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BRAZYLIA Kraj zalany słońcem. Kraj radości życia. Brazylia może jednak 
zaoferować znacznie więcej: ten kraj jest rajem współczesnego designu. To tutaj znajdują się dzieła architektury 
modernistycznej, stworzone ręką Oscara Niemeyera. To tutaj mieszkają i tworzą liczni najbardziej renomowani pro-
jektanci świata. I projektują obiekty, o których pięknie krążą opowieści daleko poza granicami kraju. Zapraszamy do 
zwiedzenia z nami metropolii brazylijskiego designu: São Paulo, Brasilii i oczywiście Rio de Janeiro. Od fi ligrano-
wych klejnotów aż po monumentalne budowle: Brazylia stworzyła swój własny, niepowtarzalny styl. 

Życzymy wielu przyjemnych chwil podczas wyprawy przez świat kształtów. I wiele radości podczas odkrywania 
nowych kolekcji BMW Lifestyle.

Wszystkie produkty dostępne są u Autoryzowanych Dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmw.pl/lifestyle
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TAM, GDZIE KLASYCZNA 
NOWOCZESNOŚĆ ŁĄCZY SIĘ 
Z NOWOCZESNĄ KLASYKĄ. 

Stojąc przed Congresso Nacional, nie można pozbyć się wrażenia, że jakiś olbrzym bawił się tu klockami. Olbrzymem 
jest w tym przypadku Oscar Niemeyer, a jego Congresso w  roku wraz z całą dzielnicą rządową został wpisany na 
listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Brasilia jest miastem surowych linii prostych i zarazem opływowych 
kształtów – zainspirowanych naturą, ale również upartym zmierzaniem człowieka do postępu i innowacji. Kto chce zro-
zumieć nowoczesny design, ten musi zatrzymać się w tym mieście w samym sercu Brazylii. To miejsce, w którym ideal-
nie znajdują swój wyraz trzy kluczowe punkty nowoczesnego wzornictwa – materiał, funkcja i forma.
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KOLEKCJA BMW

Okulary przeciwsłoneczne BMW z metalu, posrebrzane. str. 

MATERIAŁ.
Na samym początku procesu tworzenia pojawia się kwestia wyboru 
właściwego surowca: dotyczy to architektury w takim samym stopniu, 
jak np. mody. A przy tym, o czym świadczą opływowe struktury beto-
nowe Niemeyera, z pewnością opłaca się wybrać swoją własną drogę 
i własny styl. Wybierając surowce do kolekcji BMW, my również kieru-
jemy się własnymi przekonaniami, stawiając przy tym coraz częściej 
na ekologiczne trendy: na przykład część materiałów bawełnianych 
pochodzi z kontrolowanych upraw ekologicznych. Szkodliwe dla śro-
dowiska nawozy i procesy technologiczne są tu zakazane.

FUNKCJA.
„Form follows function” – forma podąża za funkcją, tak brzmi 
bodajże najsłynniejsza formuła współczesnego designu. Ten dyktat 
oznacza odejście od pięknych, ale bezużytecznych dekoracji na 
korzyść praktycznego wykorzystania obiektu. W Brasilii zasada ta 
znajduje wyraz między innymi w układzie budynków: drogi często 
uczęszczane powinny być krótkie. A jeśli odległość ta jest jednak 
nieco dłuższa, walizka na kółkach z kolekcji BMW będzie właściwym 
wyborem: dzięki układowi kieszeni odpowiednio przystosowanemu 
do krótkich podróży, wytrzymałemu uchwytowi teleskopowemu 
oraz rolkom osadzonym na łożyskach kulkowych walizka ustanawia 
standardy funkcjonalności.
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KOLEKCJA BMWKOLEKCJA BMW

FORMA.
Doskonałość funkcji i formy nie wykluczają się wzajemnie, o czym 
przekonuje m.in. nasz prochowiec. Mimo podkreślającego figurę, 
dopasowanego kroju rozcięcie na plecach umożliwia nieograni-
czoną swobodę ruchu. Ten klasyczny prochowiec jest również 
idealnym towarzyszem podróży: dzięki jego dopasowanej formie 
możesz zapomnieć o zagnieceniach. To nasza koncepcja: kla-
syczna nowoczesność i nowoczesna klasyka – naprawdę wyma-
rzone połączenie. 

Wszystkie produkty 
na stronach 22–51.



LIGHT. SPEED. 



Wszystkie produkty 
na stronach 52–69.

ŚWIATŁO. 
PRĘDKOŚĆ. M.
W ciągu dnia Copacabana jest skąpana w słońcu. A gdy 
tylko jego złota tarcza zajdzie za horyzontem, tysiące 
świateł odbija się w wodach Atlantyku. Światło jest 
synonimem życia w Rio de Janeiro. Nic więc dziwnego, 
że to miasto wyrosłe na Głowie Cukru jest siedzibą wielu 
najbardziej renomowanych projektantów oświetlenia. 
Fernando Prado jest jednym z nich. Projektuje lampy, 
których wyjątkowy wygląd spotkał się już wielokrotnie 
z uznaniem na arenie międzynarodowej: wystarczy 

wymienić chociażby kilka odznaczeń: „red dot best of 
the best”, „iF Gold Award” czy „German Design Award”. 

Jesteśmy wysoko nad dachami Rio de Janeiro. Ale nie tylko 
widok Copacabany jest wyjątkowy, niesamowite wrażenie 
sprawia także oświetlenie: światło pada z „Lumini Lift”, nie-
zwykłej, produkowanej ręcznie lampy stojącej w pracowni 
Fernando Prado. Purystyczna, stylowa oprawa, której wygląd 
zredukowano do niezbędnych elementów. Jednak dzięki prze-
suwanej osłonie można zamontować ją w każdym położeniu. 

Kształt „Lumini Lift” jest kwintesencją czystej dynamiki: 
wybrzuszona linia jest gładka i chłodna w dotyku. Podążamy 
za linią kształtu aż do zakrętu, który elegancko przechodzi 

w okrąg. Za zakrętem dynamicznym ruchem na samą 
górę lub znowu w dół, prosto, tak jak lubimy.

Światło „Lumini Lift” stanowi perfekcyjną inscenizację dla 
kolekcji M: nieco zaciemnione, a jednak pełne dynamiki. 
Zgodnie z nowoczesnymi trendami w stylistyce kolekcja 
M stawia na wysokiej jakości lekkie materiały i klimat wyści-
gów. Świadczą o tym dodatki, które po części wykonane są 
z prawdziwego karbonu. A to wszystko z zachowaniem peł-
nego komfortu noszenia: wszystkie modele kolekcji M są 
perfekcyjnie dopasowane i wygodnie skrojone. 

Lampa „Lumini Lift” i wysokiej jakości produkty z kolekcji 
M mają wiele cech wspólnych: emanują pasją i umiłowa-

niem niecodzienności. I radością z rzeczy niezwykłych. I naj-
bardziej dynamiczną stroną designu. 

KOLEKCJA BMW M
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ROWERY I SPRZĘT BMWROWERY I SPRZĘT BMW

Wszystkie produkty 
na stronach 70–79.

W Brazylii ludzie podchodzą do życia najchętniej z tej jego 
lżejszej strony. A co dotyczy życia – odnosi się również do 
mieszkania. Stylowa posiadłość nad dachami Alphaville 
w São Paulo jest tego przykładem: dużo światła, otwarte 
powierzchnie i schody, które wydają się wisieć w prze-
strzeni. Nie ma się co dziwić, że nawet BMW Cruise Bike 
odrywa się od ziemi. I to nie tylko z tego powodu – w każ-
dym razie nie wyłącznie – że jest wykonany z ultralekkiego 
aluminium.

Dom ponad dachami Alphaville dostosowany jest perfekcyjnie 
do potrzeb jego lokatorki: obok mebli wypoczynkowych błyszczy 
srebrny pulpit DJ-a. Głośniki i światła dyskotekowe rozmiesz-
czone są w całym mieszkaniu. Didżejka jest znaną postacią sceny 
klubowej São Paulo. 

Cała architektura wnętrza inspirowana jest brazylijskim moderni-
zmem. To nurt w architekturze, który potwierdza sławę São Paulo 
jako metropolii designu. Biel to kolor dominujący, stylowo przełama-
ny celowo postawionymi kontrastującymi akcentami, np. czarnymi, 
ceramicznymi żyrandolami. Apartament został urządzony w nowo-
czesnym, purystycznym stylu, jednak widać zamiłowanie do kom-
fortu: wygodne kanapy kuszą na każdym kroku, zapraszając do 
relaksu. Duży stół w centralnym punkcie pomieszczenia przypomi-
na o brazylijskim savoir-vivre i prawdopodobnie o niejednej nocy 
świętowanej z przyjaciółmi. 

Didżejka dumnie prezentuje swój najnowszy nabytek designerski: 
BMW Cruise Bike. Rower rewelacyjnie sunie przez ruchliwą Praça 
da Sé, ale również w mieszkaniu prezentuje się wspaniale. „A dla-
czegóż by nie miał wisieć na ścianie”, wyjaśnia właścicielka aparta-
mentu: „Inni wieszają dzieła sztuki czy swoją ulubioną gitarę – a ja 
właśnie mój rower”. 

I ma rację, ponieważ BMW Cruise Bike jest doprawdy niezwykle 
udaną kompozycją wielokrotnie nagradzanej stylistyki z najnowocze-
śniejszą technologią. Wyjątkowy, opływowy kształt ultralekkiej ramy 
aluminiowej uzyskano dzięki technice hydroformowania, a całość 
wyróżnia się cechami stylu charakterystycznymi dla pojazdów BMW. 

O 
LEKKOŚCI 
BYTU. 

Oczywiście nie zapomniano tutaj o ergonomii: wspornik kierownicy 
roweru i pozycję siodełka można indywidualnie dopasować do syl-
wetki rowerzysty. Rower został wyposażony w wysokiej jakości kom-
ponenty, spawy wygładzono, a ciągi kabli częściowo ulokowano 
wewnątrz konstrukcji. W skrócie: zachwycający widok. 

A w porównaniu z obrazem ma z pewnością jeszcze jedną decydu-
jącą zaletę: nie jest wprawdzie znacznie cięższy, ale na pewno 
znacznie stabilniejszy od sztuki. 
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ASORTYMENT BMW DLA DZIECIASORTYMENT BMW DLA DZIECI

Wszystkie produkty 
na stronach 80–89.

Pośrodku ruchliwej metropolii São Paulo położona jest 
zielona oaza: Victor Civita Plaza. Dzielnica jest dumna 
z tego miejsca, które jeszcze przed kilkoma laty było skła-
dowiskiem śmieci. Obecnie jest mekką fanów ekowzornic-
twa i ulubionym miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy. 
Kompozycja drewnianych kładek i dających cień fikusów 
zaprasza dorosłych do spacerów i relaksu w tym ciekawym 
zakątku. Dla João (), José () i Gabriela () jednak wieje 
trochę nudą – dla nich mogłoby być tutaj bardziej sportowo.  

WYPRAWA ODKRYWCZA DO 
WIELKOMIEJSKIEJ DŻUNGLI.

Na Baby Racerze II M, BMW M GT oraz BMW Cruise Bike 
Junior cała trójka rusza na odkrywczą wyprawę, podczas której 
oprócz radości z jazdy dowiedzą się też sporo o ekowzornictwie. 
Podczas gdy João już z niecierpliwością przesuwa się na siodeł-
ku, José sprawdza układ kierowniczy swojego ścigacza. Wszyscy 
gotowi? Rowery też? No to ruszamy.

Cała trójka porządnie wciska na gaz, oczywiście w pełni bezemi-
syjnie – w końcu to ekologiczne miejsce. Pierwszym celem jest, 
co może trochę zaskakuje, plac zabaw. Ale plac zabaw Victor 
Civita nie jest zwyczajnym miejscem do zabawy: w licznych punk-
tach dzieci podczas zabawy nabywają całą masę wiedzy o przyrodzie, 

ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju. 
Wszędzie widać opiekunów, którzy ochoczo dzielą 
się swoją wiedzą. „To trochę jak w szkole”, mówi 
Gabriel, „ale znacznie lepiej”. 

Następna stacja: biotop. Rozpromieniony José 
naciska pedały swojej wyścigówki i szykuje się do 
rundy honorowej wokół błyszczącej powierzchni 
wody. Ale tak łatwo João nie da za wygraną. I on 
ruszył z kopyta swoim Baby Racerem. Dzięki opo-
nom z litej gumy cicho suną po drewnianych belach, 
nie tracąc przyczepności mimo sporej prędkości. 
W biotopie zbierana jest deszczówka. Nie powinna 
ona wsiąkać w skażone podłoże. Zamiast tego 
woda oczyszczana jest przez system filtracyjny, 
a następnie wykorzystywana do nawadniania ogro-
dów. Gabriel chce je dokładniej obejrzeć. 

Na swoim Cruise Bike Junior zdecydowanie góruje 
podczas jazdy slalomem między fikusami. W koń-
cu ten rower wyróżniony nagrodą „red dot award” 
nie tylko świetnie wygląda, ale jest również niezwykle 

zwrotny i szybki. João i José podchodzą do jazdy 
bardziej sportowo: dla nich droga jest celem. 
Wspólnie chłopcy oglądają liczne kolorowe grządki 
w ogrodzie. Takie widoki znane im są jedynie 
z rejonów wiejskich. Urban Gardening to trend, 
który w ostatnich latach podbija wiele metropolii. 
W ogrodzie Plaza prowadzone są badania nad 
gatunkami roślin, które mogą sprostać tym szcze-
gólnym warunkom. 

Po tych wielu ciekawych doznaniach João, José 
i Gabriel myślą przede wszystkim o odpoczynku. 
Wyprawa dobiega końca, ale ze swoich pojazdów 
cała trójka będzie jeszcze długo się cieszyć: przy 
konstruowaniu produktów dla dzieci stawiamy na 
stabilność i wytrzymałość unikając powstawania 
niepotrzebnych odpadów. Udana stylistyka to rze-
czywiście bardzo czysta robota. Również dla 
środowiska.



18 19Wszystkie produkty dostępne są u Autoryzowanych Dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmw.pl/lifestyle

MINIATURY BMWMINIATURY BMW

Wszystkie produkty 
na stronach 90–95.

W zasadzie każdy z ośmiu pojedynczych elementów jest dziełem sztuki samym w sobie. Ale dopiero po złożeniu pier-
ścienia Puzzle widać w pełni jego okazałe piękno. Antonio Bernardo ogląda go okiem fachowca ze wszystkich stron: 
„Pojedyncze elementy wymagają szczególnej precyzji”, wyjaśnia i następnie dodaje z uśmiechem, „w przypadku metali 
i kamieni szlachetnych najmniejszy błąd może kosztować bardzo wiele”. 

Spotykamy się z projektantem biżuterii, wielokrotnie nagradzanym 
na arenie międzynarodowej, w jego atelier w pobliżu Jardim Botanico 
w Rio de Janeiro. Materiały szlachetne, poddawane precyzyjnej 
obróbce: perfekcyjne tło dla naszej chromowej miniatury BMW  
Roadster i rozmowy o wielkiej miłości do detali: „Jako projektant 
biżuterii staję na początku zawsze przed takim samym zadaniem”, 
zdradza Bernardo, spoglądając na swój warsztat. „Eksperymentuję 
z najróżniejszymi materiałami, kształtami i tekstu-
rami z myślą o stworzeniu czegoś nowatorskie-
go, czegoś fascynującego. Każdy detal musi być 
idealnie dopasowany, ponieważ ich suma daje 
końcowy, całościowy efekt”. 

Oprócz wymiaru estetycznego Bernardo fascy-
nuje się szczególnie techniczną perfekcją pracy 
jubilera. Nie jest dziełem przypadku wybór przez 
Bernardo Lozanny, szwajcarskiej metropolii 
zegarmistrzowskiej, na miejsce odbywania stu-
diów. To dążenie do perfekcji znajduje odbicie 
w każdym z jego dzieł: z jednej strony dominują 
surowe geometryczne formy, a z drugiej zaska-
kują niekonwencjonalne połączenia materiałów 
czy eksperymentowanie z trójwymiarowymi 
strukturami.

Dla Bernanda wzornictwo jest pewnym procesem. „W zasadzie każ-
da tworzona przeze mnie biżuteria jest kreatywną kontynuacją 

Poznaj urok detali. Dzięki fascynującym miniaturom BMW 
od strony . 

SZTUKA
 W NAJMNIEJSZYM

DETALU.

i ulepszeniem pierwszych moich dzieł jubilerskich”, wyjaśnia. 
Dotyczy to również pierścienia Round Puzzle Ring, za który Bernardo 
otrzymał prestiżową nagrodę „red dot design award”. Pierścień, 
wykonany z najdelikatniejszych metali szlachetnych, jest wyrazem 
ożywienia designu: właściciel może w każdym momencie rozłożyć 
go na poszczególne elementy. 

Teraz czas na test. Pokazujemy znakomitemu 
mistrzowi detali dzieło szczególnego rodzaju: 
BMW  Roadster Chrome, wzorcową miniatu-
rę. Bernardo uważnie ogląda model. Obraca go 
fachowo w świetle swojego atelier. Opuszki pal-
ców przesuwają się po dynamicznych liniach, 
które od zawsze wzbudzały fascynację. Otwiera 
filigranowe drzwi. „Przepiękny samochód. 
Chciałoby się wsiąść”, przyznaje z uśmiechem 
i dodaje po krótkim namyśle: „Ta miniatura 
potwierdza moje wcześniejsze słowa: Diabeł tkwi 
w szczegółach. Detale są kluczem do perfekcji”.

Dbałość o szczegóły łączy się tutaj z wiernością 
odwzorowania oryginału, która wyróżnia 
Roadstera, podobnie jak i inne miniatury BMW. 
Filigranowa armatura, prawdziwe pasy skórzane 

do zamykania maski silnika – to wszystko przypomina o tej prawdzi-
wej legendzie motoryzacji. Można naprawdę zapomnieć, że to tylko 
miniatura w naszych rękach.
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Zestawienie materiałów.
Nie tylko świetnie wygląda, ale jest też praktyczne. Jeden 
z głównych trendów tego roku, polegający na łączeniu 
różnych materiałów, pozwala stworzyć wiele produktów 
o szczególnych walorach estetycznych, ale zawsze pod-
danych dyktatowi maksymalnej funkcjonalności. 

Dbałość o szczegóły.
Widać ją w całej kolekcji. Wysokiej jakości zamknięcia, 
liczne, po części wyszywane logo lub kontrastujące szwy 
ozdobne. Jest wiele do odkrycia.

Komfort.
Optymalnie dopasowany krój decyduje w znacznym stopniu 
o komforcie noszenia i dobrym samopoczuciu. Dlatego też 
postawiono na materiały przyjemne w dotyku, takie jak 
bawełna organiczna czy polar. Ale i dostępne torby są nie-
zwykle przyjemne w użytkowaniu, np. dzięki lekko działają-
cym rolkom i niewielkiej masie. 

KOLEKCJA BMW.
Tak jak nowoczesne wzornictwo po mistrzowsku łączy klasykę z modernizmem, tak nowa kolekcja BMW stanowi kompilację sprawdzonej 
tradycji i najnowocześniejszych trendów. Ponadczasowa klasyka, np. prochowiec, dzięki kilku szczegółom otrzymuje modny look, a torba 
damska dzięki połączeniu różnych materiałów łączy funkcjonalność z lekkością letniego bytu. Łączenie tych pozornych przeciwieństw 
dokonywane jest zawsze w imię dobrego stylu, o czym przekonuje wysoki kunszt stylowego i praktycznego designu, który w pełni zado-
wala zwolenników wzornictwa i sympatyków funkcjonalności.

PRZECIWIEŃSTWA SIĘ PRZYCIĄGAJĄ.



