bavlny a 5% elastanu.

Bílé triko
Bílé triko Scuderia AlphaTauri Honda skvěle
doplní váš letní šatník. Kontrastní značka
AlphaTauri a Honda v přední části a loga
na rukávech a zádech dělají z tohoto trika
jednoduchý a přitom stylový kousek.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno z 50% bavlny a 50% polyesteru.
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Kšiltovka
Tato tmavě modrá kšiltovka vás ochrání před
spalujícím sluncem v den závodu. Značka
Scuderia AlphaTaur na přední straně a po
stranách skvěle doplní váš vzhled.
Specifikace materiálu:
Vyrobena ze 100% síťoviny bird eye mesh.

Kulich
Za chladných večerů, když zapadne slunce,
se můžete spolehnout, že vás zahřeje kulich
týmu Scuderia AlphaTauri Honda. S bílým logem
Scuderia AlphaTauri na tmavě modrém podkladu.
Specifikace materiálu:
Vyroben ze 100% akrylu.

15

Deštník
Pokud začne během závodu pršet, udrží vás
deštník Scuderia AlphaTauri Honda v suchu.
Deštník zdobí značka Scuderia AlphaTaur
natištěná sítotiskem.
Specifikace materiálu:
Vyrobeno ze 100% polyesteru.

Sada per
Podepište smlouvu na příští závodní sezónu touto
sadou per Scuderia AlphaTauri Honda. Když si
pořídíte tuto sadu per, budete mít náhradní pero
vždy po ruce. Součástí pera je značka AlphaTauri
v přední části a spona na přichycení k šanonu.
Specifikace materiálu: Vyrobeno z ABS plastu.
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Šňůrka na krk
Se šňůrkou na krk Scuderia AlphaTauri Honda
budete mít klíče nebo visačku vždy u sebe. Už
žádné hledání ztracených klíčů.
Specifikace materiálu: Vyrobeno ze 100% nylonu.

Kroužek na klíče
Součástí kroužku na klíče Scuderia AlphaTauri
Honda je přezka, kterou přichytíte klíče
k opasku nebo je snadno odepnete ze
šňůrky na krk Scuderia AlphaTauri Honda.
Je opatřen logem Scuderia AlphaTauri a
dvěma kroužky na připnutí ke klíčům.
Specifikace materiálu: Vyrobeno ze 100% nylonu.
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Aston Martin
Red Bull Racing
STRANA POLOŽKA
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Prošívaná bunda S
Prošívaná bunda M
Prošívaná bunda L
Prošívaná bunda XL
Prošívaná bunda XXL
Mikina S
Mikina M
Mikina L
Mikina XL
Mikina XXL
Triko s límečkem S
Triko s límečkem M
Triko s límečkem L
Triko s límečkem XL
Triko s límečkem XXL
Mikina s kapucí S
Mikina s kapucí M
Mikina s kapucí L
Mikina s kapucí XL
Mikina s kapucí XXL
Triko S
Triko M
Triko L
Triko XL
Triko XXL
Dámské triko s velkým logem XS
Dámské triko s velkým logem S
Dámské triko s velkým logem M
Dámské triko s velkým logem L
Dámské triko s velkým logem XL
Klasická kšiltovka
Klasický kulich šedý
Deštník
Dětská kšiltovka
Batoh
Vak na záda
Hrnek
Láhev na vodu
Kovový kroužek na klíče
Kroužek na klíčem s páskem

OBJEDNACÍ ČÍSLO
08MLW-20F-PJS
08MLW-20F-PJM
08MLW-20F-PJL
08MLW-20F-PJXL
08MLW-20F-PJ2X
08MLW-20F-TTS
08MLW-20F-TTM
08MLW-20F-TTL
08MLW-20F-TTXL
08MLW-20F-TT2X
08MLW-20F-SPS
08MLW-20F-SPM
08MLW-20F-SPL
08MLW-20F-SPXL
08MLW-20F-SP2X
08MLW-20F-HSS
08MLW-20F-HSM
08MLW-20F-HSL
08MLW-20F-HSXL
08MLW-20F-HS2X
08MLW-20F-STS
08MLW-20F-STM
08MLW-20F-STL
08MLW-20F-STXL
08MLW-20F-ST2X
08MLW-20F-WTXS
08MLW-20F-WTS
08MLW-20F-WTM
08MLW-20F-WTL
08MLW-20F-WTXL
08MLW-20F-CAP
08MLW-20F-BEAN
08MLW-20F-UMB
08MLW-19F-KCAP
08MLW-19F-BPACK
08MLW-19F-DSBAG
08MLW-19F-MUG
08MLW-19F-SBTL
08MLW-19F-MKEY
08MLW-19F-SKEY

Scuderia AlphaTauri
Honda
STRANA POLOŽKA
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Triko s límečkem S
Triko s límečkem M
Triko s límečkem L
Triko s límečkem XL
Triko S
Triko M
Triko L
Triko XL
Kšiltovka
Kulich
Deštník
Sada per
Šňůrka na krk
Kroužek na klíče

OBJEDNACÍ ČÍSLO
08MLW-20F-ATPS
08MLW-20F-ATPM
08MLW-20F-ATPL
08MLW-20F-ATPXL
08MLW-20F-ATTS
08MLW-20F-ATTM
08MLW-20F-ATTL
08MLW-20F-ATTXL
08MLW-20F-ATCAP
08MLW-20F-ATHAT
08MLW-20F-ATUMB
08MLW-20F-ATPEN
08MLW-20F-ATLAN
08MLW-20F-ATKEY

Objednací čísla, obsah a design podléhají změnám. Nejpřesnější informace vám poskytne místní prodejce společnosti Honda.

Tyto specifikace se netýkají žádného specifického produktu, který je dodáván nebo nabízen k prodeji. Výrobci si vyhrazují právo na změnu technických specifikací, včetně barev, s předchozím upozorněním nebo
bez něj, v době a způsobem, který pokládají za vhodný. Může se jednat o větší nebo menší změny. Bez ohledu na výše uvedené bylo vynaloženo veškeré úsilí pro zajištění přesnosti technických údajů uvedených
v této brožuře. Tuto publikaci není možné za žádných okolností považovat za nabídku ze strany společnosti vůči jakékoliv osobě. Veškerý prodej se realizuje prostřednictvím příslušných distributorů nebo prodejců
na základě standardních obchodních podmínek a záruk poskytovaných distributorem nebo prodejcem. Kopie získáte na vyžádání. Na tento propagační materiál se vztahuje britský Zákon o obchodním značení z
roku 1968 (Trade Descriptions Act). I když jsme vynaložili veškeré úsilí, aby byly tyto technické specifikace přesné, jsou takovéto brožury připravovány a tištěny několik měsíců před distribucí, a proto nemusí vždy
obsahovat všechny změny technických specifikací, nebo v některých ojedinělých případech, zajištění určitých vlastností výrobku. Zákazníkům vždy doporučujeme projednat podrobnosti specifikací s dodavatelem,
obzvláště pokud výběr modelu závisí na některé z uváděných vlastností.
Honda (Velká Británie) - Cars Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL. Kontaktní centrum Honda – telefon: 0845 200 8000 www.honda.co.uk
Divize společnosti Honda Motor Europe Ltd. č. 857969 Registrováno v Anglii a Walesu, objednací číslo: CAR-JAZZ-0615 Datum vydání: 06/15
Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců v
rámci EU. Výtisk nevyhazujte, předejte jej další osobě nebo jej recyklujte.

