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A versenyzés a Honda szíve és lelke. Az új Honda Racing Teamwear 

termékek megjelenésükkel büszkén képviselik ezt az örökséget.  

A kollekció hét egyedi Honda Racing ruhadarabból áll, amelyek  

minden bizonnyal a versenyzés rajongóinak kedvenceivé válnak. 

Ezeket a ruhadarabokat egy elismert márkával szoros 

együttműködésben készítettük: szakértelmükkel biztosíthattuk  

a legjobb minőséget, hogy garantáltan megfelelhessünk ügyfeleink 

magas elvárásainak. A piros Honda szegélyezésnek, a kontrasztos 

anyagoknak és a 3D-s PVC-logóknak köszönhetően ezek a ruhák 

tökéletesen tükrözik a Honda szellemiségét. 

Különösen odafigyeltünk a részletekre: az egyes ruhadarabok 

lézergravírozású gombjai, puha tapintású patentjei vagy 3D-s PVC 

cipzárhúzói mind ezt hirdetik. Hab a tortán, hogy elegendő helyet 

hagytunk a ruhákon az Ön logóinak és egyedi igényeinek. 

Mindegy, hogy a lehető legnagyobb mértékig szereti egyénivé tenni 

ruházatát, vagy a legletisztultabb megjelenést szereti, ruháink 

magukra vonzzák a tekinteteket. Még az is előfordulhat, hogy 

versenycsapatunk tagjaiba botlik, akik ugyanazokat a ruhákat 

viselik, mint Ön. Végül, de nem utolsó sorban a kollekcióra egy 

csúcsminőségű és ízléses karóra teszi fel a koronát. Ne hagyja ki!
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STRETCH FABRIC EASILY WASHABLE BREATHABLE CUSTOMIZABLE

HONDA RACING FÉRFI  GALLÉROS PÓLÓ
 
Sportos, mégis elegáns: ez a kényelmes póló egy stílusos  
ruhadarab, amely tökéletes választás a versenyhétvégére.  
A 4 irányban elasztikus szövetnek köszönhetően megta- 
pasztalhatja a mozgás szabadságát és biztos lehet benne, hogy 
tökéletesen passzol Önre. A különbség mindig a részletekben 
rejlik, ezért is egészítettük ki lézergravírozott gombokkal!  
A fésült pamut puha tapintást és érzést biztosít. Továbbá a pó-
lót elláttuk Honda piros és fehér szegélyezéssel, 3D nyomású 
PVC logókkal és eltérő anyagú szövetbetétekkel. A póló ujjaira 
feltehető a csapatlogó. Hagyományos fazon, lélegző szövet. 

Anyagösszetétel: piké, 95% fésült pamut és 5% elasztán, 
220 g/m2

Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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HONDA RACING FÉRFI  PÓLÓ
 
A Honda Racing kollekció egyik legnépszerűbb darabja 
ez az egyszerű, de nélkülözhetetlen póló! A Honda Racing 
póló a kényelem és praktikusság érdekében 4 irányban 
elasztikus szövetből készült. A Honda Racing kollekció 
bármely darabjához remekül illik, de egy farmerrel kombinálva 
is feldobja a hétköznapi ruházatot. A fésült pamut puha 
tapintást és érzést biztosít. Jellemzői még a Honda piros és 
fehér szegélyezés, a 3D nyomású PVC logók és az eltérő 
anyagú szövetbetétek. A póló ujjaira feltehető a csapatlogó. 
Hagyományos fazon, lélegző szövet. 

Anyagösszetétel: dzsörzé, 95% fésült pamut és 5% elasztán, 
180 g/m2

Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL

STRETCH FABRIC EASILY WASHABLE BREATHABLE CUSTOMIZABLE
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HONDA RACING PULÓVER
 
Ez a pulóver, belső fésült polár rétegével garantáltan melegen tartja 
majd. A színtartósság biztosítására az anyag poliészterrel kevert. 
Bármennyiszer is mossa, pulóverje mindig vadonatújnak néz majd 
ki! Fekete színe, kombinálva a Honda piros és fehér színeivel mély 
benyomást tesz. Az új kollekcióból ez a kedvenc darabunk. A pulóveren 
megtalálhatók a Honda piros és fehér szegélyezés, a 3D nyomású PVC 
logók, a kontrasztos anyagú szövetbetétek, a puha tapintású patentek 
és a 3D-s PVC cipzárhúzók. A pulóver ujjaira feltehető a csapatlogó. 
Hagyományos szabású. 

Anyagösszetétel: 80% fésült pamut és 20% poliészter, 280 g/m2.
 
Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EASILY WASHABLE EXTRA WARM CUSTOMIZABLE
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HONDA RACING KÖNNYŰ DZSEKI
 
Sokoldalúságának köszönhetően ez a funkcionális dzseki a tökéletes viselet. 
Akár egy táskában is elfér, így mindegy, hogy milyen az időjárás a pálya mellett. 
Csúcsminőségű anyagból, teljesen szélálló és lélegző. A dzsekit ezen kívül elláttuk 
DWR Taslan réteggel, ami vízlepergetővé teszi. A hálós belső réteg maximális 
kényelmet biztosít és védi a dzseki anyagát, ezáltal olyan tartós ruhadarabbá 
válik, melyet mindig hordani szeretne. Könnyű, de rendkívül ellenálló: tökéletes 
választás a mindenre felkészült rajongóknak. A dzsekit Honda piros és fehér 
szegélyezés, nyomott Honda logók és 3D-s PVC cipzárhúzók díszítik, továbbá 
rendelkezik egy belső zsebbel és egy hőtartó zsebbel is. A dzseki ujjaira feltehető 
a csapatlogó. Hagyományos szabású.

Külső anyagösszetétel: 100% poliészter, 300 g/m2, fehér Taslan bevonat, 
bélés anyagösszetétele: 100% poliészter háló, 80 g/m2. 
MEGJ.: vízlepergető ≠ vízálló.

Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL

LIGHTWEIGHT FABRIC WINDPROOF WATER-REPELLENT CUSTOMIZABLE
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HONDA RACING TÉLIKABÁT
 
Ez a gyönyörű télikabát melegen tartja majd a hideg napokon. Puha belső 
bélése komfortot és meleget biztosít, míg a külső anyaga professzionális 
poliészterkeverékből áll, amely, a DWR Taslan réteggel együtt biztosítja  
a szél- és vízállóságot. A levehető kapucni mindkét oldalán állítható, hogy 
még a legrosszabb időjárás esetén is tökéletesen illeszkedjen. Biztosak 
vagyunk benne, hogy nélkülözhetetlen társa lesz a téli napokon. A kabátot 
Honda piros és fehér szegélyezés, nyomott Honda logók, 3D-s PVC 
cipzárhúzók és puha tapintású patentek díszítik, továbbá rendelkezik két 
külső és egy belső zsebbel, illetve állítható mandzsettákkal. A kabát ujjaira 
feltehető a csapatlogó. Hagyományos szabású. 

Külső anyagösszetétel: 100% poliészter, 300 g/m2, fehér Taslan bevonat, bélés 
anyagösszetétele: 100% poliészter 80 g/m2, béléstöltőanyag: 100% poliészter, 
150 g/m². MEGJ.: vízlepergető ≠ vízálló.

Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL

WINDPROOF WATER-REPELLENT CUSTOMIZABLEEXTRA WARM
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HONDA RACING NADRÁG
 
Tegye teljessé az összhatást ezzel a kiváló Honda Racing 
nadrággal, amely kényelmes és lélegző pamut-elasztán 
keverékből készül. Nagyméretű oldalzsebei rendkívül 
praktikussá teszik. A Honda Racing nadrágot Honda piros 
és fehér szegélyezés, nyomott 3D-s PVC Honda logók és 
lézergravírozott PVC gombok díszítik. A nadrágzsebekre 
feltehető a csapatlogó. Egyenes fazon, lélegző szövet. 

Anyagösszetétel: kanavász, 97% pamut és 3% elasztán, 220 g/m².

Méretek: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

EASILY WASHABLE BREATHABLE CUSTOMIZABLE
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HONDA RACING KARÓRA
 
Mondanunk sem kell, hogy egy karóra számít bármely ruházat első  
számú kiegészítőjének, így a Honda Racing kollekciónkból sem 
maradhatott ki. Visszafogott, piros díszítéseinek és varrásának 
köszönhetően ez a karóra a tökéletes megkoronázása bármely Honda 
Racing ruházatnak, és minden rajongó számára kötelező darab! 
A legkívánatosabb termékünk.

Jellemzői: Csúcsminőségű Miyota (CITIZEN) japán óraszerkezet, fekete 
PVD-bevonat a rozsdamentes acél házon, fekete valódi bőr szíj piros 
szegéllyel és varrással, szénszálas számlap piros belső gyűrűvel, 
dátumkijelzés, kronográf, távolságmérő, 100 méterig vízálló (10 ATM), 
edzett ásványi óraüveg. A ház átmérője: 43,5 mm.

Honda Racing logó az óra számlapján, az óraház hátulján és a csaton. 
H-jel a koronán.

HONDA RACING BASEBALL SAPKA
 
A Honda rajongóknak nagyszerű megjelenést és kényelmes viseletet 
jelent ez a nélkülözhetetlen sapka. A sapka puha chino pamutból készül, 
a Honda arculatot a nyomott 3D-s PVC logók, egy lézergravírozott 
fémcsat, nyomott állítószalag és a sapkagomb H-jele testesíti meg.

Anyagösszetétel: 100% chino pamut.