24 25Wszystkie produkty dostępne są u Autoryzowanych Dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmw.pl/lifestyle

KOLEKCJA BMW

KO
LE

KC
JE

 B
M

W
 S

PO
RT

M
IN

IA
TU

RY
 B

M
W

AS
O

RT
YM

EN
T 

DL
A 

DZ
IE

CI
 B

M
W

RO
W

ER
Y 

I S
PR

ZĘ
T 

BM
W

KO
LE

KC
JA

 B
M

W
 M

KO
LE

KC
JA

 B
M

W

Kurtka męska. Prawdziwy styl łączący funkcjonalność z elegancją. Imponujący dowód: 
oto beżowo-szara, watowana kurtka z elegancką stójką. Cztery wszyte kieszenie z przo-
du i na piersiach, zamykane na niewidoczne zatrzaski, zapewniają sporo miejsca na 
schowanie drobiazgów. Kurtka posiada u góry dekoracyjny metalowy karabińczyk, zapię-
cie ze szlachetnymi, rogowymi guzikami oraz dodatkowy zamek błyskawiczny, zapewnia-
jący ochronę przed wiatrem. Podszewka w uniwersalnym granatowym kolorze ciekawie 
kontrastuje z beżowym materiałem wierzchnim. Srebrny, metalowy nit z logo BMW na 
patkach kieszeni. Materiał: % bawełny, % poliestru, % nylonu. 

Piaskowa
S–XXL     –

766,00 zł

Płaszcz damski. Zaliczany jest do najbardziej stylowych i modnych elementów gar-
deroby. Nie można sobie wyobrazić bez niego świata mody. Oto on: prochowiec. Teraz 
ten klasyk pojawia się w nowej, atrakcyjnej odsłonie. Stylowe połączenie beżu z szarością, 
średnia długość i nadzwyczaj sportowy look: ekskluzywny prochowiec damski w kolek-
cji BMW. Ten wyjątkowy płaszcz zachwyca kolorowym stębnowaniem paska w talii 
z modną, metalową klamrą. Klasyczny prochowiec jest idealnym towarzyszem podróży: 
dzięki jego dopasowanej formie możesz zapomnieć o zagnieceniach. Karczek wykoń-
czony guzikiem powoduje, że prochowiec leży jak ulał, a tylne rozcięcie gwarantuje peł-
ną swobodę ruchu. Ekstrawaganckie dodatki, np. metalowy karabińczyk i zapięcie na 
mankietach stanowią ukoronowanie tego modnego klasyka. Logo BMW na srebrnym 
metalowym nicie. Materiał: % bawełny, % poliestru, % nylonu. 

Piaskowy
XS–XL     –

766,00 zł

Torba damska. Ruszamy w miasto! Wyściełana, beżowa torba z woskowanego płót-
na doskonale komponuje się z modnym prochowcem dzięki swojemu atrakcyjnemu 
wyglądowi, przypominającemu len, a co ważne, może sporo pomieścić. Dlatego ten 
modny dodatek z wytrzymałymi uchwytami nylonowymi wykończonymi metalowymi 
oczkami jest idealnym towarzyszem spontanicznych i planowanych wypadów na zakupy. 
Na torbie nadrukowano starannie napis BMW. A dodatkowo: kompaktowa, osobna  
kieszeń wewnętrzna z tego samego materiału. To perfekcyjne miejsce na drobiazgi,  
np. okulary słoneczne czy portfel. Z metalowym nitem z logo BMW. Materiał: wosko-
wane płótno, % bawełny. Podszewka: % nylonu. 

Piaskowa 
     

236,00 zł
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Bluza męska. Kontrasty i trend tego sezonu: zestawienie różnych materiałów. 
Kontrastujące ochraniacze na łokcie, chowany kaptur z modnego nylonu w sre-
brnym kolorze oraz kontrastujące pasy w przedniej i tylnej części nadają tej bluzie 
modny ton. Inne atrakcje: dwusuwakowy zamek błyskawiczny z wysokiej jakości 
suwakami oraz stójka i kieszeń „kangurza”, zamykane na zatrzaski. 
Materiał: polar, 100% bawełny / PES, 100% poliestru. 

Granatowa
S–XXL     –

429,00 zł

Kurtka damska. Modna kurtka damska z oddycha-
jącego, wiatroszczelnego i wodoodpornego mate-
riału Softshell. Liczne funkcjonalne szczegóły, takie 
jak stójka z ukrytym kapturem, regulowana dolna 
krawędź, mankiety z regulacją szerokości na rzepy 
oraz boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym 
sprawiają, że kurtka sprawdza się w każdą pogodę 
i o każdej porze roku. Z kolorowym, gumowanym 
logo BMW na piersi po lewej stronie i specjalnym 
breloczkiem przy zamku błyskawicznym.
Materiał: 100% poliestru. Soft Shell.

Czarna
XS–XL 80 12 2 166 837–841

718,00 zł

Kurtka męska. Modna kurtka męska z wiatroszczel-
nego i wodoodpornego materiału Softshell na każdą 
pogodę i każdą okazję. Funkcjonalne detale: stójka 
z ukrytym kapturem, regulowana szerokość dolnego 
ściągacza, rękawy z regulacją szerokości na rzepy 
i boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym. Inne 
ciekawe cechy to: kolorowe, gumowane logo BMW, 
specyficzne breloczki BMW przy zamku błyskawicz-
nym, oddychający materiał o wyjątkowo wysokim 
komforcie noszenia i dodatkowe kieszenie wewnętrzne.
Materiał: 100% poliestru Soft Shell.

 
Czarna
S–XXL 80 12 2 166 767–771

718,00 zł

Bluza damska. Wygodna moda może również dobrze wyglądać. Szczególną atrak-
cją tej kurtki jest odczepiany, -warstwowy kaptur z technicznego nylonu w kolorze 
srebrnym oraz barwne ochraniacze na łokcie z kontrastującego materiału. Kieszenie 
ozdobione jasnoszarym wykończeniem, zamykane na zatrzask, umożliwiają schowanie 
najpotrzebniejszych drobiazgów. Koronnym wykończeniem jest stabilny dwusuwakowy 
zamek błyskawiczny z wysokiej jakości suwakami i wyszytym napisem BMW na lewym 
rękawie. Materiał: polar, % bawełny / PES, % poliestru. 

Granatowa 
XS–XXL     –

429,00 zł
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Koszulka męska rugby. Nie trzeba grać w rugby, aby zakochać się w tej koszulce: 
rozcięte zapięcie na trzy guziki oraz przebiegające, kontrastujące pasy sprawiają, że 
w tej koszulce wszędzie będziesz prezentować się wspaniale. Biały półksiężyc po 
wewnętrznej stronie pleców tworzy dodatkowy, odświeżający kontrast. Oprócz tego 
walorem tej szarej koszulki są rozcięcia boczne z wewnętrzną barwną tkaną tasiemką. 
Na lewej piersi wyhaftowano napis BMW. 
Materiał: Heavy Jersey, % bawełny.

Szary melanż
S–XXXL     –

313,00 zł

Bluza męska z polaru. Dobra na koncert open air, spacer lub weekendowe zakupy: 
ta granatowa bluza polarowa nie tylko zapewnia ciepło w różnych warunkach i sytu-
acjach, ale świadczy również o doskonałym wyczuciu stylu. A przy tym wygląd nie 
ustępuje w niczym funkcjonalności. Ta miła w dotyku bluza polarowa posiada sporo 
modnych dodatków, np. jasnoszare kontrastujące elementy przy ukrytym zamku bły-
skawicznym, mankietach i po wewnętrznej stronie stójki. Wewnętrzna strona stójki wy-
konana jest w kolorze szarym. Z tyłu nadrukowano wysokiej jakości gumowany napis 
BMW. A z myślą o optymalnym dopasowaniu bluzy w każdej sytuacji wszyto elastyczny 
pasek przy krawędzi. Materiał: polar z recyklingu, % bawełny.

Granatowa
S–XXL     –

429,00 zł

Bluza damska z polaru. Trwałość i styl. 
Ta granatowa bluza z polaru z recyklingu 
jest prawdziwym przełomem. A poza tym 
świetnie wygląda. Kołnierz z dżerseju wy-
konany jest od wewnątrz w jasnoszarym 
kolorze. Motyw kontrastu kontynuowany 
jest przez schowany zamek błyskawiczny 
oraz podkreślony mankietami. Elastyczny 
pasek w dolnej krawędzi i wyrafinowane 
szwy podkreślające figurę gwarantują 
komfortowe dopasowanie. Z wyszytym 
napisem BMW na lewym ramieniu i na-
pisem BMW na plecach. Materiał: polar 
z recyklingu, % poliestru. 

Granatowa
XS–XL     –

429,00 zł

Koszulka damska rugby. Klimat rugby bez żadnego wysiłku. Koszulka rugby 
z kontrastującymi paskami z tyłu, z przodu i na rękawach. Typową cechą tego sporto-
wego stylu jest nacięte zapięcie na cztery guziki i boczne rozcięcia, od środka podszy-
te stylowo białą tkaną taśmą. Biały półksiężyc po wewnętrznej stronie pleców stanowi 
uzupełnienie całości, czyniąc koszulkę rugby prawdziwym modnym hitem. Z dyskret-
nym napisem BMW na lewym ramieniu. 
Materiał: Single Jersey, % bawełny, % elastanu. 

Szary melanż
XS–XL     –

285,00 zł
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Bezrękawnik damski. Sportowo, 
stylowo i funkcjonalnie. Przeciwieństwa 
pozornie wykluczające się można jednak 
połączyć, o czym przekonuje wyjątkowy 
bezrękawnik w kolorze nasyconego, świe-
żego błękitu. Wiele walorów połączonych 
z bezkompromisowością. Grube watowa-
nie bezrękawnika sprawia, że daje on przy-
jemne ciepło, a mimo to gwarantuje pełną 
swobodę ruchu. Wnętrze przykuwa uwagę 
miękką melanżową jasnoszarą podszewką 
z dżerseju, stanowiącą pociągający kon-
trast względem koloru materiału zewnętrz-
nego. I jeszcze jedna cecha szczególna: 
zapięcie bezrękawnika czarnym dwusuwa-
kowym zamkiem podkreśla kobiecą syl-
wetkę. Dwie kieszenie zapinane na ukryty 
zamek błyskawiczny oraz metalowy nit 
w kolorze srebrnym z wytłoczonym BMW 
stanowią uzupełnienie całości. W skrócie: 
bezrękawnik, który może stać się ulubień-
cem w garderobie. I nie bez powodu.  
Materiał: % wodoodpornego nylonu.

Niebieski
XS–XL     –

429,00 zł

Sweter męski (polo). Miły w dotyku  
i dla oka. W końcu ten granatowy sweter 
wykonany jest w % z czystej wysokiej 
jakości wełny merynosów. Dzięki temu 
gwarantowana jest nie tylko doskonała 
jakość, ale również elegancja i przyjemny 
dotyk. Uniwersalny styl tego swetra z naj-
wyższej półki sprawia, że można go łączyć 
we wszelakich kombinacjach odzieżo-
wych. W stylu biznesowym czy sporto-
wym: w tym swetrze mężczyzna zawsze 
wygląda zabójczo. Zapięcie na trzy guziki 
oraz metalowy, srebrny nit z logo BMW 
na haftowanej taśmie uzupełniają ten szla-
chetny element garderoby.

Granatowy
S–XXL     –

506,00 zł
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Koszulka damska z długim rękawem. W tych długich rękawach z pewnością 
nie wieje nudą. Ta sportowa koszulka przyciąga wzrok swobodnym krojem i jed-
nocześnie typowo damskim dekoltem w szpic. Miłe wrażenie sprawia wysokiej 
jakości gumowany nadruk BMW oraz szwy podkreślające figurę z dekoracyjnym 
stebnowaniem z przodu. Szary półksiężyc po wewnętrznej stronie pleców tworzy 
interesujący kontrast na tle granatu koszulki. Lewy rękaw udekorowany wyszytym 
logo BMW. Materiał: Single Jersey, % bawełny, % elastanu. 

Granatowa
XS–XL      –

188,00 zł

Koszulka męska z długim rękawem. Uniwersalny styl sportowy. Ta wygodna ko-
szulka męska z długim rękawem z delikatnym ściągaczem jest wyjątkowo przyjemna 
w noszeniu, a dzięki krótkiemu dekoltowi w szpic z powodzeniem nadąża za ostatnim 
krzykiem mody. Stebnowane szwy podkreślające sylwetkę oraz wysokiej jakości 
gumowany nadruk BMW sprawiają, że koszulka staje się czymś wyjątkowym: Twoją 
ulubioną koszulką. Na lewym ramieniu wyhaftowano dodatkowo napis BMW.  
Materiał: Single Jersey, % bawełny. 

Granatowa
S–XXXL     – 

188,00 zł

Szary melanż
S–XXXL     –

188,00 zł

Koszulka męska. Klasyczna dyskrecja, 
a mimo to przyciąga wzrok – ta koszul-
ka w kolorze jasnoszarego melanżu 
zachwyca swoimi dodatkami: z przodu 
wysokiej jakości gumowany napis BMW, 
nadrukowany dwuwarstwowo. Z tyłu 
przy dekolcie koszulkę ozdobiono la-
mówką. A na rękawie wyhaftowano na-
pis BMW. Materiał: Single Jersey,  
100% bawełny.

Szary melanż
S–XXXL      – 

140,00 zł

Koszulka damska (z dekoltem 
w szpic). Koszulka damska z dekoltem 
w szpic jest klasykiem samym w sobie. 
Ale tutaj występuje w niezwykłej odsłonie: 
w przepięknym błękicie, z delikatnym 
ściągaczem, z dekoltem damskim, a z tyłu 
z dekoracyjną, kontrastującą lamówką. 
Prawdziwa atrakcja znajduje się z przodu: 
wysokiej jakości gumowany nadruk marki 
BMW. Wyhaftowane dekoracyjne steb-
nowanie na rękawach i przy dekolcie oraz 
wyszyty napis BMW na lewym rękawie. 
Materiał: Single Jersey,  
% bawełny, % elastanu.

Niebieska
XS–XL      –

140,00 zł

Czapka Junior. Obowiązkowy element małych fanów BMW: klasyczna bejsbo-
lówka jest dokładnym odwzorowaniem naszej czapki dla dorosłych. Zapięcie na 
rzep z tyłu sprawia, że czapka rośnie wraz z dzieckiem. Inne ciekawe szczegóły to 
kolorowe logo BMW z przodu i kolorowa, warstwowa lamówka. 
Materiał: 100% bawełny.

Granatowa
80 16 2 166 855 

73,00 zł

Koszulka dziecięca. Cała naprzód w kierunku przyszłości. Ta koszulka będzie hitem 
dla dzieciaków, ponieważ niesamowicie przyciąga uwagę. Z przodu nadrukowano duży 
najnowszy samochód koncepcyjny i – metaliczna folia nadruku błyszczy w kolorze 
błękitu. Dzięki temu t-shirt ma szansę stać się numerem jeden wśród ulubionych ko-
szulek. Rękawy są udekorowane niebieskim szwem, a na lewym rękawie wyszyto napis 
BMW. Czy to prezent urodzinowy czy podarunek bez okazji – koszulka zawsze sprawi, 
że oczy dziecka zabłysną prawdziwą radością. Materiał: Single Jersey, % bawełny.

Biała
Rozmiar ////
    –

121,00 zł
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Koszulka damska. Tego nigdy dość: 
klasyczna, wysokogatunkowa koszulka 
damska z kobiecym okrągłym dekoltem 
i wyszytym kolorowym logo BMW na 
rękawie to idealna podstawa ubioru na 
każdą okazję. Z biologicznej bawełny 
produkowanej w sposób przyjazny dla 
środowiska. Świetna w dotyku. Materiał: 
100% bawełny organicznej. 

Czarna
XS–XL 80 14 2 166 812–816
XXL 80 14 2 180 640

Błękitna
XS–XL 80 14 2 166 807–811
XXL 80 14 2 180 639

Biała
XS–XL 80 14 2 166 802–806
XXL 80 14 2 180 638

155,00 zł

Koszulka męska. Dobra na każdą 
okazję: klasyczna koszulka z okrągłym 
dekoltem i wyszywanym logo BMW na 
piersi po prawej stronie, to idealna pod-
stawa każdego ubioru. Materiał z kon-
trolowanych upraw biologicznych i jego 
produkcja przyjazna dla środowiska 
sprawiają, że koszulka jest doskonała 
w dotyku.
Materiał: 100% bawełny organicznej. 

Czarna
S–XXL      –
XXXL     

Granatowa
S–XXL     –
XXXL     

Biała
S–XXL     –
XXXL     

155,00 zł

Koszulka damska polo. Na sportowo 
i ekologicznie: sportowa koszulka polo 
z zapięciem na 2 ukryte guziki i klasycz-
nym kołnierzem będzie dobrze przyjęta 
przez środowisko. Koszulka wykonana 
jest z czystej organicznej bawełny 
wyprodukowanej w sposób przyjazny 
dla środowiska. Doskonale nadaje się 
na czas wolny. Materiał: 100% bawełny 
organicznej.

Granatowa
XS–XL      –
XXL     

Biała
XS–XL     –
XXL     

236,00 zł

Koszulka męska polo. Atrakcyjny 
wygląd: klasyczna koszulka męska polo 
z typowym kołnierzem i zapięciem na 
2 guziki ma na piersi wyszyte koloro-
we logo BMW. Jej zalety widać również 
przy dokładniejszym spojrzeniu: baweł-
na wyprodukowana w sposób przyjazny 
dla środowiska pochodzi z kontrolowa-
nych upraw biologicznych. 
Materiał: 100% bawełny organicznej.

Czarna
S–XXL      –
XXXL     

Biała
S–XXL     –
XXXL     

Granatowa
S–XXL     –
XXXL     

236,00 zł

Czapka BMW. Klasyczna bejsbolówka 
z wyszytym kolorowym logo BMW na 
przodzie. Materiał: 100% bawełny.

Biała
     97,00 zł

Czarna
     97,00 zł

Granatowa
     97,00 zł
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Damska koszulka polo. Sportowy wybór. Miękka 
koszulka damska polo w kolorze szarego melanżu, zapi-
nana na trzy guziki, sprawi, że zawsze będziesz na topie. 
Biało-niebieskie kontrastujące paski na kołnierzyku 
i rękawach nadają koszulce sportowy look. Biały półksię-
życ po wewnętrznej stronie pleców oraz szerokie man-
kiety z kontrastującymi paskami stanowią szczególny 
akcent. Na lewym rękawie wyhaftowano napis BMW. 
Materiał: pika, % bawełny, % elastanu. 

Szary melanż
XS–XL     – 236,00 zł

Męska koszulka polo. Nie tylko dla graczy w polo – ta 
klasyczna męska koszulka polo w modnym kolorze nie-
bieskim jest doskonałym strojem na każdą okazję. Koł-
nierz i mankiety dekorują kontrastujące paski, a boczne 
rozcięcia podszyte są kolorową taśmą. Urokliwe piękno 
koszulki uzupełnia zapięcie na guziki i wyszyty napis 
BMW M na piersi po lewej stronie. 
Materiał: pika, % bawełny.

Niebieska
S–XXXL     – 236,00 zł

Męska koszulka polo. Podstawowy element garderoby, 
który jest zawsze modny: klasyczna męska koszulka polo 
w kolorze szarym z wąskimi kontrastującymi paskami przy 
kołnierzu i podszytymi na czarno rękawami. Z bocznymi 
rozcięciami, podszytym barwnie dołem kołnierzyka oraz 
wyszytym napisem BMW na lewej piersi.  
Materiał: pika, % bawełny. 

Szary melanż
S–XXXL     – 236,00 zł

Czapka i szal uniseks. Dobra kombina-
cja: wielobarwny miękki szal z dzianiny 
i odpowiednio dopasowana czapka. Oba 
dodatki udekorowano metalowymi nitami 
z logo BMW. Możliwość wszechstronne-
go łączenia z innymi elementami gardero-
by. Czapka podbita od wewnątrz 
ocieplającym polarem. 
Materiał: % bawełny, % akrylu. 

Czapka BMW, kolorowa
     140,00 zł

Szal BMW, kolorowy
     155,00 zł

Czapka i szal uniseks. Warto z nimi 
utrzymywać ciepłe stosunki. Prosty,  
czarny szal żeberkowy i odpowiednia 
czapka z przyjemną podszewką polaro-
wą w przedniej części. Każdy dodatek 
posiada metalowy nit z wytłoczonym logo 
BMW. Materiał: % bawełny, % akrylu. 

Czapka BMW, kolorowa
     140,00 zł

Szal BMW, kolorowy
     155,00 zł

Szal na lato BMW uniseks. Cumy rzuć! Żagle staw! Nie musisz jednak wypływać 
w morze, żeby zobaczyć jego piękno: ten lekki, modny szalik niebiesko-biało-szary jest 
odpowiedni na każdą okazję i można go łączyć z różnymi elementami garderoby. Prze-
wiewna lekkość, wysoka jakość i klasyczny, a zarazem nowoczesny wygląd. Wytłoczo-
ne logo BMW na metalowym nicie. Materiał: % lnu, % akrylu. 

