Articole & Coduri de Comandă
ARTICOL
Tricou - S
Tricou - M
Tricou - L
Tricou - XL
Tricou - XXL
Tricou - XXXL
Șapcă baseball
Breloc (1 set = 3 buc.)
Rucsac
Cană (1 set = 2 buc.)

COD
08MLW-23R-TSS
08MLW-23R-TSM
08MLW-23R-TSL
08MLW-23R-TSXL
08MLW-23R-TS2X
08MLW-23R-TS3X
08MLW-23R-BCAP
08MLW-23R-KCH
08MLW-23R-BPCK
08MLW-23R-MUG

Original Honda
Haine și Accesorii Type R

Breloc

Stilul tău
O gamă de îmbrăcăminte și accesorii
de marcă autentice, concepute special
pentru îți completa stilul Type R.

Acest breloc adaugă o notă sportivă cheilor
tale. Are o suprafață placată cu nichel mat cu
o inscripție de email negru și roșu realizată
manual.
Ambalat la trei bucăți și fabricat din metal.

Tricou

Rucscac

Un tricou tehnic negru care se potrivește
stilului sportiv Civic Type R.
Designul subtil, dar dinamic, prezintă
detalii inteligente, inclusiv emblematicul
„R” roșu și cusături roșii.

Perfect pentru zilele de pistă, zilele de lucru
sau de sărbători, rucsacul Type R are un
compartiment principal, un buzunar cu fermoar
în față și altul în interior pentru a nu depozita
obiectele mici la vedere. Buzunarele laterale din
plasă te asigură că ai întotdeauna acces ușor
la băuturi, în timp ce suportul din spumă oferă
confort maxim.

Fabricat din poliester 100% reciclat.

Un mâner și căptușeli roșii contrastante,
împreună cu sigla „R” și accente gri, se vor
potrivi perfect cu tricoul tău Type R.
Fabricat din poliester.

Șapcă Baseball
Poartă această șapcă de baseball
neagră și roșie în timpul zilelor
însorite pe pistă pentru a fi protejat
cu stil. Are brodat un logo Type R și
o margine gri contrastantă cu partea
din spate roșie.
Fabricat din bumbac, cu
închidere cu curea, cu arici.

Cană

"Fuel your day with this sporty Type R mug.
The perfect companion to take to work or to
the track. The mug comes in black with a red
cu această
accentAlimentează-ți
inside and a ziua
statement
whitecană
Type R
Type R. Însoțitorul perfect la
logo sportivă
on the front.
serviciu sau la pistă.
Packed
pereste
twoneagră,
pieces and
made roșu
of ceramCana
cu accent
în
ic." interior și o emblemă albă Type R în
exterior.
Ambalată la două bucăți și făcută din
ceramică.