10



SZÁM TÉTEL CIKKSZÁM
04 HONDA RACING GALLÉROS PÓLÓ, S 08MLW-18R-SPS

04 HONDA RACING GALLÉROS PÓLÓ, M 08MLW-18R-SPM

04 HONDA RACING GALLÉROS PÓLÓ, L 08MLW-18R-SPL

04 HONDA RACING GALLÉROS PÓLÓ, XL 08MLW-18R-SPXL

04 HONDA RACING GALLÉROS PÓLÓ, XXL 08MLW-18R-SP2X

04 HONDA RACING GALLÉROS PÓLÓ, XXXL 08MLW-18R-SP3X

05 HONDA RACING PÓLÓ, S 08MLW-18R-TSS

05 HONDA RACING PÓLÓ, M 08MLW-18R-TSM

05 HONDA RACING PÓLÓ, L 08MLW-18R-TSL

05 HONDA RACING PÓLÓ, XL 08MLW-18R-TSXL

05 HONDA RACING PÓLÓ, XXL 08MLW-18R-TS2X

05 HONDA RACING PÓLÓ, XXXL 08MLW-18R-TS3X

06 HONDA RACING PULÓVER, S 08MLW-18R-SWS

06 HONDA RACING PULÓVER, M 08MLW-18R-SWM

06 HONDA RACING PULÓVER, L 08MLW-18R-SWL

06 HONDA RACING PULÓVER, XL 08MLW-18R-SWXL

06 HONDA RACING PULÓVER, XXL 08MLW-18R-SW2X

06 HONDA RACING PULÓVER, XXXL 08MLW-18R-SW3X

07 HONDA RACING KÖNNYŰ DZSEKI, S 08MLW-18R-LJS

07 HONDA RACING KÖNNYŰ DZSEKI, M 08MLW-18R-LJM

07 HONDA RACING KÖNNYŰ DZSEKI, L 08MLW-18R-LJL

07 HONDA RACING KÖNNYŰ DZSEKI, XL 08MLW-18R-LJXL

07 HONDA RACING KÖNNYŰ DZSEKI, XXL 08MLW-18R-LJ2X

07 HONDA RACING KÖNNYŰ DZSEKI, XXXL 08MLW-18R-LJ3X

SZÁM TÉTEL CIKKSZÁM
08 HONDA RACING TÉLIKABÁT, S 08MLW-18R-WJS

08 HONDA RACING TÉLIKABÁT, M 08MLW-18R-WJM

08 HONDA RACING TÉLIKABÁT, L 08MLW-18R-WJL

08 HONDA RACING TÉLIKABÁT, XL 08MLW-18R-WJXL

08 HONDA RACING TÉLIKABÁT, XXL 08MLW-18R-WJ2X

08 HONDA RACING TÉLIKABÁT, XXXL 08MLW-18R-WJ3X

09 HONDA RACING NADRÁG, 30 08MLW-18R-TR30

09 HONDA RACING NADRÁG, 32 08MLW-18R-TR32

09 HONDA RACING NADRÁG, 34 08MLW-18R-TR34

09 HONDA RACING NADRÁG, 36 08MLW-18R-TR36

09 HONDA RACING NADRÁG, 38 08MLW-18R-TR38

09 HONDA RACING NADRÁG, 40 08MLW-18R-TR40

09 HONDA RACING NADRÁG, 42 08MLW-18R-TR42

10 HONDA RACING BASEBALL SAPKA 08MLW-18R-BCAP

10 HONDA RACING KARÓRA 08MLW-18R-WATHR

TERMÉKEK ÉS CIKKSZÁMOK

Figyelem: ha szeretné, hogy télikabátja vagy dzsekije a lehető legtar-
tósabb legyen, plusz odafigyelést igényel a mosáskor. A hagyományos 
mosószerek károsíthatják a víztaszítóságát és egyéb jellemzőit. A leg-
optimálisabb kezelés érdekében válasszon speciális tisztítószert, amely 
óvja a kabát víztaszítóságát és egyéb jellemzőit. Ne felejtse el felfrissíteni 
a DWR-réteget mosás után, illetve a speciális spray-vel való szárítást!
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Az Ön Honda Márkakereskedője:

A prospektusban szereplő konkrét részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy szállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció 
megváltoztatására, ideértve a színeket is, értesítéssel vagy értesítés nélkül, oly módon, melyet megfelelőnek ítélnek. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. 
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek. Kérjük, a kiadványban bemutatott termékek 
pontos műszaki jellemzőiről a Honda márkakereskedőknél érdeklődjön. A prospektus – semmilyen körülmények között – nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az 
értékesítést a kereskedők végzik. Mivel a tájékoztatóanyag előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett 
változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy 
a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon 
múlik. A prospektusban szereplő képeken opcionális felszereltségek láthatók, melyek nem képezik az alapfelszereltség részét.  

Kérjük, a további információk és specifikációk tekintetében tájékozódjon márkakereskedőjénél.