Kolorowy
    

140,00 zł
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 I Torba pokładowa BMW. Mała czarna na każdą okazję. Lekka torba pokładowa 
z jedną komorą główną i kilkoma komorami z materiału siatkowego do celów orga-
nizacyjnych. Dla tych, co podróżują często samolotem, którzy latają jedynie okazyj-
nie, którzy podróżują autem – ta wysokiej jakości torba pokładowa sprawdza się we 
wszystkich sytuacjach. Dzięki dwustopniowym, wytrzymałym drążkom teleskopo-
wym oraz stabilnemu układowi jezdnemu rolek torbę można przemieszczać w pro-
sty i komfortowy sposób. Ponadto jej lekka masa spełnia wymogi obowiązujące 
w ruchu lotniczym i z pewnością zmieści się wygodnie na półce przeznaczonej na 
bagaże. W samochodzie idealnie wpasuje się w miejsce za siedzeniem. Z dekora-
cyjnym, metalowym zamkiem błyskawicznym, wysokiej jakości suwakami oraz zam-
kiem szyfrowym. Materiał: nylon. 
Wymiary (dł. x szer. x gł.):  x  x  cm. Masa: , kg. 

Czarna
     477,00 zł

 I Walizka na kółkach BMW. Och, żeby ta podróż nigdy nie dobiegła końca. 
I wcale nie musi – dzięki tej -calowej walizce. W niej zmieścisz naprawdę wszyst-
ko. A nawet więcej: jeśli podczas podróży zakupisz to i owo, możesz zwiększyć 
miejsce w walizce za pomocą zamków błyskawicznych. Wewnętrzne pasy mocujące 
dobrze przytrzymują odzież i dokumenty. A zamek szyfrowy dodatkowo zwięk-
sza bezpieczeństwo przechowywania. Ta pakowna walizka zaskakuje swoją lekkością 
i siatkowymi komorami w pokrywie, przeznaczonymi np. na obuwie. Doskonała 
jakość jest również cechą wytrzymałych kółek, dwustopniowego uchwytu teleskopo-
wego oraz stabilnych, gumowanych zamków błyskawicznych z wysokiej jakości 
suwakami – wszystko z myślą o jak najdłuższym użytkowaniu. Dzięki dynamice desi-
gnu i interesującej strukturze nylonowego wzoru walizka sama stanie się atrakcją 
podróży. Materiał: nylon. Wymiary (dł. x szer. x gł.):  x  x  cm. Masa: , kg. 

Czarna
     670,00 zł

 I Torba na kółkach BMW. Do samolotu i do auta: ta luksusowa, średniej wielkości 
torba na kółkach jest perfekcyjnym mistrzem metamorfozy podczas każdej podróży. 
Mimo wagi piórkowej zapewnia wystarczająco miejsca na bagaż potrzebny na krótką 
wyprawę lub trochę dłuższy urlop. I prawdziwy hit: w zależności od potrzeb można 
powiększyć ją zamkiem błyskawicznym. Komora główna torby i oddziele komory 
siatkowe zapewniają wystarczająco miejsca na cały bagaż. W dwóch kieszeniach 
zewnętrznych wspaniale mieszczą się czasopisma lub sprzęt komputerowy. Stabilna, 
dwustopniowa rączka teleskopowa i wysokiej jakości rolki zapewniają sprawność dzia-
łania przez bardzo długi czas. Zróżnicowana struktura wzoru nylonu oraz metalowy 
dekoracyjny zamek błyskawiczny z wysokiej jakości suwakami sprawiają, że torba nie 
tylko zadziwia pojemnością, ale i swoim atrakcyjnym wyglądem. A zamek szyfrowy 
dodatkowo gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas podróży. Z logo BMW 
na łożyskach rolek i kieszeni zewnętrznej. Materiał: nylon. 
Wymiary (dł. x szer. x gł.):  x  x  cm. Masa: , kg. 

Czarna
    

573,00 zł

 I Torba na ramię BMW. Porusza się 
najchętniej na kółkach. Lekka torba na 
ramię wyposażona jest w komorę głów-
ną, osobną wyściełaną kieszeń na lap-
top oraz przednią kieszeń na różne 
akcesoria. W praktyczny sposób zamo-
cowana jest paskiem do wózka, tym 
samym stając się perfekcyjnym towa-
rzyszem podróży. Materiał: nylon. 
Wymiary (dł. x szer. x gł.):  x  x  cm. 
Masa:  g. 

Czarna
     285,00 zł

 I Kosmetyczka BMW. Miękka kosmetyczka z praktyczną, obrotową zawieszką. 
W specjalnej kieszeni zewnętrznej można przechowywać szczoteczkę do zębów, 
umożliwiając jej wyschnięcie, a w komorach siatkowych zmieszczą się wszelkie przy-
bory. Ten pakowny towarzysz podróży posiada również osobną, zamykaną komorę 
przednią. I wszystko jest na swoim miejscu. A jeśli nie ma żadnego lustra pod ręką, 
można sięgnąć po praktyczne lusterko wewnętrzne. Materiał: nylon. 
Wymiary (dł. x szer. x gł.):  x  x  cm. Masa: , kg. 

Czarna
    

188,00 zł

1
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Torba sportowa BMW. Torba tak różnorodna, jak samo życie: dzięki jej przestronno-
ści można ją wykorzystywać do wypadów weekendowych lub sportowych. Odzież 
sportową lub dokumenty można umieścić w dużej komorze głównej, natomiast deli-
katne przedmioty, np. smartfon, w kieszeni wyściełanej polarem. Duża komora 
zewnętrzna z zamkiem błyskawicznym jest dodatkowym schowkiem, np. na mokre 
ręczniki lub spodenki kąpielowe. Poza tym dno torby jest wytrzymałe i wodoodporne. 
Materiał: nylon. Wymiary (dł. x szer. x gł.):  x  x  cm. Masa: , kg.

Czarna
     333,00 zł

Plecak BMW. Wzmacnia plecy w każdej sytuacji. A dodatkowo dzięki swojej wysokiej 
jakości wygląda naprawdę dobrze, bez nuty skromności: to plecak BMW w uniwersal-
nym stylu. Ten klasyczny model nadaje się zarówno do podróży biznesowych, jak 
i wypadów weekendowych: w nim wszystko to, co jest Ci potrzebne, znajdzie swoje 
właściwe miejsce. W specjalnym wyściełanym schowku zmieści się Twój laptop. Prze-
nośne gadżety można schować w kieszeni na akcesoria, wyściełanej polarem. Dwie 
zewnętrzne kieszenie służą do przechowywania napojów, zapewniając do nich szybki 
dostęp. Ten bardzo lekki plecak jest również komfortowy dzięki wyściełanej strefie bar-
ków i pleców, przez co ciężar rozkłada się równomiernie i nie stanowi uciążliwego 
obciążenia. Materiał: nylon. Wymiary (dł. x szer. x gł.):  x  x  cm. Masa: , kg. 

Czarny
     333,00 zł

Parasol. Elegancki parasol o lekkim stelażu z aluminium i włókna szklanego. 
Uchwyt z wytłaczaną skórzaną wkładką o specjalnej stylistyce BMW.
Poszycie: 100% poliestru powlekanego teflonem.

Czarny
80 23 0 305 902

285,00 zł 

Składana parasolka. Praktyczna kieszonkowa parasolka. Sprytny mechanizm 
otwierania i zamykania. Uchwyt o specjalnej stylistyce BMW ze skórzaną wstawką. 
Zawiera futerał. Poszycie: 100% poliestru powlekanego teflonem.

Czarny
80 23 0 305 901

232,00 zł 
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Torebka damska. Zawsze wszystko pod ręką: ta elegancka torebka pomieści 
wszystko, czego potrzebujesz w ciągu dnia. Torebkę wyróżnia wysokiej jakości 
materiał, doskonałe wykonanie i funkcjonalne detale. Wyjątkowy szczegół: bez-
pieczna kieszeń na zamek błyskawiczny, łatwo dostępna i ukryta pod paskiem 
na przedzie. Materiał: % skóry bydlęcej. Wymiary (dł. x wys.): ok.  x  cm.

Czarna
    

718,00 zł

Skórzana portmonetka damska. Stylowa lokata pieniędzy: szlachetna portmo-
netka z wyjątkowo miękkiej i wytrzymałej skóry oferuje optymalną organizację i przej-
rzystość. Dwudzielna przegródka na monety wyposażona jest w zatrzask i zamek 
błyskawiczny. Ponadto znaleźć tu można liczne kieszonki na karty kredytowe, dowód 
osobisty czy prawo jazdy. Materiał: 100% skóry bydlęcej.  
Wymiary: ok. 19 x 2,5 x 10 cm.

Czarna
80 21 2 179 723

405,00 zł

Portfel męski. Starannie wykonany, elegancki portfel skórzany z pojemną prze-
gródką na monety, 8 kieszonkami na karty kredytowe, 4 kieszonkami na doku-
menty i przegródkami na banknoty. Wyjątkowo miękka i trwała skóra sprawia, że 
teraz z przyjemnością będziesz sięgać po portfel.
Materiał: 100% skóry bydlęcej. Wymiary: ok. 12,5 x 2,3 x 9,6 cm.

Czarny
80 21 2 179 721

381,00 zł

Portfel męski, płaski. Elegancko i starannie wykonany portfel skórzany mieści 
do 15 kart kredytowych, 3 dokumenty w formacie karty i ma ponadto dwie prze-
gródki na banknoty. Podział umożliwia szybki dostęp do pięciu kieszonek, pod-
czas gdy reszta pozostaje w ukryciu. Materiał: 100% skóry bydlęcej. 
Wymiary: ok. 12,5 x 1,7 x 9,6 cm.

Czarny
80 21 2 179 722

357,00 zł

Męskie etui na karty kredytowe. Eleganckie, doskonale wykonane etui z praw-
dziwej skóry. Z czterema kieszonkami na karty i jedną na banknoty. Ze znaczkiem 
BMW. Materiał: 100% skóry bydlęcej. Wymiary ok.: 9,5 x 0,5 x 7,5 cm.

Czarne
80 21 2 211 552

169,00 zł

Portmonetka damska BMW. Wysokiej jakości portmonetka damska z miękkiej 
skóry ma oprócz pojemnej przegródki na monety, pięć dodatkowych kieszonek oraz 
sześć kieszonek na karty kredytowe, dwudzielną przegródkę na banknoty i ukrytą 
kieszonkę pod przegródką na monety. Lepiej zorganizować swoich finansów już się 
nie da. Materiał: 100% skóry bydlęcej. Wymiary: ok. 11,5 x 2,4 x 10 cm.

Czarna
80 21 2 179 724

381,00 zł



44 45Wszystkie produkty dostępne są u Autoryzowanych Dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmw.pl/lifestyle

KOLEKCJA BMW

KO
LE

KC
JE

 B
M

W
 S

PO
RT

M
IN

IA
TU

RY
 B

M
W

AS
O

RT
YM

EN
T 

DL
A 

DZ
IE

CI
 B

M
W

RO
W

ER
Y 

I S
PR

ZĘ
T 

BM
W

KO
LE

KC
JA

 B
M

W
 M

KO
LE

KC
JA

 B
M

W

Automatyczny zegarek męski. Bądź na czasie: ten 
automatyczny zegarek powstał we współpracy z fabryką 
zegarków Junghans o bogatych tradycjach. Łączy świet-
ne rzemiosło, najnowsze technologie i klasyczną styli-
stykę. Spód ze szkła mineralnego daje fascynujący 
wgląd w precyzyjny szwajcarski mechanizm. Wnętrze 
zachwyca farbkowanymi na niebiesko śrubkami, mostek 
zegarka został udekorowany szlifem przypominającym 
dysk, a mechanizm powierzchni obrotowych wyróżnia 
wzór pasków genewskich. Cyferblat chroniony szafiro-
wym szkłem zwraca uwagę klarowną stylistyką: specjal-
nie zaprojektowane wskazówki, datownik i dyskretne 
logo BMW. Zegarek ustawia się pokrętłem z wygrawero-
wanym logo BMW. Elegancki skórzany pasek ze składa-
nym zapięciem ze stali szlachetnej sprawia, że koperta 
ze stali szlachetnej zawsze wygodnie leży na nadgarstku. 
Zegarek jest wodoodporny do 5 ATM i dostarczany jest 
w szlachetnym pudełku. Wyprodukowano w Niemczech.

Skóra, czarna
80 26 2 220 020

4 825,00 zł

Zegarek damski na rękę BMW Classic. 
Po prostu ponadczasowy. Dzięki swojej 
prostocie ten wysokiej jakości zegarek 
damski można łączyć z wszelkimi elemen-
tami garderoby. Czarny, tłoczony pasek 
skórzany skromnie schodzi na dalszy plan, 
pozwalając brylować -milimetrowej 
kopercie ze szczotkowanej stali szlachetnej. 
Czarny cyferblat ze świecącymi wskazów-
kami chroniony jest szkłem mineralnym, 
odpornym na zadrapania. Zegarek, wypo-
sażony w datownik i sekundnik, napędza 
precyzyjny szwajcarski mechanizm kwar-
cowy. Wysokiej jakości precyzyjnie wyko-
nane logo BMW w kolorze i grawerowane 
laserowo logo BMW na odwrocie. Wodo-
odporność do  ATM.

Skóra, czarna
    

723,00 zł

Zegarek męski na rękę BMW. Atrakcyjny wygląd zewnętrzny kryje doskonałe wnę-
trze. Ten zegarek jest nie tylko pięknym gadżetem na nadgarstku, z kopertą ze szczot-
kowanej stali szlachetnej, szkłem mineralnym, odpornym na zadrapania i imponującą 
średnicą  mm. Ma również coś w sobie: oryginalny szwajcarski mechanizm gwaran-
tuje doskonałą precyzję działania. Cyferblat z logo BMW wskazuje czas z dokładnością 
co do sekundy, a dwa dodatkowe cyferblaty pokazują dostojnie i niezawodnie dzień 
tygodnia i datę (day-date). Składane metalowe zapięcie przy wysokiej jakości bransole-
cie ze stali szlachetnej pewnie i komfortowo utrzymuje zegarek na nadgarstku i stano-
wi doskonałe uzupełnienie tego luksusowego dodatku. Wodoodporność do  ATM. 
Ze szlachetnym grawerem laserowym z logo BMW na odwrocie i wysokiej jakości 
metalowym logo BMW (srebrny/jednobarwny). 

Stal szlachetna, z jasnym cyferblatem
     963,00 zł

Stal szlachetna, z czarnym cyferblatem
     963,00 zł

Sportowy zegarek męski. Masywny, sportowy zega-
rek w kopercie ze stali szlachetnej, średnica 44 mm, 
wodo szczelny do 10 atmosfer. Czarno-biały cyferblat 
z logo BMW. Precyzyjny, szwajcarski mechanizm 
kwarcowy. Odporne na zarysowania szkło mineralne. 
Funkcja stopera, datownik i mały sekundnik. Solidny 
pasek ze stali szlachetnej z metalową sprzączką. Na 
odwrocie wygrawerowane laserowo logo BMW.

Stal szlachetna, czarny
80 26 2 147 052 1 301,00 zł

Zegarek męski na rękę BMW Chrono. Nie tylko mie-
rzy czas, ale jest również ponadczasowy: ekskluzywny 
zegarek męski o średnicy  mm, w kopercie ze szczot-
kowanej stali szlachetnej i szkłem mineralnym odpornym 
na zadrapania. Wyposażony w szwajcarski mechanizm, 
datownik, sekundnik, wskazanie -minutowe oraz timer 
i stoper z pewnością zaspokoi wymagania z najwyższej 
półki. Perfekcyjny wygląd zapewnia klasyczny, brązowy 
pasek ze skóry ze szlachetną fakturą imitującą skórę kro-
kodyla oraz srebrny cyferblat z logo BMW i starannie 
wygrawerowanym laserowo logo BMW na odwrocie. 
Zegarek, który nie ma sobie równych. Doskonały prezent 
– np. dla siebie. Wodoodporność do  ATM. 

Skóra, brązowa
     1 108,00 zł

Zegarek męski na rękę BMW Chrono. Sprawdzony 
w pracy i godzinach relaksu. Ten szlachetny zegarek jest 
synonimem czystego luksusu na Twoim nadgarstku. 
Sportowy, a jednocześnie elegancki zegarek męski ze 
szkłem mineralnym odpornym na zadrapania zachwyca 
wysokiej jakości obróbką i dbałością o szczegóły. -mili-
metrowa koperta wykonana jest ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej. Srebrnobiały cyferblat, wyposażony w datow-
nik, sekundnik, wskazanie -minutowe oraz minutnik 
i stoper, stanowi odzwierciedlenie sportowej elegancji. 
Miękki, przyjemny w dotyku, czarny pasek skórzany o fak-
turze imitującej skórę krokodyla sprawi, że nie będziesz 
chciał z nim się rozstać nawet na chwilę. A w zasadzie 
nie musisz, przynajmniej podczas pływania: zegarek jest 
wodoodporny do  ATM. Wysokiej jakości metalowe 
logo BMW. 

Skóra, czarna
     1 108,00 zł

Zegarek damski na rękę BMW. Dzięki temu zegarkowi ze stali szlachetnej modne 
panie są zawsze na czasie. -milimetrowa koperta ze szkłem mineralnym, odpornym 
na zadrapania, kryje w sobie szwajcarski mechanizm kwarcowy. Dopracowany w naj-
mniejszych szczegółach cyferblat pokazuje upływające sekundy, a dodatkowe cyfer-
blaty o starannie wykonanej karbowanej strukturze imitującej masę perłową pokazują 
datę i dzień tygodnia (day-date). Zegarek jest wodoszczelny do  ATM, nadając się 
tym samym również do kąpieli. Wygrawerowane laserowo logo BMW na odwrocie. 
Składane metalowe zapięcie zapewnia maksymalny komfort noszenia. Wysokiej jako-
ści metalowe logo BMW (srebrne/jednobarwne). 

Stal szlachetna, z jasnym cyferblatem
     867,00 zł

Stal szlachetna, z czarnym cyferblatem
     867,00 zł

Zegarek męski na rękę BMW Classic. 
Poświęć trochę czasu i obejrzyj to cudo – 
spojrzenie z bliska na ten klasyczny zega-
rek męski z pewnością się opłaci. Z jednej 
strony zobaczysz techniczną finezję: pre-
cyzyjny szwajcarski mechanizm kwarcowy, 
datownik i sekundnik oraz wodoodpor-
ność do  ATM. Z drugiej strony dostrze-
żesz również finezję optyczną: czarny 
pasek skórzany z wytłaczaną strukturą 
przyjemnie otula nadgarstek i stabilnie 
podtrzymuje -milimetrową kopertę ze 
stali szlachetnej. Czarny cyferblat z fosfo-
ryzującymi wskazówkami pod szkłem 
mineralnym, odpornym na zadrapania, 
nadaje zegarkowi szlachetny wyraz. A ostat-
ni szlif nadaje zegarkowi szlachetne grawe-
rowane laserowo logo BMW na odwrocie. 

Skóra, czarna
    

723,00 zł
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Okulary przeciwsłoneczne BMW z metalu, czarne. Odpowiednia oprawa dla 
modnego sportowca; czarne okulary nie tylko świetnie wyglądają, ale są też bar-
dzo funkcjonalne. To zasługa czarnych szkieł polaryzacyjnych minimalizujących 
odbicia światła i oślepianie. Ozdobne logo BMW na zewnętrznej stronie zauszni-
ków i dyskretny napis BMW na lewym szkle. Chronią przed promieniowaniem 
UV-A, UV-B i UV-C do 400 nm. 

80 25 2 217 293

626,00 zł

Długopis. Ten wysokiej jakości długo-
pis spisuje się na medal. Niebieski 
wkład wysuwa i chowa się poprzez 
obrócenie dolnej części. Korpus błysz-
czy czarnym lakierem. Jego komponen-
ty wykonane są z rodu. Z dekoracyjnym 
grawerowaniem BMW na końcówce  
i pierścieniu środkowym. Najwyższa 
jakość „Made in Germany”. Grubość 
linii pisania: średnia.

80 24 2 217 297

381,00 zł

Ołówek z flagą. Stylowe pisanie: este-
tyczny ołówek w czarnym lub srebrnym 
kolorze z logo BMW. Materiał: drewno, 
tkanina. Długość: ok. 17,5 cm.

Srebrny
80 56 0 444 593
Czarny
80 56 0 444 559
8,00 zł

Pasek do telefonu komórkowego. 
Prawidłowe połączenie: mały koloro-
wy znaczek BMW można bez proble-
mu przymocować do każdego telefonu 
komórkowego. Można go też używać 
jako breloczka.

80 23 2 159 690

36,00 zł 

Znaczek BMW. Znak jakości: este-
tyczny znaczek BMW z kapturkiem 
ochronnym i powłoką epoksydową.

80 56 0 443 263

15,00 zł

Znaczek BMW. Estetyczny metalowy 
znaczek BMW powlekany żywicą epok-
sydową. Z praktycznym zapięciem 
motylkowym i kartą. Średnica 1,00 cm.

    

10,00 zł

Wkład do długopisu BMW.

Niebieski     
Czarny       

10,00 zł / szt.

Przybory do pisania. Pisanie w dobrym stylu, niezależnie od tego, czy sięgasz po 
praktyczny długopis, czy klasyczne wieczne pióro. Przybory do pisania doskonale 
leżą w dłoni i uszlachetnią każdy charakter pisma. Oba przybory błyszczą czarnym 
lakierem. Jego komponenty wykonane są z rodu. Mają ozdobne grawerowanie na 
skuwce lub końcówce oraz pierścieniu środkowym. Oba przybory mają wymienne 
wkłady. Zestaw oferowany jest w ozdobnym opakowaniu prezentowym. Najwyższa 
jakość „Made in Germany”. Wkład: średni; grubość pióra: szerokie.
 
80 24 2 217 298

622,00 zł

Okulary przeciwsłoneczne BMW z metalu. Te okulary wysokiej jakości podoba-
ją się na pierwszy rzut oka. Stylistyka przypada do gustu dzięki eleganckiej szarej 
oprawce i podwójnemu mostkowi. Ciekawy szczegół: logo BMW znajduje się po 
wewnętrznej stronie zauszników, a na lewym szkle umieszczona jest dyskretna 
nazwa firmy. Chronią przed promieniowaniem UV-A, UV-B i UV-C do 400 nm.

80 25 2 217 294

530,00 zł

Okulary przeciwsłoneczne BMW z metalu, posrebrzane. Modne i praktycz-
ne: idealne okulary przeciwsłoneczne nie tylko do kabrioletu. Oprawki srebrnego 
koloru estetycznie kontrastują z niebieskimi szkłami. Logo BMW znajduje się po 
wewnętrznej stronie zauszników, a na lewym szkle umieszczona jest dyskretna 
nazwa firmy. Chronią przed promieniowaniem UV-A, UV-B i UV-C do 400 nm.

80 25 2 217 295

578,00 zł
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Breloczek BMW X1. Prawdziwe X1: 
tak jak samochód, tak i ten breloczek 
przyciąga uwagę. A to dzięki niezwykłe-
mu napisowi X1 i wysokiej jakości 
metalu. Z logo BMW.

80 23 2 156 846

102,00 zł

Breloczek BMW serii 5 Gran 
 Turismo. Idealnie pasuje do BMW serii 
5 Gran Turismo – i do każdego indywidu-
alisty. Breloczek z napisem GT wykonany 
jest z wysokogatunkowego metalu i nosi 
logo BMW.

80 23 2 157 673

102,00 zł

Breloczek.  
Niklowany na wysoki połysk breloczek z trójkolorowym logo BMW.

80 23 0 444 663 80 23 0 305 911

102,00 zł 102,00 zł

BMW serii 1
80 23 0 305 914

102,00 z

BMW serii 3
80 23 0 136 287

102,00 z

BMW serii 5
80 23 0 136 288

102,00 z

BMW serii 6
80 23 0 305 915

102,00 z

BMW serii 7
80 23 0 136 289

102,00 z

BMW serii 7
80 23 0 149 151

102,00 z

BMW Z3
80 23 0 432 391

102,00 z

BMW Z4
80 23 0 406 871

102,00 z

BMW X3
80 23 0 305 912

102,00 z

BMW X5
80 23 0 305 913

102,00 z

BMW X6
80 23 0 444 662

102,00 z

Breloczek Design. Kształt i funkcjonalność w jednym: breloczek ze szczotkowa-
nego odlewu ciśnieniowego z logo BMW na epoksydowanym znaczku.
Wymiary ok. 8,8 x 2,4 cm.

80 56 0 443 282

63,00 zł

Breloczek Function. Designerski gadżet do kieszeni: interesujący breloczek 
ze szczotkowanego odlewu ciśnieniowego zwraca uwagę bocznymi aplikacjami z 
czarnego tworzywa sztucznego. Logo BMW na epoksydowanym znaczku.
Wymiary ok. 7,3 x 2 cm.

80 56 0 443 284

63,00 zł

Breloczek Square. Elegancki breloczek z matowego odlewu ciśnieniowego 
z logo BMW. Podnoszone kółko ułatwia otwieranie i zamykanie breloczka i gwarantuje 
jednocześnie stabilne zamocowanie.
Wymiary ok. 5 x 2,9 cm.

Srebrny matowy
80 56 0 443 278

48,00 zł

Breloczek skórzany. Odpowiednie akcesorium dla miłośników wyrobów z prawdzi-
wej skóry. Wysokiej jakości wykonanie i ozdobne logo BMW. Dodatek ten doskonale 
pasuje do damskiej torebki z tej samej skóry.

Czarny
80 21 2 211 551

92,00 zł

(od modelu 2002)
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Kubek Design. Kubki BMW w ponadczasowej styli-
styce. Wysokiej jakości kubek porcelanowy z pierście-
niem z tworzywa sztucznego dla lepszego chwytu. 
Wysokość: ok. 130 mm. Średnica: ok. 92 mm.

Granatowy
80 22 2 156 342

Błękitny
80 22 2 156 343

72,00 zł

Termokubek. Wysokiej jakości termokubek ze szczotkowanej stali szlachetnej 
zapewni rozgrzewkę w zimne dni. Emaliowane logo BMW na pokrywce z tworzy-
wa sztucznego. Objętość: 0,45 l. Bezpieczny dla środków spożywczych.

80 56 2 211 967

48,00 zł

Parasol. Solidny parasol z wygrawerowa-
nym logo BMW na rączce. Łatwy w skła-
daniu, z półautomatycznym otwieraniem.
Średnica: ok. 95 cm.

Granatowy
8056 2 211 970

72,00 zł

Pamięć USB, 4 GB. Estetyczna 
pamięć USB w srebrzystej, metalowej 
obudowie. Mocowana na wąski, czarny 
pasek. Z opakowaniem prezentowym. 

80 23 2 212 801

77,00 zł

Inna pamięć USB na stronie 69;
Kolekcja BMW M

Podkładka pod mysz. Podkładka pod mysz z zaokrąglonymi narożnikami i trójkolo-
rowym nadrukiem z motywem modelu studyjnego BMW Vision EfficientDynamics.
Wymiary: 24 x 20 cm. Grubość: 1,6 mm. Materiał: FOAM-tec.

80 56 2 211 966

24,00 zł

Długopis. Długopis z tworzywa sztucz-
nego z mechanizmem obrotowym, nie-
bieskim wkładem i logo BMW.

Czarny 
80 56 0 443 302

Niebieski
80 56 0 443 304

każdy 9,00 zl

Smycz Rectangular. Stylowa smycz 
z grubo tkanego nylonu jest bardzo trwała. 
Z prostokątnym metalowym okuciem 
i stabilnym zapięciem na metalowe kółko. 
Wymiary ok. 43,5 x 1,5 cm.

80 56 0 443 299

39,00 zł
Smycz. Ta wytrzymała smycz z tkanego 
nylonu z szybkim wtykanym zapięciem 
z metalu i tworzywa jest praktycznym 
towarzyszem każdego dnia. Logo BMW 
na epoksydowanym znaczku. 
Wymiary: ok. , x , cm.

    

20,00 zł

Notes Book. Znajdź zamiast szukać: 
notes Book z paskami do zaznaczania 
w pięciu różnych kolorach i samoprzy-
lepnymi karteczkami z logo BMW 
w dwóch rozmiarach zapewnia porządek. 
W stabilnej twardej okładce z logo BMW. 

80 23 2 163 471

32,00 zł 

Zestaw filiżanek do espresso. 
Doskonały styl, nawet na przerwach: 
dwie estetyczne porcelanowe filiżanki 
do espresso ozdobione motywem kla-
sycznych BMW 328 i BMW 507. Ze 
spodkami do kompletu z wklęsłym logo 
BMW. W wysokiej jakości opakowaniu 
prezentowym. 

80 22 2 217 301

169,00 zł

Kubek. Z tym kubkiem do kawy z bia-
łej porcelany początek dnia po prostu 
musi być udany. Klasyczny samochód 
marzeń postawi Cię na nogi. Do wyboru 
jest BMW 328 lub BMW 507. Nadruk 
czarno-biały. Ponadczasowy wygląd; 
oferowany w praktycznym opakowaniu 
prezentowym.

Kubek kawowy 328
80 22 2 217 300

73,00 zł

Kubek kawowy 507
80 22 2 219 962

73,00 zł
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Najnowocześniejsze materiały.
Lekkość materiałów to nie tylko cecha naszych samo-
chodów, ale i kolekcji M: torby i walizki wykonane są 
po części z prawdziwego karbonu. Zmniejsza to masę 
i zwiększa stabilność. Nawet w przypadku odzieży 
tasiemka na karku ma również wygląd karbonu.

Styl funkcjonalny.
Wspaniały wygląd to nie wszystko. O tym również pomy-
śleliśmy: zatem nasze stylowe, atrakcyjne kurtki puchowe 
można np. złożyć w małą kostkę, a sportowe kurtki nylo-
nowe chronią przed wiatrem i niepogodą – zachowując 
wspaniały krój. 

Dynamika w czystej formie.
M oznacza dynamikę w czystej formie. Dlatego szereg  
elementów wykonano z użyciem prawdziwego karbonu. 
Wyjątkowy hit: torba pokładowa M Carbon.

KOLEKCJA
BMW M.
Wyjątkowa dynamika, wybitne technologie i autentyczny klimat sportów motorowych – wszystko to można streścić jedną literą: M. Najmocniejsza 
litera świata. Samochody spod znaku BMW M to maksymalne osiągi, sportowy charakter i przydatność do codziennej eksploatacji. Gwarantowa-
ny efekt: jeszcze więcej radości z jazdy. Radość z najlepszych materiałów. Radość z rzeczy niezwykłych. Cechy te wspólne są dla całej kolekcji 
M. Nawet jeśli akurat nie podróżujesz autem, z kolekcją M jesteś zawsze w czołówce. Dołącz do nas.

DYNAMIKA, KTÓRA OŻYWIA MATERIĘ.
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Atrakcyjna kurtka damska M. Teraz czerwienienie się jest 
trendy: dzięki tej modnej, bardzo lekkiej i ciepłej kurtce pucho-
wej. Ta wodoodporna kurtka łączy styl z niezwykłą funkcjonalno-
ścią: przy ładnej pogodzie można ją szybko i łatwo umieścić 
w załączonym pokrowcu. Inne zalety: z tyłu kołnierza naszyto 
lamówkę z paskiem BMW M. Wzdłuż srebrnego zamka błyska-
wicznego z gumowaną zawieszką BMW M przy suwaku prze-
biega odblaskowa lamówka, nadająca całości ciekawy akcent. 
Logo BMW M wytłoczone na zatrzasku stójki oraz gumowana 
etykietka BMW M na lewym rękawie. 
Materiał: % nylonu. Wypełnienie: % puchu.
Wymiary pokrowca: dł.  cm / ∅  cm. 

Czerwona
XS–XXL     –

954,00 zł

Atrakcyjna kurtka męska M. Ta wspaniała kurtka nie na da-
remno nosi słowo „atrakcyjna” w swojej nazwie – naprawdę jest 
niezwykła. Bardzo ciepła dzięki puchowemu wypełnieniu. Bardzo 
lekka. Bardzo mała po złożeniu, dzięki czemu można ją schować 
w dołączonym pokrowcu. A ponadto bardzo dobrze wygląda: 
z tyłu kołnierza naszyto lamówkę w kolorach BMW M. Wzdłuż 
srebrnego, wytrzymałego zamka błyskawicznego z suwakiem 
BMW M przebiega odblaskowa lamówka, nadająca całości 
zdecydowany akcent. Wspaniałe uzupełnienie tej kurtki stanowi 
wysokiej jakości gumowana etykietka BMW M na lewym ręka-
wie oraz zatrzask na stójce z wytłoczonym BMW M. To kurtka, 
którą chętnie ze sobą zabieramy. A jeszcze chętniej nosimy. 
Materiał: % nylonu. Wypełnienie: % puchu.  
Wymiary pokrowca: dł.  cm / ∅  cm. 

Antracytowa
S–XXXL     –

954,00 zł

Nylonowa kurtka męska M. Teraz zawsze jest piękna 
pogoda. Przynajmniej wtedy, kiedy masz na sobie modną, 
wiatroszczelną i wodoodporną kurtkę nylonową. Można 
ją szybko dostosować do warunków pogodowych, wycią-
gając np. szybko podczas deszczu chowany kaptur przez 
zapinany na rzep otwór w kołnierzu. Jednak obok komfortu 
nie zapomniano też o stylu w pełnej krasie: wyróżnione 
na czerwono wstawki o wyglądzie felg na barkach i rę-
kawach symbolizują czystą dynamikę. Przedni zamek błyskawiczny wyposażony jest 
w gumowaną zawieszkę BMW M przy suwaku. Z tyłu kurtki umieszczono dekoracyjny 
pasek BMW M. Imponującą kropkę nad i stanowi gumowa etykietka BMW M na piersi 
i tasiemka na karku w nowoczesnej stylizacji karbonowej. Zobaczysz: z tą kurtką będziesz 
niemalże wyczekiwać złej pogody. Materiał: płótno, % nylonu. 

Antracytowa
S–XXXL     –

622,00 zł

Nylonowa kurtka damska M. Niezależnie od pogody zawsze wschodzi słońce: w tej 
sportowej, wodoodpornej i wiatroszczelnej, antracytowej kurtce nylonowej w stylu M. 
Doskonałe dopasowanie zapewniają  modne szwy podkreślające sylwetkę z przodu 
i z tyłu oraz wstawki w części barków i ramion przypominające wyglądem felgi. Zamek 
błyskawiczny z paskiem BMW M oraz gumowana zawieszka BMW M przy suwaku 
nadają tej sportowej kurtce dynamiczny akcent. Siatkowa podszewka wewnętrzna 
zapewnia maksymalny komfort noszenia. Pasek BMW M z tyłu kołnierza i tasiemka na 
karku o wyglądzie karbonu. Materiał: płótno, % nylonu. 

Antracytowa
XS–XXL     –

622,00 zł
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Bluzka damska M. Niewymuszona elegancja, która po prostu wpada w oko. Ta kla-
syczna, łatwa do prasowania bluzka o wąskim kroju dzięki szwom podkreślającym  
figurę w przedniej i tylnej części po prostu perfekcyjnie dopasowuje się do sylwetki. 
Dodatkowo przekonuje wyglądem, ponieważ kołnierzyk ze stójką należy do najmod-
niejszych obecnie trendów. Guziki o szlachetnym wyglądzie masy perłowej nadają 
ostatni szlif  obowiązkowemu elementowi garderoby tego sezonu. Tasiemka na karku 
w karbonowej stylizacji i wyszywane logo BMW M na lewym mankiecie. 
Materiał: % bawełny, % elastanu. 

Biała
XS–XXL     –

362,00 zł

Koszula męska M. Ta modna, łatwa do prasowania koszula męska o wąskim kroju 
optymalnie dopasowuje się do sylwetki – zarówno podczas jazdy autem, jak i podczas 
wyjścia. Jednak nie powoduje ograniczenia ruchów. Tylna część z wstawką i zakładką 
gwarantuje pełną swobodę ruchów w każdej sytuacji. Klasyczny wygląd tej białej koszuli 
męskiej podkreślają dodatkowo wysokiej jakości guziki i mankiety imitujące masę per-
łową. Spójne wykończenie: haftowane logo BMW M na lewym mankiecie oraz sporto-
wa tasiemka z paskiem M na karku. Życie w ruchu – w tej koszuli nabiera pędu. 
Materiał: % bawełny, % elastanu. 

Biała
S–XXXL     –

362,00 zł

Męska bluza z kapturem M. Ta bluza z kapturem jest czymś więcej niż tylko kolejną 
rzeczą do ubrania. To deklaracja. Potwierdzenie swojej fascynacji M. Znajduje ona wyraz 
w każdej nitce: kaptur jest od wewnątrz podszyty srebrną tkaniną Single Jersey, która 
modnie kontrastuje z antracytowym materiałem wierzchnim. Na lewej piersi wyszyto 
wysokiej jakości logo M. W obu dynamicznych przednich szwach podkreślających syl-
wetkę ukryto po jednej kieszeni. A kaptur nosi również w środku stylowy akcent: 
tasiemkę M. Męska bluza z kapturem M: dla tych, którzy cenią sobie rzeczy niezwykłe. 
Materiał: Single Jersey, % bawełny, % elastanu.

Antracytowa
S–XXXL     –

362,00 zł

Koszulka męska M Blow Up Print. Absolutnie modny hit dla wszystkich, którzy 
chcą pokazać swoją wielkość: stylowy T-shirt z dużym, wyrazistym nadrukiem BMW M 
w poprzek piersi. Ciekawy kontrast stanowi srebrny dekoracyjny szew poniżej. Tasiem-
ka na karku w karbonowej stylizacji, pasek z tyłu i małe, gumowane logo BMW M na 
lewej piersi. Materiał: Single Jersey, % bawełny.

Antracytowa
S–XXXL     –

193,00 zł
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Koszulka męska M z karbonową aplikacją. Biel, czystość i całkowite podporząd-
kowanie fascynacji M. Ta sportowa koszulka emanuje nią od wewnątrz i na zewnątrz: 
z przodu umieszczono aplikację BMW M w nowoczesnej karbonowej stylizacji. Do 
innych atrakcji należą paski BMW M w tylnej części karbowanego kołnierzyka oraz 
tasiemka na karku, również o atrakcyjnym wyglądzie karbonu. Czerwone szwy na ręka-
wach tworzą dodatkowy, fascynujący kontrast. Koszulka zachowuje kształt także po 
praniu. Materiał: Single Jersey, 
% bawełny. 

Biała
S–XXXL     –

193,00 zł

Koszulka męska dla fanów M. Zostań fanem! Tej koszulki nie da się nie lubić. 
A to za sprawą kontrastującego nadruku z logo M. Koszulka dla fanów jest rów-
nież idealną odzieżą eventową. Materiał: 100% bawełny.

Biała
S–XXL 80 14 2 158 074–078

121,00 zł

Koszulka męska M z karbonową aplikacją. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś: w tej 
koszulce zawsze będzie Ci towarzyszyć uczucie sportów motorowych w ich najczystszej 
formie. Ta koszulka w modnym, technicznym wręcz antracycie nosi aplikację BMW M  
na piersi w atrakcyjnej karbonowej stylizacji. Również tasiemka na karku utrzymana jest 
w karbonowej konwencji. Kontrastujące czerwone szwy dekoracyjne na krawędzi rękawa 
podkreślają sportowy look. Dodatkowo umieszczono paski w barwach typowych dla M 
w tylnej części karbowanego kołnierzyka. 
W skrócie: to znacznie więcej, niż tylko 
koszulka, to doskonałość technologiczna 
na skórze. Doskonała jakość sprawia, że 
koszulka nie zbiega się w praniu. 
Materiał: Single Jersey, % bawełny. 

Antracytowa
S–XXXL     –

193,00 zł

Koszulka męska dla fanów M. Sportowa koszulka z okrągłym dekoltem 
i dużym, kolorowym logo BMW M na piersi z przodu. Sportowy pasek na karku 
o wyglądzie karbonu gwarantuje dynamiczny wygląd, a materiał wysoki komfort 
noszenia. Materiał: 100% bawełny.

Antracytowa
S–XXL 80 14 2 166 206–210
XXXL 80 14 2 181 583

121,00 zł

Koszulka damska M. Ta koszulka w modnym antracytowym kolorze naprawdę 
przykuwa wzrok. Dlaczego? Z jednej strony karbowany dekolt w szpic oraz lekkie pod-
kreślenie talii nadają jej przepiękny, kobiecy krój – koszulka zachowuje ten wspaniały 
kształt także po praniu. Z drugiej strony koszulka przyciąga wzrok optycznym akcen-
tem: na prawej piersi umieszczono lekko wypukły nadruk punktowy logo BMW M. 
Tył dekoruje dodatkowy nadruk: „M. The most powerful letter in the world.” Wyraźnie 
potwierdzenie radości z tego, co niezwykłe. Tasiemka na karku w karbonowej stylizacji 
i tasiemka z paskami BMW M na kołnierzyku i w tylnej części. 
Materiał: Single Jersey, % bawełny, % elastanu.

Czarna
XS–XXL     – 169,00 zł

Koszulka damska M. Pochwała prostoty. Ta biała koszulka z karbowanym, damskim 
dekoltem w szpic stawia na srebro: z tyłu nadrukowano srebrną sentencję: „M. The 
most powerful letter in the world”. Na prawej piersi umieszczono lekko wypukły, 
błyszczący nadruk punktowy logo BMW M. Ta wysokiej jakości koszulka jest czymś 
więcej, niż tylko T-shirtem. Jest wyrazem czystej dynamiki. Tasiemka na karku w karbo-
nowej stylizacji i tasiemka z paskami BMW M na kołnierzyku i w tylnej części. 
Materiał: Single Jersey, % bawełny, % elastanu. 

Biała
XS–XXL     – 169,00 zł



60 61Wszystkie produkty dostępne są u Autoryzowanych Dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmw.pl/lifestyle

KOLEKCJA BMW M

KO
LE

KC
JE

 B
M

W
 S

PO
RT

M
IN

IA
TU

RY
 B

M
W

AS
O

RT
YM

EN
T 

DL
A 

DZ
IE

CI
 B

M
W

RO
W

ER
Y 

I S
PR

ZĘ
T 

BM
W

KO
LE

KC
JA

 B
M

W
 M

KO
LE

KC
JA

 B
M

W

Męska koszulka polo M. Prawdziwa klasyka – nie tylko rodem z pit lane: ele-
gancko-sportowa koszulka polo z modnym zapięciem na dwa guziki i logo BMW 
M. Mankiety i kołnierzyk z motywem pasków M nadają koszulce niezwykły wygląd. 
Tasiemka na karku o wyglądzie karbonu po wewnętrznej stronie kołnierzyka.  
Materiał: 100% bawełny. 

Antracytowa
S–XXXL     –
265,00 zł

Biała
S–XXXL     –

Damska koszulka polo M. Sportowa koszulka polo z dekoltem w szpic to obo-
wiązkowy element garderoby każdej miłośniczki BMW M. Z modnym zapięciem 
na trzy guziki i płaskim, wyszywanym szwem na mankietach z motywem pasków 
BMW M. Materiał: pika, 95% bawełny, 5% elastanu.

Antracytowa 
XS–XXL 80 14 2 211 748–753

265,00 zł

Czapka M. Modna czapka dla pań i panów. Spód daszka jest w eleganckim kolorze 
czerwonym, a szwy i wstawki w kształcie szprych mają wygląd karbonu. Wyszywane 
logo BMW M na przodzie i wysokiej jakości metalowe zapięcie z wytłoczonym logo 
BMW M. 

    

121,00 zł

Czapka z logo M. Niedościgniony design nie tylko na torze wyścigowym:  
czerwone wykończenie wewnętrzne i wyszyte logo M po lewej stronie.

80 16 2 182 419

94,00 zł

Pasek M. Wysokiej jakości pasek o regulowanej długości w modnej stylistyce Raw 
Cut z aplikacją wewnętrzną z delikatnej alcantary. Z zewnątrz delikatny antracyt, 
wewnątrz dynamiczna czerwień. Pięć dziurek regulacyjnych i metalowa sprzączka  
z grawerowanym logo BMW M. Wytłaczane logo BMW na wewnętrznej stronie paska.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 120 x 3,5 cm.

Antracytowy
80 21 2 147 062

477,00 zł

Koszulka M. Pokaż swój znak: czerwone koszulki sygnalizują czystego, sporto-
wego ducha. Koszulka męska ma prosty, nieformalny krój, natomiast wyprofilowa-
na koszulka damska przyciąga wzrok kusząco kobiecym, płasko wyszywanym 
dekoltem w szpic. Obie koszulki ozdobione logo BMW M na piersi. Dodatkowa 
atrakcja: tasiemka na karku o wyglądzie karbonu i typowe paski BMW M. 

Damska
Materiał: Single Jersey,  
95% bawełny, 5% elastanu.
XS–XXL 80 14 2 211 742–747

135,00 zł

Męska
Materiał: Single Jersey, 
100% bawełny.
S–XXXL 80 14 2 211 694–699

155,00 zł



62 63Wszystkie produkty dostępne są u Autoryzowanych Dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmw.pl/lifestyle

KOLEKCJA BMW M

KO
LE

KC
JE

 B
M

W
 S

PO
RT

M
IN

IA
TU

RY
 B

M
W

AS
O

RT
YM

EN
T 

DL
A 

DZ
IE

CI
 B

M
W

RO
W

ER
Y 

I S
PR

ZĘ
T 

BM
W

KO
LE

KC
JA

 B
M

W
 M

KO
LE

KC
JA

 B
M

W

Krawat M. Odpowiedni na spotkania biznesowe i pasujący do całej kolekcji M: wyso-
kiej jakości krawat BMW M z czystego jedwabiu. Antracytowe wykończenie wewnętrz-
nej strony i tkane logo BMW M na przedniej i tylnej stronie. 
Materiał: 100% jedwabiu.

Czerwony
80 16 2 154 925

289,00 zł

Krawat M Carbon. Szlachetny krawat jedwabny o wyglądzie karbonu z tkanym logo 
BMW M z przodu i z tyłu. Idealny dodatek do odzieży z kolekcji BMW M zapewniający 
klasyczny, ale przy tym nowoczesny wygląd.
Materiał: 100% jedwabiu.

Antracytowy
80 16 2 179 762

289,00 zł

Buty sportowe BMW M Pro Racer. Modne ogumienie na tor wyścigowy. W butach 
sportowych BMW M Pro Racer w atrakcyjnym kolorze antracytowym z pewnością 
nigdy nie utracisz przyczepności i pokażesz swoją fascynację sportami motorowymi. 
To lekkie, sportowe obuwie rekreacyjne produkowane jest ekskluzywnie przez firmę 
PUMA. Kolorowe logo BMW M z boku i dynamiczne czerwone linie boczne sprawiają, 
że buty te jasno mówią: „M. the most powerful letter in the world.”

Antracytowo-czerwone
Rozmiary: patrz tabela. 
    –

578,00 zł

TABELA ROZMIARÓW
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Buty sportowe BMW M Pro Racer
Numer artykułu:     – – – – –  –   –   –   –   – – –
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Torba pokładowa M, karbonowa. Ta karbonowa torba pokładowa nie tylko wyglądem przypomina wyścigówkę, jest 
również tak samo lekka. Od powłoki karbonowej z matowym połyskiem aż po wytrzymały drążek teleskopowy i cztery kółka  
o wyglądzie obręczy BMW – wszystko perfekcyjnie dopasowane. Górną, twardą powłokę można całkowicie rozłożyć na bok, 
a w środku taśmy mocujące, dwie osobne przegrody i jedna torba zamykana na zamek błyskawiczny zadbają o porządek. 
Wytrzymały zamek TSA pozwala na bezpieczne zamknięcie głównej komory. Logo BMW M ze szczotkowanej stali szlachet-
nej oraz paski BMW M sygnalizują ducha sportowego. Uchwyt teleskopowy również został ozdobiony logo BMW M.

Materiał: prawdziwy karbon.
Wymiary (dł. x szer. x gł.): ok. 55 x 40 x 20 cm.
Masa: 3,2 kg.

Karbon
80 22 2 222 474

4 329,00 zł

 I Walizka M. Podróż w prawdziwym stylu M: walizka z twardego materiału urzeka 
swoim sportowym wyglądem i wysokiej jakości wykończeniem. Dzięki wyciąganej 
rączce teleskopowej i czterem kółkom o wyglądzie przypominającym obręcze kół 
BMW można walizkę przemieszczać również na dłuższych odcinkach. Pakowanie 
i rozpakowywanie walizki jest bardzo proste: górną, twardą powłokę można całkowi-
cie rozłożyć na bok, a w środku taśmy mocujące, dwie osobne przegrody i jedna 
torba zamykana na zamek błyskawiczny zadbają o porządek. Wytrzymały zamek 
TSA pozwala na bezpieczne zamknięcie głównej komory. Nie zapomniano o typo-
wych akcentach M: paski BMW M i logo BMW M ze szczotkowanej stali szlachet-
nej w przedniej części oraz dodatkowe logo BMW M na uchwycie teleskopowym. 
Materiał: poliwęglan. Wymiary (dł. x szer. x gł.): ok. 60 x 42 x 30 cm,  
Masa: ok. 4,2 kg.

Czarna/antracytowa
80 22 2 211 773 959,00 zł
 I Torba pokładowa M. Idealna na sportowy, krótki wypad: ten bagaż podręczny 
M stanowi połączenie wytrzymałej powłoki zewnętrznej z obszernością wnętrza. 
Wyciągany uchwyt teleskopowy i cztery kółka o wyglądzie przypominającym wygląd 
obręczy BMW przydają się na dłuższych odcinkach. Nie zapomniano o typowych 
akcentach M: paski BMW M i logo BMW M ze szczotko wanej stali szlachetnej 
w przedniej części. Uchwyt teleskopowy również został ozdobiony logo BMW M. 
Górną, twardą powłokę można całkowicie rozłożyć na bok, a w środku taśmy mocują-
ce, dwie osobne przegrody i siatka zapinana na zamek błyskawiczny zadbają 
o porządek. Wytrzymały zamek TSA pozwala na bezpieczne zamknięcie głównej 
komory. Materiał: poliwęglan. Wymiary (dł. x szer. x gł.): ok. 55 x 40 x 20 cm, 
Masa: ok. 3,7 kg.

Czarna/antracytowa
80 22 2 222 473 862,00 zł

Torba podróżna M. Podróż w sporto-
wym stylu: funkcjonalna torba podróżna  
z uchwytem z paskami M zapewni 
wystarczająco dużo miejsca na zapako-
wanie lekkiego bagażu podróżnego. 
Zamykana przednia przegroda wewnętrz-
na wyposażona jest w osobny woreczek 
na obuwie lub na brudną odzież. Logo 
BMW M ze szczotkowanej stali szlachet-
nej z przodu stanowi doskonałe uzupeł-
nienie całości.
Materiał: nylon z tkaniną karbonową. 
Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok.  
64 x 34 x 38 cm, Masa: ok. 1,25 kg.

Czarna/antracytowa
80 22 2 211 772 525,00 zł

Torba sportowa M. Sportowa, a jedno-
cześnie elegancka: torba sportowa z tkaniny 
karbonowej Soft Touch, z paskiem na ramię 
z dekoracyjnymi paskami BMW M. Duża 
przegroda główna, przegroda boczna  
i przednia zapewniają wystarczająco dużo 
miejsca na odzież sportową. Niezwykle 
praktyczne rozwiązanie: osobna komora 
na obuwie ze szczelinami wentylacyjny-
mi. Naszyte paski BMW M i metalowe 
logo BMW M z boku znacznie podkre-
ślają sportowego ducha walki. 
Materiał: nylon z tkaniną karbonową. 
Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok.  
61 x 32 x 33 cm, Masa: ok. 1,15 kg.

Czarna/antracytowa
80 22 2 211 771 429,00 zł
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Pasek do walizki M. Strzeżonego Pan Bóg strzeże: zapewniający stabilność, 
tkany pasek bawełniany z dekoracyjnymi paskami BMW M. Zapięcie z tworzywa 
sztucznego/metalu z wpasowanym logo BMW M i regulowaną klamrą. Praktyczna, 
dodatkowa zaleta: teraz walizkę można rozpoznać już z daleka.
Szerokość: ok. 5 cm. Obwód: ok. 85 do 150 cm. Materiał: bawełna, nylon.

80 23 2 211 768

73,00 zł

Zawieszka na walizki M. Teraz Twoja walizka zawsze bezpiecznie dotrze do 
miejsca przeznaczenia: skórzana zawieszka na walizki z wstawkami w postaci  
skórzanych pasków w stylu BMW M. Z tyłu duże, rozkładane pole na wpisanie 
adresu. Materiał: skóra bydlęca. Wymiary (dł. x szer.): ok. 10 x 6,5 cm. 
Średnica pasków mocujących: 18 cm.

80 23 2 211 769
73,00 zł

Kosmetyczka M. Pasuje zarówno do aktualnej kolekcji toreb BMW M, jak i do 
każdej łazienki: wysokiej jakości wyściełana kosmetyczka w typowej stylizacji BMW M 
posiada przestronną komorę główną, dwa schowki siatkowe i dwie kieszenie boczne. 
Z taśmami bocznymi ze wzorem pasków BMW M, gumowanymi suwakami zamków 
błyskawicznych i logo BMW M z przodu. 
Materiał: tkanina nylonowa z włóknami węglowymi.

Antracytowa
    

217,00 zł

Osłona do iPhona M. W niej Twój iPho-
ne będzie wyglądał stylowo i bezpiecznie. 
Kieszeń z delikatnej skóry nappa w sporto-
wej stylistyce BMW M. Z troczkiem Easy 
Out do łatwego wyjmowania smartfonu. 
Uchwyt z metalu z wkładką z prawdziwego 
karbonu. Z metalowym logo BMW M na 
przodzie i etykietą z paskami BMW M 
z boku. Idealne rozwiązanie do telefonów 
iPhone  i iPhone S. Materiał: z wierzchu 
% skóry, wewnątrz materiał flokowany.

Antracytowa
    

140,00 zł

Znaczek M. Metalowy przypinany zna-
czek, wypukły, kolorowo emaliowany. 
Zapięcie kulkowe na odwrocie.

80 23 2 152 291

24,00 zł

Spinki do mankietów M, karbonowe. 
Elegancki detal: spinki do mankietów ze 
stabilnego odlewu metalowego z wkładką 
karbonową i wytłoczonym logo BMW M. 
Udoskonalony komfort noszenia dzięki 
ruchomemu przegubowi.

80 23 2 211 766

169,00 zł

Zegarek M. Na czasie: sportowy zega-
rek z wysokiej jakości kopertą ze stali 
szlachetnej, czarną aluminiową lunetą  
i karbonowym cyferblatem. Zegarek 
wyposażony jest w szwajcarski, kwarcowy 
mechanizm RONDA z analogowym 
datownikiem. Hartowane szkło mineralne 
i wytrzymały pasek nylonowy ze skórzaną 
stroną wewnętrzną pozwolą cieszyć się 
tym gadżetem przez długi czas. Zegarek 
dostarczany jest w wysokiej jakości opa-
kowaniu prezentowym.
Wodoodporny do 3 ATM.

80 26 2 220 011

963,00 zł

Zegarek M. Wydaje się, że czas pędzi, 
a Ty z nim: sportowy zegarek z kopertą ze 
stali szlachetnej i cyferblatem o typowym 
wyglądzie BMW M. Białe, podświetlane 
końcówki wskazówek i oznaczenia godzin 
sprawiają, że zegarek ma nieco futurystycz-
ny wygląd. Tył zegarka zdobi wygrawerowa-
ne laserowo logo BMW M. A w środku 
pracuje precyzyjny szwajcarski mechanizm 
kwarcowy firmy RONDA. Funkcja stopera, 
datownik i mały sekundnik. Wytrzymały 
pasek z bezpiecznym zapięciem, hartowa-
ne szkło mineralne, wodoodporność do 
10 ATM – wszystko dopasowane i precy-
zyjne… jak w szwajcarskim zegarku. 
W wysokiej jakości opakowaniu prezen-
towym.

80 26 2 220 013

1 445,00 zł

Wizytownik BMW M. Przechowuj wizytówki w wielkim stylu – w wizytowniku BMW M, 
wykonanym z czarnej skóry. Wizytownik urzeka skórzanymi intarsjami w stylu pasków 
BMW M i wytłaczanym logo BMW M. Funkcjonalny podział wnętrza z dwiema prze-
grodami na wizytówki. Materiał: 100% skóry bydlęcej.
Wymiary (dł. x szer.): ok. 10,5 x 7,3 cm.

Czarny/antracytowy
80 21 2 219 475

169,00 zł

Portfel BMW M. Jemu chętnie powierzymy swoje pieniądze: wysokiej jakości portfel 
ze skórzanymi intarsjami w stylu pasków BMW M i wytłaczanym logo BMW M. Portfel 
wykonany z czarnej skóry bydlęcej, poręczny z zewnątrz, wewnątrz z bardzo funkcjo-
nalnym podziałem przegródek: dwie obszerne przegródki na banknoty, jedna na mo-
nety, trzy przegródki na dokumenty i osiem na wizytówki. 
Materiał: 100% skóry bydlęcej. Wymiary (dł. x szer. x gł.): ok. 11,5 x 9,5 x 2,5 cm.

Czarny/antracytowy
80 21 2 211 770 410,00 zł
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Okulary przeciwsłoneczne M. Sportowe okulary przeciwsłoneczne M podobają 
się nie tylko na pierwszy rzut oka. Wyjątkowy akcent nadają karbonowe wstawki. 
Powyżej karbonowej wstawki wygrawerowano laserem logo BMW M. Niezawodna 
ochrona przed promieniowaniem UV-A, UV-B i UV-C do 400 nm. 

80 25 2 219 963

626,00 zł

Składana parasolka M. Składana parasolka z bardzo elastycznym, odpornym 
na korozję szkieletem i aluminiowym trzonkiem. Wygodne otwieranie i zamykanie 
na przycisk. Uchwyt z karbonową wkładką. Z czerwonym szwem dekoracyjnym. 
Parasol i pokrowiec o wyglądzie karbonu z nadrukowanym logo BMW M.  

80 23 2 211 767

193,00 zł

Parasol M. Ze stelażem karbonowym o wzmocnionych szynach. Czarno-czerwo-
ny skórzany uchwyt. Poszycie z tkaniny poliestrowo-jedwabnej powlekanej teflonem. 
Z nadrukowanym logo BMW M.

80 23 2 147 074

241,00 zł

Kółko na klucze M z karbonu. Tak piękny, że aż szkoda chować go w kieszeni: ten 
ekskluzywny breloczek ze stali szlachetnej jest wyrazem czystej dynamiki! Wyposażony 
jest w mechanizm wyciągania i obracania ułatwiający zamocowanie klucza. Z wkładką 
z prawdziwego karbonu na odwrocie i kolorowym logo BMW M. 

Srebrne/karbonowe
    

121,00 zł

Breloczek M karbonowy. Dynamiczne linie w małym formacie. Precyzyjnie wykona-
ny breloczek z najwyższej jakości stali szlachetnej z kolorowym logo BMW M i wkładką 
z prawdziwego karbonu na odwrocie. 

Srebrny/karbonowy
    

140,00 zł

Pióro kulkowe M. Dzięki niemu samo 
pisanie stanie się Twoim ulubionym 
sportem. To znakomicie wykonane pióro 
kulkowe o karbonowym wyglądzie 
z pewnością pozostawia niezatarte wra-
żenie. Dodatkowo arystokratyczne 
wykończenie: logo BMW M, ukryte pod 
szklaną soczewką na szczycie zamknię-
cia. Wyprodukowano w Niemczech.  
Grubość linii pisania: średnia.

80 24 2 217 299

477,00 zł

Wkład do pióra kulkowego BMW M

Niebieski      
Czarny        

 zł / szt.

Pamięć USB BMW M w formie kluczyka, 8 GB, karbon. Szlachetna pamięć 
USB w modnej formie kluczyka do BMW M. Wyróżnia ją karbonowy wzór z przo-
du i z tyłu oraz logo BMW M. Mocowanie na wąski, czarny pasek. Dodatkowo 
zestaw zawiera kabel USB. Z opakowaniem prezentowym. 

80 23 2 212 807

140,00 zł
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Nowoczesna stylistyka.
Charakterystyczna sylwetka, niepowtarzalny design: spoiny spa-
wane w rowerach wykończone są w specjalnym procesie 
wygładzania. Technologia hydroformowania umożliwia uzyskanie 
perfekcyjnej, innowacyjnej stylistyki ramy w rowerach górskich 
i Cruise Bike. Rama karbonowa roweru BMW M Bike Carbon 
Racer o konstrukcji Monocoque jest wykonywana ręcznie.

Inteligentne szczegóły.
Linki hamulca i przerzutek ukryte w ramie, idealne zestro-
jenie zawieszenia, płynnie regulowana amortyzacja. Szu-
kasz maksymalnej funkcjonalności? Spójrz na następną 
stronę!

Współpraca zaawansowanych technologii.
Każda jazda to wydarzenie: niezwykle precyzyjna współpraca 
wysokiej jakości komponentów, takich jak w pełni hydrauliczne 
hamulce tarczowe czy przerzutki  Shimano.

ROWERY I SPRZĘT 
BMW.
Kto raz wskoczył na rower BMW, ten wie, że aż się prosi, aby jechać dłużej, wyżej i dalej. Czy to BMW Mountainbike Cross 
Country czy też BMW Cruise Bike, wszystkie rowery BMW wyznaczają nowe standardy i granice: perfekcyjnym połączeniem 
designu, kształtu i funkcjonalności, najnowocześniejszymi komponentami i ramą z hydroformowanego aluminium lub z węgla-
nu o konstrukcji typu Monocoque. Twoja radość z jazdy na dwóch kółkach sięgnie wyżyn dzięki akcesoriom do rowerów BMW, 
wśród których można znaleźć komfortowy plecak lub kask z atestem TÜV-CE, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo.

NA SZYBKIM TORZE.
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BMW Mountain Bike Enduro 2012. Inżynierowie BMW nie mogli się powstrzymać i jeszcze 
ulepszyli model Enduro. Nie tylko zmodyfikowali technikę, lecz także stylistykę. W 2012 r. rower 
Enduro będzie miał ulepszoną ramę w kolorze matowym czarnym z jaskrawozielonymi i błyszczą-
cymi czarnymi akcentami. Oraz spektakularne i innowacyjne koła. Niezmienne pozostały natomiast 
opcje indywidualnych ustawień, wysokiej jakości wyposażenie i doskonałe właściwości jezdne. 
Dzięki temu będziesz miał tyle samo przyjemności, jadąc pod górę, jak i z góry czy podczas 
freeride’u, a kompleksowe testy zapewnią Ci odpowiednie bezpieczeństwo. 

Masa: 14,8 kg. Rama typu Monocoque składająca się z dwóch głęboko tłoczonych 
odlewów (AL6061-T6), spawanych automatycznie i lakierowanych proszkowo.

Kolor: czarny metalizowany/zielony
Rozmiar ramy:
M (45 cm, wzrost 165–178 cm)
L (50 cm, wzrost 174–190 cm)

80 91 2 222 104
80 91 2 222 105

16 367,00 zł

Rama: aluminiowa z pełnym zawieszeniem, projekt BMW  
z logo BMW, jednobarwne wykończenie  
w błyszczącym/matowym czarnym kolorze,  
zawieszenie z 4 piwotami

Widelec: amortyzowany Fox 32 RL O/B, 1 ⅛", QR czarny, 
skok 140 mm

Amortyzator: Fox Float RP2 BV, skok 145 mm
Kierownica: MTB Lowriser X-TAS-Y AL 2014 DB, czarna matowa
Wspornik kierownicy: BMW original MTB czarny matowy (100 mm)
Mechanizm korbowy: Shimano XT 42/32/24, ramię 170 mm
Hamulce: hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano XT, 

180 mm/180 mm
Koła: Crank Brothers Cobalt 2, obręcze czarne, piasta 

srebrna, nyple i bolce jasnozielone
Opony: Schwalbe Fat Albert
Napęd: Shimano Deore XT, 30 biegów
Przerzutka tylna: Shimano Deore XT
Przerzutka przednia: Shimano XT FD-M770 E Type 
Dźwigienki przerzutek: Shimano XT
Kaseta: Shimano XT, 11–34 zębów, 10-krotna 
Łańcuch: Shimano XT 
Siodełko: fi’zi:k Nisene Sport, czarno/zielone 
Pedały: Wellgo WPD-95B, uszczelnione, dwustronne

BMW Mountain Bike Cross Country 2012. Niezależnie od tego, czy jedziesz po trasie rowe-
rowej, po krętej drodze asfaltowej, czy też w wyschniętym korycie rzeki: sportowy trekkingowy 
rower górski BMW Mountain Bike Cross Country doskonale spisuje się na każdej nawierzchni 
i przy każdej prędkości – dzięki swojemu dokładnie wyregulowanemu zawieszeniu, wysokiej jakości 
amortyzatorom oraz geometrii ramy, która pozwala ci na przyjęcie atletycznej, pochylonej pozycji 
siedzącej. Jadąc pod górę możesz liczyć na wyjątkowe właściwości roweru, które pomogą Ci 
w mozolnej wspinaczce. Jeżeli zjeżdżasz ze wzniesienia, bezpośrednie i reagujące na najmniejszy 
twój ruch przełożenie roweru zapewnia bezpieczeństwo i wyjątkową zwrotność. Wysokiej jakości 
elementy, z których wykonany jest rower, jak na przykład w pełni hydrauliczne hamulce tarczowe, 
napęd Shimano XT z 30 biegami oraz tylne zawieszenie z czterema piwotami bezbłędnie współ-
grają z hydroformowaną aluminiową ramą. Trekkingowy rower górski BMW Mountain Bike Cross 
Country wygrywa każde porównanie w każdym terenie.

Masa: 12,9 kg. Rama aluminiowa (AL6061-T6): hydroformowana i lakierowana prosz-
kowo. Sportowe zawieszenie z widelcem amortyzowanym wyposażonym w funkcję 
lock-out i tylne zawieszenie z czterema piwotami i technologią anti-bobbing (zapo-
biegającą samoistnemu uginaniu się zawieszenia).

Kolor: perłowobiały
Rozmiar ramy:
M (47 cm, wzrost 165–178 cm)
L (52 cm, wzrost 174–190 cm)
XL (55 cm, wzrost 183–195 cm)

80 91 2 222 101
80 91 2 222 102
80 91 2 222 103

14 441,00 zł

Rama: aluminiowa z pełnym zawieszeniem, projekt BMW z logo 
BMW, jednobarwne wykończenie w perłowym kolorze 
białym, wahacz w kolorze czerwonym

Widelec: pneumatyczny teleskopowy Fox 32 RL O/B, 1 ⅛",  
QR czarny, skok 100 mm

Amortyzator: pneumatyczny sprężynowy Fox Float RP2 BV, skok 100 mm
Kierownica: Syntace Vector 31.8 2014, 12 gr. wygięcie, 700 mm
Wspornik kierownicy: Syntace F149 Force; M: 100 mm, L: 110 mm,  

XL: 120 mm; czarny
Mechanizm  
korbowy: Shimano XT 42/32/24, ramię 170 mm
Hamulce: hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano XT,  

180 mm/180 mm
Koła: DT Swiss X1800 Disc
Opony: Schwalbe Racing Ralph, EVO 26 x 2,25
Napęd: Shimano Deore XT, 30 biegów
Przerzutka tylna: Shimano XT
Przerzutka przednia: Shimano Deore XT
Dźwigienki przerzutek: Shimano XT
Kaseta: Shimano XT, 11–34 zębów, 10-krotna
Łańcuch: Shimano XT
Siodełko: fi’zi:k Aliante Delta Microtex czarne, sztyca czarna,  

MG srebrny (szyna)
Pedały: Shimano PD-M540
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BMW M Bike Carbon Racer. Lekki, lżejszy, BMW M Racer. Masa całkowita 7,4 kg pozwala 
traktować BMW M Bike jako dwukołową interpretację filozofii lekkiej konstrukcji BMW. Również 
jego niepowtarzalna stylistyka ramy o antracytowej, karbonowej powierzchni i logo BMW na górnej 
rurze stanowią odniesienie do stylistyki samochodów spod znaku BMW M. Inne reminiscencje 
to obręcze kół, pasek na uchwytach i wstawka w siodełku w typowym dla BMW M kolorze czer-
wonym. Siodełko fi’zi:k Tundra 2 gwarantuje przy tym również na dłuższych trasach nieprzecięt-
ny komfort jazdy. Dźwigienki hamulców i przerzutek Shimano Ultegra umożliwiają szybką zmianę 
biegów nawet pod obciążeniem, a przełożenia sprawdzają się zarówno na płaskich etapach, 
jak i wymagających podjazdach. BMW M Bike to typowe BMW M – najbardziej konsekwentne 
połączenie najlepszych osiągów i ekskluzywnej stylistyki.

Masa: 7,4 kg. Rama karbonowa.

Kolor: Karbon 
Rozmiar ramy:
52 cm (wzrost do 170 cm)
54 cm (wzrost 165-175 cm)
56 cm (wzrost 170-180 cm)
58 cm (wzrost 175-185 cm)
60 cm (wzrost 180-190 cm)

80 91 2 211 849 
80 91 2 211 850 
80 91 2 211 851 
80 91 2 211 852
80 91 2 211 853

13 242,00 zł

Patrz też tabela geometrii na stronie . 

Rama: pełny karbon, z logo BMW M
Widelec: pełny karbon
Kierownica: Syntace Racelite 31.8 7075, czarna; szerokości  

kierownicy: 52–56 420 mm, 58–60 440 mm
Wspornik kierownicy: Syntace F119 Force z podkładką, czarny; długości 

wspornika: 52–90 mm, 54–56 100 mm,  
58–60 110 mm, z logo BMW

Mechanizm korbowy: Shimano Ultegra FC-6750 50/34 zębów; długości 
korby: 52–56 172,5 mm, 58–60 175 mm

Hamulce: Shimano Ultegra BR-6700
Koła: produkowane specjalnie dla BMW, 32 otwory,  

pojedyncze nyple, czerwone
Opony: Conti Grand Prix 4000, 28 x 1,00", ERTRO 25-622
Napęd: Shimano Ultegra, przerzutki 20-biegowe
Przerzutka tylna: Shimano Ultegra RD-6700
Przerzutka przednia: Shimano Ultegra FD-6700, 34,9 mm
Dźwignia zmiany  
biegów/hamulca: Shimano ST-6700
Kaseta: Shimano CS-6700, 11-28 zębów, 10x
Łańcuch: Shimano CN-6600
Siodełko: fi’zi:k Tundra 2 MG czerwony/czarny
Sztyca: Kalloy SP-248
Pedały: Wellgo R120
Wyposażenie  
dodatkowe: Uchwyt na butelkę z napojem z karbonu

BMW Touring Bike 2012. 27 biegów. A każdy z nich gwarantuje czystą radość 
z jazdy: BMW Touring Bike z przerzutkami łączy nowoczesną stylistykę i optymalny 
komfort. Zastosowano tu technologię hydroformowania, która pozwala na uzyskanie 
innowacyjnej stylistyki, która daje temu rowerowi niepowtarzalny charakter. Najwyż-
szej jakości elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie spełniają wszystkie przepisy 
ruchu drogowego, zapewniając jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo niezależ-
nie od tego, czy właśnie jedziesz drogą pozamiejską czy szlakiem przez las. Siodełko 
z wkładkami żelowymi sprawia, że komfortowe są nawet długie trasy. W końcu to 
rowerzysta powinien decydować o długości trasy, a nie rower.

Masa: 16,3 kg. Rama aluminiowa (AL6061-T6), 
hydroformowana i lakierowana proszkowo.

Kolor: czarno-brązowy
Rozmiar ramy:
S (41 cm, wzrost do 168 cm)
M (46 cm, wzrost 165–178 cm)
L (51 cm, wzrost 174–190 cm)
XL (55 cm, wzrost 183–195 cm)

80 91 2 222 106
80 91 2 222 107
80 91 2 222 108
80 91 2 222 109

6 255,00 zł

Rama: aluminiowa, amortyzowana z przodu, BMW Design z logo BMW, jed-
nobarwne wykończenie w błyszczącym/matowym czarnym kolorze, 
linki częściowo ukryte w ramie

Widelec: Suntour NCX-D 26”, skok 75 mm, czarny, z mocowaniem  
błotnika

Kierownica: MTB Lowriser X-TAS-Y AL 2014 DB 580 mm  
czarna, rączki: Westphal Ellipsis, brązowo-czarna 

Wspornik kierownicy: BMW Original Trekking, czarny matowy, S:90, M/L/XL:110
Mechanizm korbowy: Shimano Deore 42/32/22, ramię 170 mm
Hamulce: hamulce obręczowe Shimano Deore V-Brake
Koła: Rodi, Airline Plus, 19-559, nyple, CNC Sidewall,  

system 8x4, czarne
Opony: Schwalbe City Plus 47-559 Reflex
Napęd: Shimano Deore, 27 biegów
Przerzutka przednia: Shimano Deore
Dźwignia zmiany 
biegów/hamulca: Shimano Deore
Kaseta: Shimano Deore, 11-32 zębów, 9-krotna
Łańcuch: Shimano Deore
Siodełko: Freccia 5007 HRC Actex honey 8051, szyna czarna
Pedały: Wellgo LU-975, aluminiowe
Piasta z dynamem: Shimano DH3N30BS, QR, czarna
Wyposażenie dodatkowe: dzwonek, aluminiowa podpórka boczna w kolorze czarnym, pomp-

ka SKS Rookie Mini czarna; błotniki: SKS z logo BMW; oświetle-
nie: Busch und Müller LYT T, Senso Plus; bagażnik: BMW 
aluminiowy czarny z oświetleniem i odbłyśnikiem
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BMW Cruise Bike 2012. BMW Cruise Bike porusza już na pierwszy rzut oka. 
Wyposażony jest w jedyną swoim rodzaju ramę aluminiową o wyjątkowej stylistyce 
uzyskanej w procesie hydroformowania. Spawy są uszlachetnione i wygładzone 
w technologii smooth welding. Linki hamulców i przerzutek ułożone są bardzo dys-
kretnie, co dodatkowo podkreśla swobodny, luźny charakter roweru BMW Cruise 
Bike: po części ukryte są w ramie oferowanej w kolorze. Część przednia z logo 
BMW ustawia się indywidualnie, co pozwala na perfekcyjne dopasowanie do syl-
wetki rowerzysty. Wyselekcjonowane, wysokiej jakości komponenty jak amortyzo-
wany widelec, hamulec Cantilever i 27-biegowe przerzutki łańcuchowe Shimano 
świetnie współgrają z niezwykłym wyglądem i pozwalają poczuć radość z jazdy, 
jaka tkwi w tym rowerze.

Masa: 13,9 kg. Rama aluminiowa (AL6061-T6): hydroformowana, lakiero-
wana proszkowo, gładzone spawy (proces gładkiego spawania).

Rama: aluminiowa, amortyzowana z przodu, BMW Design z logo BMW, 
linki częściowo ukryte w ramie

Widelec: Suntour NCX-D 26”, skok 75 mm, czarny, z mocowaniem błotnika
Kierownica: Moon, aluminium, czarne matowe, 600 mm
Mechanizm korbowy: Shimano Alivio 42/32/22, ramię 170 mm
Obręcze kół: Rodi Airline Plus
Napęd: Shimano Deore Alivio, 27 biegów
Kaseta: Shimano Alivio, 11–32 zębów, 9-krotna
Siodełko: Freccia 5007 HRC Actex
Wyposażenie dodatkowe: dzwonek, aluminiowa podpórka boczna
Wspornik kierownicy: BMW original Trekking, srebrny matowy, S:90, M/L/XL:110
Hamulce: Shimano Alivio V-Brake
Opony: Schwalbe City Plus 50-559
Przerzutka tylna: Shimano Alivio
Dźwignia zmiany 
biegów/hamulca: Shimano Alivio
Łańcuch: Shimano Alivio
Pedały: sportowe z odblaskami

Rozmiar ramy:
S ( cm, wzrost do  cm)
M ( cm, wzrost  – cm)
L ( cm, wzrost  – cm)
XL ( cm, wzrost  – cm)

4 329,00 zł

Biały/niebieski
    
    
    
    

Pure Silver/jagodowy
    
    
    
    

Rozmiar ramy:
S ( cm, wzrost do  cm)
M ( cm, wzrost  – cm)
L ( cm, wzrost  – cm)
XL ( cm, wzrost  – cm)

4 329,00 zł

Biały/biały
    
    
    
    

Rozmiar ramy:
S ( cm, wzrost do  cm)
M ( cm, wzrost  – cm)
L ( cm, wzrost  – cm)
XL ( cm, wzrost  – cm)

4 329,00 zł

Pure Silver/zielony
    
    
    
    

Pure Silver/pomarańczowy
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temu odblaskowe mocowania na migające światełka i węże oraz odbłyśniki M na pasie 
biodrowym zapewniają optymalne bezpieczeństwo. Mocowanie na kask, osłona prze-
ciwdeszczowa i suwak z zatrzaskami uzupełniają wyposażenie tego uniwersalnego 
gadżetu. Z logo BMW na kieszeni zewnętrznej. Materiał: nylon. 

Szaro-czarny
     , zł

Szaro-zielony
     , zł

Plecak rowerowy. Profesjonalista pośród sportowych plecaków. Nowoczesna okrągła 
wyprofilowana rama ze stali sprężynowej gwarantuje wentylację z trzech stron, a regulo-
wane siatkowe szelki i pas na biodra zapewniają perfekcyjne położenie. Inteligenty hit: 
pojemność  litrów można zwiększyć do  litrów dzięki paskom kompresyjnym EXP. 
Aby wszystko znajdowało się na swoim miejscu i umożliwiało łatwe odszukanie, wypo-
sażono plecak w liczne schowki: dwie kieszenie siatkowe zamykane na zamek błyska-
wiczny w pasie biodrowym, boczne kieszenie siatkowe, komora denna oraz wewnętrzna 
kieszeń na przedmioty wartościowe i komora na mokrą bieliznę. Ponadto w komorze 
wewnętrznej znajduje się przegroda organizacyjna i na narzędzia. I specjalnie na zasob-
nik hydracyjny: osobna kieszeń zabezpieczona zamkiem błyskawicznym z autoblokadą, 
mocowana na rzep. I tutaj nowoczesny wygląd idzie w parze z funkcjonalnością. Dzięki 



   

   

1I Zapięcie linkowe BMW. Lekki zamek (ok. 220 g) z długą linką stalową  
(ok. 200 cm) i łatwo ustawianym czterocyfrowym szyfrem.
80 93 2 222 111 120,00 zł

2I Torba pod siodełko. Do przewożenia niezbędnych rzeczy, np. mikro narzędzia. Wypo-
sażona w praktyczny uchwyt click’n’go, odblask 3M i odblaskowy wypust bezpieczeństwa.
80 92 0 421 825 92,00 zł

3I Rękawice rowerowe. Wysokiej jakości, ergonomiczne, przepuszczające powietrze. 
Wbudowana wkładka żelowa zapobiega zdrętwieniu rąk.
S–XL 80 92 0 397 570 - 573 169,00 zł

4I Zabezpieczenie spodni. Chroni nogawki spodni przed kontaktem z łańcuchem 
rowerowym.
80 92 9 430 470 37,00 zł

5I Mikronarzędzie. Lekkie, kompaktowe, wielofunkcyjne narzędzie o 23 funkcjach.
80 92 2 219 484 96,00 zł

6I Zestaw świateł na baterie. Przeznaczony do wszystkich rowerów BMW, z uni-
wersalnym mocowaniem. Natężenie światła 15 lx, wydajność świetlna 30 h, oferowana 
jest ładowarka i akumulatorki.
80 92 0 431 648 236,00 zł

7I Spiralne zapięcie do roweru. Długość 200 cm, z uniwersalnym uchwytem do roweru.
80 92 0 427 707 145,00 zł

8I Błotniki BMW do rowerów MTB i Cruise. Szybki montaż: z przodu za pomocą 
mocowania snap-on, z tyłu za pomocą quick relase power strap. Z zabezpieczeniem 
przed kradzieżą.
MTB, przód  80 92 2 218 281 92,00 zł
MTB, tył  80 92 0 401 040 111,00 zł
Cruise Bike 80 92 0 401 015 82,00 zł

9I Rękawice rowerowe, krótkie. Rękawice rowerowe bez palców z żelowymi 
wkładkami i paskami odblaskowymi. Wkładka żelowa zapobiega drętwieniu dłoni. 
Uchwyt RubberTech SafeGrip zapewnia bardziej stabilny chwyt kierownicy. Wszyte uła-
twienie ściągania. Z wytłaczanym logo.
S–XL 80 92 0 442 229 - 232 144,00 zł

Bidon. Lekki bidon z tworzywa sztucznego z zamknięciem Jet Valve gwarantuje 
szczelność gorących i zimnych napojów (atest RWTÜV), poj. do 610 ml. 

80 92 2 222 114

121,00 zł

Kask rowerowy. Wysoka odporność na pęknięcia i najwyższe bezpieczeństwo przy 
niskiej masie. Indywidualny system regulacyjny i otwory wentylacyjne. Z trzema odbla-
skami i napisem BMW. Certyfikat TÜV. Rozmiary od 56 do 60. 

80 92 2 222 113

429,00 zł
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Najwyższe bezpieczeństwo.
Sanki będące numerem jeden w prestiżowych testach, rowe-
ry z miękką osłoną kierownicy, kask rowerowy w kolorze ramy 
z certyfikatem TÜV: szczególnie w przypadku dzieci bezpie-
czeństwo to podstawa.

Nagrodzona stylistyka.
Przeniesienie dynamiki naszych samochodów na pojazdy 
dwukołowe leży nam szczególnie na sercu. Tym większą 
dumą napawa nas fakt, że rower BMW Cruise Junior z uwagi 
na swoją innowacyjną, dynamiczną stylistykę został wyróż-
niony renomowaną nagrodą „red dot design award”.

Ergonomiczne kształty.
Kto chce produkować dla dzieci, musi im się dokładnie 
przyglądać. Jak dzieci się ruszają? Jak noszą? Prawidłową 
odpowiedzią jest ergonomiczne siedzenie Snow Racer 
i kierownica Kidsbike.

ASORTYMENT
 BMW DLA DZIECI.
Stworzyliśmy asortyment produktów, które rosną razem z Twoimi dziećmi. I tak dzięki zmiennej geometrii swojej ramy rower BMW 
Cruise Junior jest przeznaczony dla dzieci od , do  lat. Dzieci wyrastają szybko ze swoich butów i ubrań, ale ten rower będzie 
im towarzyszyć przez wiele lat – tak przecież powinno być, Dzięki temu rower ma sporą szansę, aby stać się ulubionym przyjacie-
lem codziennych wypraw. Podobnie jak wszystkie inne modele, za którymi też sporo przemawia. 

DYNAMICZNE PROGNOZY WZROSTU. 
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Dzieci odkrywają swój świat codziennie od nowa – 
i zawsze z radością. Czasem przebiega to dość gwał-
townie, ale taka już jest natura rzeczy. Na szczęście 
konstruktorzy BMW Kidsbike uwzględnili dziecięcy 
temperament już w fazie projektowania rowerka dla 
maluchów. 

Już jako jeździk BMW Kidsbike pozwala cieszyć się 
ruchem. Wspiera on rozwój motoryczny dziecka lepiej 
niż rowerek trzykołowy lub rower z kółkami bocznymi, 
ponieważ ćwiczy zmysł równowagi. Ponadto dziecko 

już od początku uczy się trzymać jeździk prosto, co 
wymaga sporej koncentracji. Ale już po kilku tygo-
dniach ćwiczeń zaczyna się frajda, ponieważ dziecko 
może teraz o wiele szybciej się poruszać. Naturalnie 
bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Przyczynia się do 
tego zdejmowana, miękka osłona kierownicy, a także 
odbłyśniki po bokach i zamknięte pedały z tworzywa 
sztucznego. Ponadto do każdego BMW Kidsbike załą-
czony jest kask rowerowy z certyfikatem TÜV – bez-
pieczeństwo jest więc już zawarte w wyposażeniu 
standardowym.

Przy tylu praktycznych pomysłach nie dziwi więc, 
że BMW Kidsbike zdobywał już wielokrotnie nagrody 
za wzornictwo.

Zdejmowana poduszka na kierownicę wyposażona jest w siatkę, do której można 
włożyć na przykład pluszaka (pluszak nie należy do zestawu).

Praktyczna torebka rowerowa na zamek błyskawiczny doskonale pasuje w okno ramy. 
Prosty montaż. Materiał: wytrzymałe tworzywo sztuczne z logo BMW.

Zestaw obejmuje dziecięcy kask rowerowy z atestem TÜV wykonany w kolorze 
ramy, z odblaskową powierzchnią oraz kompletnym modułem pedałowym składają-
cym się z trzech części.

Funkcjonalność.
Po opanowaniu pierwszych kroków jazdy na rowerze w bardzo prosty sposób moż-
na zamontować znajdujący się w zestawie układ napędowy, aby przerobić jeździk 
na rower. A gdy dziecko rośnie, Kidsbike rośnie razem z nim – wysokość siodełka 
reguluje się w kilka sekund.

Zapięcie linkowe BMW. Lekkie zapięcie rowerowe 
w typowej stylistyce BMW z 200-centymetrową linką 
stalową i prostym w obsłudze zamkiem na czterocyfro-
wy szyfr. Masa: 220 g.

80 93 2 222 111

120,00 zł

BMW Kidsbike – połączenie jeździka z rowe-
rem. BMW Kidsbike w typowej stylistyce BMW to 
najprostsza metoda nauki jazdy na rowerze bez kółek 
bocznych. Dziecko od małego ćwiczy na „jeździku” 
zmysł równowagi. Dzięki temu nie tylko łatwiej mu 
będzie przesiąść się na jazdę z pedałami, ale i będzie 
też miało od samego początku więcej pewności 
w jeździe. Dodatkowe zabezpieczenie dziecka stano-
wią pedały z tworzywa sztucznego z odblaskami. 
Obok kompletnego zespołu pedałowego w zestawie 
jest również posiadający atest TÜV rowerowy kask 
dziecięcy w kolorze ramy, torebka na ramę oraz siatka 
na kierownicę. Ergonomiczny kształt siodełka i kie-
rownicy zapewnia wygodną pozycję siedzenia. Do prze-
róbki „jeździka” na rowerek dziecięcy wystarczy prosty 
montaż załączonego zespołu napędowego i łańcucha – 
i już nasza pociecha może do woli pedałować. Kidsbike 
przeznaczony jest dla dzieci od ok. 2½ roku ( jako jeź-
dzik) do ok. 6 lat ( jako rower). 

Wysokość ramy: 36 cm
Wysokość siedzenia: 38–46 cm
Masa: 6 kg ( jeździk)

8 kg (z pedałami)
Maks. obciążenie: 50 kg

Niebieski 80 91 2 239 359
Czerwony 80 91 2 239 361
Pomarańczowy 80 91 2 222 115

1 248,00 zł
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Rower BMW Cruise Junior. Nowy rower BMW Cruise Bike Junior jest idealny dla ambitnych rowerzystów obojga 
płci w wieku od ok. , do  lat, ponieważ rośnie razem z nimi. Kąt rurki siodełka ramy w wyjątkowej stylizacji BMW 
jest tak dobrany, że geometria ramy jest zawsze optymalnie dopasowana do wzrostu dziecka. Szerokość dźwigni 
hamulca ustawia się indywidualnie. Specjalnie dopasowana amortyzowana piasta koła przedniego i -biegowe 
przerzutki piastowe z manetką Shimano gwarantują młodym rowerzystom najwyższy komfort obsługi i jazdy. Prze-
rzutki i dwa hamulce felgowe pracują lekko i nie wymagają wielkiego nakładu siły. Reflektory przednie, tylne,  przy 
pedałach i szprychach oraz dzwonek w kolorze kierownicy zapewniają optymalną widoczność i słyszalność roweru. 
Rower wpada w oko dzięki ciekawej stylistyce, która nagrodzona została przez międzynarodowe jury renomowaną 
nagrodą „red dot design award”. Jest tu więc wszystko, czego trzeba, aby cieszyć się dynamiką również bez prawa 
jazdy. (Ten rower BMW nie jest przeznaczony do jazdy po drogach publicznych, gdyż nie odpowiada przepisom 
ruchu drogowego.) 

Masa: , kg. Rama aluminiowa (AL -T): bardzo sztywna, wykonana z -komorowego profilu 
tłoczonego, gładzone spawy (proces gładkiego spawania). 

Czarno-pomarańczowy      Biało-zielony     

2 066,00 zł 2 066,00 zł
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BMW 328 Roadster. Klasyczne auto dla maluchów: niepowtarzalna stylistyka 
w białym kolorze to nie wszystko, co cieszy w BMW 328 Roadster. Ten zabawny 
samochód cieszy oczy chromowaną atrapą chłodnicy i obręczami kół jak w ory-
ginale. Oczywiście roadster ma certyfikat TÜV i jest dziecinnie łatwy w obsłudze. 
Specjalne gumowe opony gwarantują, że również w zamkniętych pomieszcze-
niach radości z jazdy nie zakłóci ani hałas, ani uszkodzenia parkietu. Oferowany 
w wersji na pedały lub elektrycznej. Dla dzieci od 3 do 5 lat.

BMW serii 3 Cabrio. Jednoosobowe auto w dwóch wersjach: jako samochód 
na pedały lub samochód elektryczny (akumulatory 6 V) z automatycznym hamul-
cem silnikowym. Regulowane siedzenie, gumowe opony. Z wytrzymałego tworzy-
wa sztucznego niezawierającego substancji szkodliwych. 
Dla dzieci od ok. 3 do 5 lat. 

BMW M6 Cabrio. Precyzyjne odwzorowanie ekskluzywnego oryginału. Niebieski, metali-
zowany lakier. Zderzaki z przodu i z tyłu w oryginalnym stylu M, obręcze kół M6 i naklejka 
M6 na pokrywie bagażnika i „skrzelach”. Oferowany jako samochód na pedały lub elek-
tryczny z opatentowanym prze BMW elektronicznym układem ruszania. Z elektrycznym 
klaksonem i prędkościomierzem. Materiał: lakierowana rama stalowa, tworzywo sztuczne 
niezawierające substancji szkodliwych. Nośność do 50 kg. Dla dzieci od 4 do 7 lat.

Zdalnie sterowana miniatura BMW serii  (F). Nie tylko czerwień przykuwa 
spojrzenia. Niezależnie, czy w wersji :, czy : – nowe BMW serii  Coupé zachwyca 
swoją czystą, klasyczną linią. Inni mogą tylko pozazdrościć. Ale tylko przez chwilę, 
ponieważ dzięki precyzji zdalnego sterowania za chwilę auto zniknie z pola widzenia.

Skala: : 
Czerwona
    

193,00 zł

Zdalnie sterowana miniatura BMW X5 (E70). Zdalnie sterowana wersja 
BMW X5 daje prawdziwą radość prowadzenia. Jej atletyczne kształty zachwycają, 
a wysoka sprawność pokonywania terenu pozwala na pokonanie każdego pagórka.

Skala: 1:14  
Czarna 80 45 2 234 057

193,00 zł

Zdalnie sterowana miniatura BMW X6 (E71). To, co najlepsze z obu światów: 
BMW X6 łączy koncepcję nadwozia SUV z nadwoziem Coupé, dlatego dobrze prezen-
tuje się zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Model ten pozwala na precyzyjne zdalne 
sterowanie, a ponadto zachwyca wiernością odwzorowania oryginału.
 
Skala: 1:14   
Biała 80 43 2 221 605

193,00 zł

Zdalnie sterowana miniatura BMW Z (E). Tak wiele nagród za wzornictwo, 
a jednak nie buja w chmurach. Miniatura, stanowiąca wierne odzwierciedlenie sportowe-
go BMW Z Roadster, dzięki odjazdowemu silnikowi elektrycznemu może poszczycić 
się nie tylko wspaniałym wyglądem. Oj, tu zaświecą się nie tylko oczka dzieci. 

Skala: : 
Niebieska
    

193,00 zł

BMW M3 GT2. Od tej pory wyścigi odbywać się będą również w pokojach dzie-
cięcych. Dzięki wersji cabrio sportowego samochodu BMW M3 GT2, który „pra-
wie” niczym nie odbiega od oryginału. Ograniczyliśmy jedynie nieco jego 
prędkość. Dla dzieci od ok. 3 do 5 lat.

BMW Free Wheel Cars. Czym skorupka za młodu... BMW serii 1 lub BMW X6 
Free Wheel Car to zabawka w sam raz dla przyszłych kierowców BMW. Skrętne koła 
i skala 1:64 sprawiają, że auto podbije każdy zakątek pokoju dziecięcego, wprowa-
dzając małych mistrzów kierownicy w imponujący świat BMW. Kolejny powód do 
radości: BMW serii 1/X6 pasuje do torów Free Wheel firmy Maisto.

Skala: 1:64
BMW serii 1 Coupé (E82)
niebieskie lub czerwone

80 45 2 148 784

BMW X6 (E71)
białe lub czerwone

każde 6,00 zł

BMW X6 Pullback. BMW X6 w skali 1:41 jeździ samo napędzane naciąganą 
sprężyną: wystarczy pociągnąć do tyłu na podłodze i puścić, a BMW X6 ruszy do 
wyścigu. I to pewnie nie tylko w pokoju dziecka. 

Skala: 1:41
BMW X6 (E71)
czerwone, czarne lub białe
80 45 2 148 806

każdy 19,00 zł

BMW M Motorsport. Powrót legendy. Zwycięski model DTM lat . i . w swojej 
zmodyfi kowanej wersji będzie podbijał również tory wyścigowe w roku  – a jego 
replika podbije dziecięce serca. Wprawdzie nieco mniej w nim KM, ale tyle samo pasji 
do aerodynamiki. Prawdziwa miłość do sportów motorowych nie zna jednak granic 
wiekowych. Dla dzieci od ok.  do  lat. 

Wersja na pedały, w kolorze 
czarnym:
lekko pracujący napęd dźwigniowy, regu-
lowana pozycja siedzenia, masa: ok.  kg.

    
959,00 zł

Wersja elektryczna, 6 V:
prędkość maksymalna ok.  km/h; czas 
pracy min. , h bez przerwy; czas ładowa-
nia ok.  h; masa: ok. , kg.

    
1 681,00 zł

Wersja na pedały
80 93 2 149 183
959,00 zł

Wersja elektryczna
80 93 2 149 182
1 681,00 zł

Wersja na pedały:
lekko pracujący napęd dźwigniowy; 
regulowane siedzenie. Masa: ok. 8 kg.

80 93 0 444 848
896,00 zł

Wersja elektryczna, 6 V:
prędkość maksymalna ok. 4 km/h; czas 
pracy min. 1,5 h bez przerwy; czas 
ładowania ok. 15 h; boczne przyciski 
przełączania do przodu i do tyłu; masa 
ok. 12,5 kg.

80 93 2 158 899
1 536,00 zł

Wersja na pedały, granatowa:
lekko pracujący napęd korbowy; regulo-
wane siedzenie. Masa: ok. 10 kg.

80 93 0 444 852
1 392,00 zł

Wersja elektryczna, 12 V:
prędkość regulowana, ok. 8 km/h do 
przodu i 4 km/h do tyłu; czas pracy 
min. 1,5 h bez przerwy; czas ładowania 
ok. 15 h; jazda do przodu i do tyłu, 
hamulec nożny; bezpieczeństwo dzięki 
funkcji podwójnego hamowania. 
Masa ok. 17 kg.

80 93 2 158 901
2 114,00 zł

Wersja na pedały:
lekkobieżny napęd na drążki, regulowa-
na pozycja siedzenia.
Masa: ok. 8 kg.

80 93 0 493 883
959,00 zł

Wersja elektryczna 6 V:
prędkość maksymalna ok. 4 km/h; czas 
pracy min. 1,5 h bez przerwy; czas 
ładowania ok. 15 h.
Masa: ok. 12,5 kg.

80 93 0 493 878
1 681,00 zł



88 89Wszystkie produkty dostępne są u Autoryzowanych Dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmw.pl/lifestyle

ASORTYMENT DLA DZIECI BMW

KO
LE

KC
JE

 B
M

W
 S

PO
RT

M
IN

IA
TU

RY
 B

M
W

AS
O

RT
YM

EN
T 

DL
A 

DZ
IE

CI
 B

M
W

RO
W

ER
Y 

I S
PR

ZĘ
T 

BM
W

KO
LE

KC
JA

 B
M

W
 M

KO
LE

KC
JA

 B
M

W

BMW Baby Racer II. Nagrodzony, klasyczny samochód w kolorze niebieskim. 
Proste wzornictwo i wygodne siedzenie pozwalające na długą jazdę. Bardzo cichy 
dzięki specjalnym gumowym oponom, dlatego może być używany także w miesz-
kaniu – nawet na parkiecie. Certyfikat TÜV. Dla dzieci od 1½ do 3 lat. 

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 70,5 x 32,5 x 40 cm.
Rozstaw osi: 44 cm.
Masa: 4,5 kg.

Niebieski
80 93 0 006 909

410,00 zł

BMW Baby Racer II, czarny. Kochają go nie tylko dzieci, ale i sąsiedzi: spor-
towy Baby Racer z cichobieżnymi gumowymi oponami. Ekskluzywna stylistyka 
i szlachetne wykończenie. Wygodne, miękkie siedzenie w kolorze czerwonym. 
Dla dzieci od 1½ do 3 lat. Certyfikat TÜV. 

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 70,5 x 32,5 x 40 cm.
Rozstaw osi: 44 cm.
Masa: 4,5 kg.

Czarny
80 93 0 446 003

410,00 zł

BMW Baby Racer II M. BMW M Baby Racer jest tak sportowy, jak jego pierwowzór, 
od spojlera tylnego aż po klakson. Liczne detale, np. kierownica w stylu M, wskaźniki 
prędkości, obrotów, temperatury i paliwa nawet tym najmniejszym dostarczają dojrza-
łych wrażeń, odczuwanych za kierownicą M. Z cicho pracującymi gumowymi kołami 
oraz logo BMW M. Certyfikat TÜV. Dla dzieci od ½ do  lat. 

Wymiary (dł. x szer. x wys.): , x , x  cm. 
Rozstaw osi:  cm.
Masa: , kg.

Pomarańczowy
    

410,00 zł

BMW Snow Pacer. Radość na san-
kach: idealne połączenie radości z jaz-
dy, ergonomii i bezpieczeństwa 
sprawia, że BMW Snow Pacer będzie 
ulubioną zabawką na zimę. Sanki są 
zwycięzcą testu w czasopiśmie Bild am 
Sonntag i TÜV Rheinland. Wysokiej 
jakości sanki wykonane są z tworzywa 
sztucznego odpornego na niskie tem-
peratury i promieniowanie UV, a przy-
stosowane dla dzieci wyposażenie, 
takie jak amortyzacja w osi kierownicy, 
klakson, nierdzewne wymienne płozy 
oraz ergonomiczne siedzenie i kierow-
nica sprawią, że najbliższa zima okaże 
się zbyt krótka. Wiek: 4 –10 lat. 
Nośność maks. 50 kg. Masa: 6 kg.

80 93 2 222 116

381,00 zł

BMW Junior Bike. Mały motocykl 
BMW – klasyczna pozycja w asorty-
mencie dla dzieci. Oryginalny trzykoło-
wy rowerek oferuje łatwy w obsłudze 
układ kierowniczy, duże, cichobieżne 
gumowe koła i optymalną ergonomię 
zapewniającą idealną pozycję siedze-
nia. Dzięki budowie modułowej można 
go łatwo rozłożyć i transportować. Dla 
dzieci od 3 do 5 lat.

Wymiary (dł. x szer. x wys.):  
71 x 37,5 x 56 cm.
Rozstaw osi: 48,5 cm.
Masa: 4,5 kg.

80 93 2 321 402

429,00 zł

BMW Baby Racer II Motorsport. Dla przyszłych kierowców wyścigowych. Z kie-
rownicą sportową, spojlerem przednim, prędkościomierzem i obrotomierzem. 
Przód i tył w szlachetnym metalizowanym kolorze i z logo BMW. Ciche gumowe 
opony. Certyfikat TÜV. Dla dzieci od 1½ do 3 lat.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 73 x 32,5 x 40 cm.
Rozstaw osi: 44 cm.
Masa: 6,4 kg.

Niebieski
80 93 2 163 090

477,00 zł

Akcesoria. W ten sposób nauka zasad ruchu to czysta przyjemność. Znaki  
drogowe (wys.: 68 cm), pachołek (wys.: 26 cm) i działający sygnalizator świetlny 
(wys.: 72 cm) z wytrzymałego tworzywa sztucznego. 

Zestaw 
    

96,00 zł

Sygnalizator 
świetlny
    

120,00 zł

Zestaw 
    

96,00 zł

Pachołek

    

29,00 zł

Zestaw 

Zestaw 
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Wierne odwzorowanie detali.
Aby osiągnąć model stanowiący wierne odbicie rzeczywi-
stości, konieczny jest wielomiesięczny rozwój z wykorzy-
staniem najnowocześniejszej technologii programowej.

Ręczne wykonanie.
Miniatury, powstające często w ponad  etapach pracy, 
są dziełem pracy ręcznej. Odbiór modelu następuje 
dopiero wtedy, kiedy przejdzie on test surowego, niezwy-
kle dokładnego oka kontrolera. 

Na bieżąco.
Modele, które są jeszcze na desce kreślarskiej, dostępne 
są teraz już w postaci miniaturowej. Nawet jeżeli przygoto-
wanie miniatury BMW jest czasochłonne, ulubione nowe 
modele pojawią się wkrótce w tej małej formie. Prawdzi-
wym fanom nie pozwolimy czekać. 

MINIATURY BMW.
Prawdziwy fan BMW wie, jak przywołać z przeszłości liczne wspaniałe, niezapomniane chwile. Wynajęty Roadster na urlop spędzany 
w Hiszpanii przed  laty, dramatyczne zwycięstwo Erica van de Poele w DTM na torze Salzburgring w roku . BMW serii  Touring po 
urodzinach drugiego dziecka czy nowe BMW serii  Coupé, którego odbiór związany był z tak gorączkowym oczekiwaniem. Jest wiele 
szczególnych okazji, przeszłych i przyszłych, a dla każdego tego perfekcyjnego momentu idealne wspomnienie: miniatura stanowiąca wier-
ne odzwierciedlenie oryginału. Maksymalna finezja techniczna umożliwia urzeczywistnienie dynamicznej elegancji w najmniejszym forma-
cie, w różnej skali i ze wszystkimi tymi detalami, które pozwalają doświadczyć perfekcji BMW.

ODKRYJ SZCZEGÓŁY.
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BMW serii  Limuzyna (F). Nowa „trójka” w najlepszej formie – to dotyczy rów-
nież repliki tej limuzyny. Z zewnątrz auto zachwyca sportową elegancją, karoseria 
wygląda jak z jednego odlewu. Po otwarciu drzwi tego modelu w skali : oko cieszy 
wnętrze z perfekcyjnym układem przestrzeni. To siła przekonywania, która sprawia, że 
ten F najnowszej generacji jest najczęściej sprzedawanym modelem BMW. Teraz 
dostępny również w miniaturze, obowiązkowy model dla kolekcjonerów.

Skala: :
Biel alpejska
    

Szary mineralny
    

Czerwień Melbourne
     140,00 zł

Skala: :
Szafirowoczarny
    

Biel alpejska
    

Srebro lodowcowe
     333,00 zł

BMW serii , wersja -drzwiowa (F). Prosto z deski kreślarskiej projektantów 
BMW na biurko: najnowsze BMW serii . Długa maska silnika i zgrabny tył wskazują na 
perfekcyjne proporcje. Ale i wnętrze nowego BMW serii  zapowiada się ciekawie: 
fotele i deska rozdzielcza sprawiają nieodparte wrażenie, że oto przed nami stoi piękno 
w oryginalnej postaci. Miniatura przepięknie się prezentuje zarówno w skali :, jak 
i :, umożliwiając wgląd w komorę silnika i pod składaną pokrywę bagażnika. (Ilustra-
cja może odbiegać od oryginału).

Skala: :
Granat nocy
    

Biel mineralna
    

Karmazynowy
     140,00 zł

Skala: :
Szafirowoczarny
    

Biel mineralna
    

Srebrno lodowcowe
     333,00 zł

BMW M (F M). Prawdziwe emocje z jazdy BMW M na... biurku. Miniatura stanowi 
wierne odzwierciedlenie najnowszego modelu BMW M, nie ustępując niczym orygina-
łowi w swojej dynamicznej sylwetce. Pracochłonne wykonanie pozwala na podziwianie 
nawet najdrobniejszych detali. 
 

Skala: :
Granat Monte Carlo
    

Silverstone II
     333,00 zł

BMW M Cabrio (F M). BMW M Cabrio to synonim osiągów i imponującego 
wyglądu. Dotyczy to także wiernie odwzorowanej miniatury w skali :. Sportowe geny 
nowego BMW M Cabrio rozpoznać można po nisko osadzonych zderzakach, nowych 
„nerkach” M i typowych dla M podwójnych końcówkach rury wydechowej. Po otwarciu 
drzwi ukazuje się precyzyjnie wykonane wnętrze, które również świadczy o bezwarun-
kowej fascynacji osiągami.

Skala: :
Pomarańczowy Sakhir
    

Silverstone II
    

Niebieski San Marino
     362,00 zł

BMW serii  Touring (F). Pasja podróżowania w zasięgu ręki. Wzrok, przesuwający 
się wzdłuż gładkich kształtów miniatury BMW serii  Touring, szybko zbacza z modelu, 
kierując się w dal. Diabeł tkwi tym razem w sztuce optymalnego połączenia funkcjonal-
ności z wzornictwem, wbijającym się nad poziomy. Wygięty przód, osadzony w wyrazi-
stych liniach, z elegancko wymodelowanymi reflektorami, sprawia, że miniatura wydaje 
się być odlana z jednej formy – zarówno w skali : ze składaną pokrywą bagażnika 
i maską silnika, jak i w skali : z dodatkowo składanymi drzwiami, które umożliwiają 
wgląd we wnętrze, dopracowane w najmniejszych szczegółach.  
(Ilustracja może odbiegać od oryginału.)

Skala: :
Biel alpejska
    

Błękit cesarski
    

Srebro lodowcowe
     140,00 zł

Skala: : (dostępność od /)
Szafirowoczarny
    

Biel alpejska
    

Srebro Oriona
     140,00 zł
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BMW  Cabrio . Nawet jeśli nie jesteś posiadaczem jednego z  limitowa-
nych, oryginalnych egzemplarzy, replika modelu BMW  Cabrio jest równie fascynu-
jąca. Roadster z roku , zaprojektowany przez Albrechta hrabiego von Goertz, jest 
ikoną designu swoich czasów, która również wiele dziesięcioleci później nie straciła 
nic ze swojego uroku. Nie szczędzono na detalach – model posiada otwierane drzwi, 
maskę silnika i bagażnik. Aż chce się wsiąść. 

Skala: :
    

140,00 zł

BMW M3 GT2 (E92) – Light & Sound. Oto prawdziwe uczucie jak na torze 
wyścigowym: ta miniatura BMW M3 GT2 nie tylko wizualnie, ale również akustycznie 
nie odbiega od oryginału: po naciśnięciu na dach zacznie warczeć silnik, a po otwar-
ciu drzwi usłyszysz dźwięk klaksonu. Szczególna atrakcja: oryginalne kolory oświetle-
nia deski rozdzielczej, przednich reflektorów i tylnych lamp. Ta miniaturka w niczym 
nie ustępuje oryginałowi – wyposażona została w pałąki antykapotażowe, fotele spor-
towe i tylny spojler.

Skala: 1:43
80 43 2 219 644 73,00 zł

BMW M1 serii Procar (kierowca: Andretti). Postaw legendę sportów wyścigo-
wych na swoim biurku. Zaprezentowanemu w 1978 r. BMW M1 przyglądano się 
w serii Procar – ramowym programie Formuły 1 – z najwyższą uwagą w świecie spor-
tów wyścigowych. W serii Procar w BMW M1 startowało pięciu najszybszych na tre-
ningach kierowców Formuły 1. Wyścigowy rodowód, który można poczuć również 
w miniaturze.

Skala: 1:43
Barwy wyścigowe
80 42 0 309 422 140,00 zł

BMW M DTM  „BMW Bank” (E). Model tegorocznych wyścigów DTM 
w stylistyce banku BMW jako sponsora zbiera punkty nie tylko na torze wyścigowym, 
ale także na Twoim biurku. Wyjątkowy, czarny matowy lakier podkreśla zapierającą 
dech dynamikę BMW M , w którym zespół Schnitzer z Brunonem Spenglerem 
na czele zdobywa tory wyścigowe, takie jak EuroSpeedway Lausitz. Równie przekonujący 
jest wygląd miniatury wyposażonej w oryginalne szczegóły, takie jak typowe dla M 
pałąki antykapotażowe, karbonowe lusterka, fotele sportowe i spojler tylny.

Skala: 1:43
Czarne
      , zł

BMW M DTM  (w skali :). M jest gwiazdą wyścigów DTM. Teraz trzeba 
już tylko się zdecydować, któremu zespołowi kibicować. Każdy z sześciu kierowców 
jedzie w indywidualnym lakierze z logo głównych sponsorów Epost, Crowne Plaza, 
BMW Bank, BMW M Performance, Exide lub Castrol Edge/Ultimate Aral. Prawdziwi 
miłośnicy sportów motorowych zdecydują się oczywiście na wszystkie sześć 
wyścigówek DTM, ale ci, których zachwyci konkretny model, mogą zamawiać miniatu-
ry w skali : także oddzielnie. 

Skala: 1:64
Barwy wyścigowe
     27,00 zł / szt.

BMW M3 DTM 2012 „Akcesoria Performance” (E92). Nowemu BMW M3 DTM 
można już teraz spokojnie postawić pomnik – w skali 1:43. Ten zaprojektowany całkowi-
cie od nowa samochód wyścigowy wywodzi się od legendarnego M3, które w latach 
1984–1992 na DTM prawie 50-krotnie sięgało po laur zwycięstwa. Precyzyjne szczegó-
ły, takie jak pałąki antykapotażowe, karbonowe lusterka, fotele sportowe i spojler tylny, 
obiecują prawdziwe emocje DTM w domowym zaciszu. 

Skala: 1:43
Barwy wyścigowe
80 42 2 297 686 285,00 zł

BMW Vision EfficientDynamics Free Wheel. Model studyjny BMW Vision  
EfficientDynamics robi wrażenie nie tylko na ekspertach motoryzacji. Również Free 
Wheel Car potrafi przekonać do koncepcji przyszłościowej hybrydy z silnikiem wyso-
koprężnym. (Ilustracja może odbiegać od oryginału.)

Skala: 1:64
80 45 2 209 951 20,00 zł

BMW S  RR (K). Moc wyścigowa, poprzez stoki, poprzez drogi, trafiła tuż pod 
Twój dach. Również w tej miniaturowej postaci BMW S  RR wywołuje uśmieszek 
na twarzy. Potencjalna radość z jazdy maszyną wyścigową, skonstruowaną na potrzeby 
Mistrzostw Świata Superbike, przenosi się w skali : na miniaturę, tak samo przekonu-
jącą sportowym wyglądem ze smukłym tyłem – nose-down design. Wiernie odtworzone 
funkcje tego super motoru, np. resorowanie, działający łańcuch oraz metalowe tarcze 
hamulcowe są prawdziwym muśnięciem perfekcji. Miniatura, która zachwyci nie tylko 
fanów sportów motorowych.

Skala: : (dostępność od /)
Czerwony
    

Czarny
    

Barwy wyścigowe
     420,00 zł

BMW M Coupé (F M). Mocna stylistyka i technologia – oto nowe BMW M 
Coupé. Charakterystyczny karbonowy dach oraz pas tylny płynnie osadzony w wyrazis-
tych liniach zapewnia mu nadzwyczaj sportowy wygląd.  Typowe elementy, takie jak 
„nerki” M, reflektory M i lusterka zewnętrzne M oraz sportowe wnętrze po raz kolejny 
ukazują zamiłowanie do szczegółów, dzięki czemu ta miniatura nie musi nawet jeździć, 
aby emanować dynamiką.
(Ilustracja może odbiegać od oryginału).

Skala: :
Niebieski San Marino
    

Pomarańczowy Sakhir
    

Biel alpejska
     362,00 zł

BMW serii  Gran Coupé (F). Wszystkim, którzy cenią sobie perfekcję w naj-
drobniejszych szczegółach, spodoba się wiernie odwzorowane nowe BMW serii  Gran 
Coupé: awangardowa stylistyka, zmysłowe kontury i ekskluzywne wnętrze sprawiają, 
że już dziś jest ono ikoną stylu, która pasować będzie do każdego biurka. Z otwierany-
mi drzwiami, maską silnika i pokrywą bagażnika. 
(Ilustracja może odbiegać od oryginału).

Skala: :
Szafirowoczarny
    

Biel mineralna
    

Mroźny brąz
     333,00 zł
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Doskonałe perspektywy dla miłośników BMW ze sportowym zacięciem – już teraz mogą oni cieszyć się na atrakcyj-
ne kolekcje BMW Sport nadchodzącego sezonu 2013/14. Jednak już tutaj prezentujemy przegląd kolekcji, które 
w marcu 2013 ukażą się w oddzielnym katalogu sportowym. Wszystko jedno, czy wolisz rozgrywki na trawniku, czy 
asfalcie. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja ulubiona dyscyplina, w kolekcjach BMW Sport znajdziesz idealne 
wyposażenie dla siebie: inteligentne materiały i funkcjonalne kroje optymalnie dostosowane do danej dyscypliny, 
a także unikalne szczegóły i szlachetne dodatki. Kolekcje sportowe BMW po raz kolejny wyrażają czystą dynamikę, 
w każdym włóknie i w każdej dyscyplinie. 

KOLEKCJA BMW ATHLETICS.
Czy to w lesie, na asfalcie, czy w studiu fitness – dzięki artykułom z kolekcji BMW Athletics wszystko pójdzie 
jak po sznurku. Szeroki wybór funkcjonalnej odzieży do fitnessu, biegania i jogi gwarantuje optymalny komfort 
noszenia w każdą pogodę, a wysokiej jakości buty sportowe i praktyczne dodatki nadają Ci ostatni szlif. 

ROWERY I SPRZĘT BMW.
Pozwól sobie na pełen odlot, nie tracąc przy tym przyczepności – na jednym z modeli z serii BMW Bikes & 
Equipment. Nowoczesna, niepowtarzalna stylistyka naszych samochodów w idealnej inscenizacji na dwóch 
kółkach przekonuje także supernowoczesną technologią. W imponujący sposób dowodzą tego inteligentne 
rozwiązania, takie jak bezstopniowo regulowane resorowanie, i najnowocześniejsze metody obróbki, takie jak 
technologia hydroformowania, na przykładzie modelu BMW Cruise Bike z silnikiem elektrycznym. Radość 
z jazdy na dwóch kółkach dopełniają pasujące akcesoria rowerowe BMW, na przykład inteligentny plecak 
rowerowy BMW.

KOLEKCJA BMW MOTORSPORT.
Wziąwszy pod uwagę, jakie sukcesy BMW od dawna odnosi w międzynarodowych sportach motorowych, nie 
należy się dziwić, że oferuje także pasującą odzież dla wszystkich, którzy kochają prędkość. Kolekcja BMW 
Motorsport zachwyca stylowymi elementami, takimi jak typowe paski M, a napisy BMW Motorsport i Powered 
by M uszlachetniają najnowocześniejsze materiały. Gwarantuje to dynamiczną aurę zarówno na torze wyścigo-
wym, jak i poza nim. 

KOLEKCJA BMW YACHTSPORT.
Gdy spotykają się żywioły, przyda się odwaga oraz odpowiednie wyposażenie. To ostatnie zapewnia kolekcja 
BMW Yachtsport idealnie łącząca żeglarski styl i funkcjonalność. Dzięki współpracy z producentem odzieży 
żeglarskiej Henrim Lloydem mamy u boku doświadczonego partnera, który pozwala nam idealnie zrealizo-
wać szlachetną stylistykę BMW Yachtsport. Zapewnia Ci to ochronę przed wiatrem i deszczem, a także 
doskonały wygląd.  

KOLEKCJA BMW GOLFSPORT.
Począwszy od piłki golfowej aż po modną wiatrówkę – wysoka jakość i prosta, szlachetna stylistyka w kolorze 
biało-zielonym to motyw przewodni całej kolekcji. Wyposażenie to zapewnia pełną swobodę ruchów i niepo-
wtarzalny styl.

Wszystkie produkty z nowych kolekcji BMW Sport dostępne będą od marca 2013 u Autoryzowa-
nych Dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmw.pl/lifestyle

KOLEKCJE 
BMW SPORT.

ZAPOWIEDŹ:
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TABELA ROZMIARÓW.

BMW M BIKE 
CARBON RACER.

Wszystkie wymiary podane 
są dla mocno przylegających 
krojów.
A: Obwód klatki piersiowej
B: Obwód w pasie
C: Obwód w biodrach

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

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

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 –

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 –

GEOMETRIA ROWERU BMW M BIKE CARBON RACER.

Rozmiar 480 500 520 540 560 580 600

Długość górnej rury ramy (A) 517 532 540 550 565 580 588

Kąt skrętu (B) 70 72,5 73 73 73,5 74 74

Kąt rurki siodełka (C) 75 74,5 74 73,5 73 73 73

Rozstaw kół (D) 974 980 979 984 992 997 1010

Tylna część karoserii (E) 410 410 410 410 410 410 410
Przesunięcie łożyska mechanizmu 
korbowego (F) 70 70 70 70 70 65 65

Zagięcie widelca (G) 45 45 45 45 45 45 45

Długość szyjki ramy (H) 105 105 120 140 155 175 178
Odległość łożyska mechanizmu 
korbowego od przedniej osi piasty 574 580 579 585 590 600 608

System Szosowy

Sterowanie CC-IS2 45 mm OD H/T

Sztyca 31,6 mm

Zacisk przerzutki 34,9 mm

Łożysko mechanizmu korbowego 68 mm

Materiał karbon

Masa 950 g rozmiar 540 mm

A

B

C

Informacje techniczne dot. strony 74.

99Wszystkie produkty dostępne są u Autoryzowanych Dealerów BMW oraz w internecie pod adresem www.bmw.pl/lifestyle

RADOŚĆ MA RÓŻNE 
 OBLICZA. BMW WELT.
Odkryj produkty z kolekcji BMW Lifestyle również sklepie BMW Welt (centrum odbioru 
pojazdów w Monachium). Na dwóch piętrach znajdziesz tam niepowtarzalny wybór 
eleganckich produktów wysokiej jakości. Czy to stylowy bagaż podróżny, innowacyjne 
rowery na każdy gust, sportowa odzież, ekskluzywne artykuły skórzane czy akcesoria 
golfowe, żeglarskie oraz motocyklowe.

Przeżyj radość. Obszerny asortyment sklepu BMW Lifestyle w BMW Welt zaspokoi 
wszelkie Twoje potrzeby.

WEJDŹ DO EKSCYTUJĄCEGO 
ŚWIATA BMW LIFESTYLE.

Kolekcje BMW Sport Katalog miniatur BMW

O produkty BMW Lifestyle zapytaj Dealera BMW. Można je też łatwo, 
szybko i o każdej porze dnia i nocy zamówić przez Internet u Dealerów 
BMW prowadzących sklepy internetowe. W tym celu skorzystaj 
z wyszukiwarki Dealerów BMW na stronie www.bmw.pl/lifestyle. 

WIĘCEJ INFORMACJI O BMW LIFESTYLE 
U DEALERÓW BMW. 
I NA STRONIE WWW.BMW.PL/LIFESTYLE
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Ceny brutto podane w złotych. Zastrzegamy odstępstwa od ceny ze względu na kurs 
euro. W treści mogą występować pomyłki drukarskie, błędy i niezamierzone zmiany. 
Oferta ważna do wyczerpania zapasów. © BMW AG, Monachium, Niemcy. 
Przedruk, również częściowy, tylko za pisemną zgodą BMW AG, Monachium.  
Katalog wydrukowany w sposób przyjazny dla środowiska na papierze niezawiera-
jącym chloru ani kwasu.

BMW Lifestyle

www.bmw.pl Radość z jazdy


