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Inspirowana klasycznym, amerykańskim
stylem retro w połączeniu
z niepowtarzalnym japońskim
klimatem, nowa kolekcja na 2012
rok jest konserwatywna, a zarazem
odpowiada wymogom teraźniejszości.

Celebracja zwycięskiej przeszłości
Suzuki wyrażona strojem. Wygodnie,
na luzie i bez wysiłku, ale zawsze
w czołówce.

Ubieraj się jak w drużynie, mając do
dyspozycji nową, elegancką, sportową
i solidnie wykonaną kolekcję odzieży.
Dbałości o szczegóły poszczególnych
modeli może dorównać jedynie ich
komfort.

Wybór odzieży dziecięcej, modnej
i wesołej, zapewnia naszym małym
pociechom połączenie stylu
i praktyczności.

MODA
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DZIEDZICTWO

TEAM

D L A N A J M ŁO DSZ YC H
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PRZEDMIOTY
CODZIENNEGO UŻYTKU
Zegarki, portfele, breloczki, torby
i inne przedmioty codziennego
użytku – doskonałe na prezent i jako
pamiątka od Suzuki.

44

BIZNES
Z podkreśleniem eleganckiego kroju
znamionującego europejski styl –
subtelny i wyrafinowany.
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Witajcie w świecie
Kolekcji Suzuki
Suzuki przedstawia nową kolekcję odzieży idealnej dla
członków Teamu Suzuki oraz sympatyków. Wyroby kolekcji
Suzuki 2012 są jednocześnie stylowe i wygodne,
eleganckie i „cool”.
Subtelne podkreślenie marki Suzuki oraz zastosowanie
motywu Katakana (japoński system pisma sylabicznego)
nawiązuje do korzeni japońskiego dziedzictwa. Każdy
produkt z niniejszego katalogu opracowano z taką samą
precyzją, z jakiej słyną samochody i motocykle Suzuki.
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Praktyczna, trwała odzież
przeznaczona do pracy w warsztacie,
stworzona z myślą o bezpieczeństwie
jej użytkowników.

Jeśli jesteś na trasie, bądź odpowiednio przygotowany. Nasza kolekcja
ubiorów do jazdy stworzona została
w oparciu o bogate doświadczenie
w zakresie turystyki motocyklowej.

Wybór rozmiarów odzieży z naszej
kolekcji zapewnia każdemu możliwość
dopasowania jej do typu własnej
sylwetki. Załączona tabela pomoże
dobrać właściwy dla Ciebie rozmiar.

UBIORY ROBOCZE
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Bluza męska z kapturem Life at Full
Speed Granatowa, z nadrukiem
w formie klasycznego
pisma ręcznego i żółtymi,
kontrastowymi szwami,
z kapturem ze ściągaczem
i dużymi kieszeniami z przodu,
80% bawełna, 20% poliester.
S/M/L/XL/XXL

Moda
Wywodząc się z wielkomiejskich salonów mody Ameryki
i Japonii, nasza całkowicie nowa linia stylistyczna stanowi
efektowne uzupełnienie asortymentu odzieży Suzuki.

990F0-FHM01-rozmiar

Wyjątkowy wybór koszulek, bluz, czapek i pasków łączący
elementy retro i współczesności nie ma sobie równych jeśli
chodzi o jakość wykonania i dbałość o szczegóły.

Koszulka męska Life at Full
Speed Jaskrawozielona,
z aplikacją w formie
klasycznego pisma
ręcznego, 100%
bawełna.
S/M/L/XL/XXL
990F0-FTS01-rozmiar

Koszulka męska Engineered
4 Life Szara, z białym
nadrukiem i niebieską
aplikacją, 67% bawełna,
33% poliester.
S/M/L/XL/XXL
990F0-FTS02-rozmiar

Koszulka męska Motor Co

Czerwona koszulka
z rękawami typu raglan,
z żółtym i białym nadrukiem,
detale wykończone żółtym
szwem , 100% bawełna.
S/M/L/XL/XXL
990F0-FTS03-rozmiar
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Bluza damska z kapturem Life at
Full Speed Niebiesko-kremowa,
z nadrukiem w formie
klasycznego pisma ręcznego,
z kapturem ze ściągaczem
i dużymi kieszeniami
z przodu, 80% bawełna, 20%
poliester.
XS/S/M/L/XL
990F0-FHL01-rozmiar

Koszulka damska Life at Full
Speed Różowo-kremowa,

z nadrukiem w formie
klasycznego pisma
ręcznego, 100% bawełna.
XS/S/M/L/XL
990F0-FTL01-rozmiar
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Koszulka męska Rugby
Engineered 4 Life Czerwono-

biało-niebieska z finezyjnie
haftowanym detalem, 100%
bawełna.
S/M/L/XL/XXL

Koszulka polo Motor Co

Granatowo-niebieska,
z finezyjnie haftowaną aplikacją
Motor Co, 100% bawełna.
S/M/L/XL/XXL/3XL

Pasek skórzany Life at Full Speed

Czarna skóra wysokiej jakości,
z grawerowanym emblematem
95/110/125 cm
990F0-FBT02-rozmiar

990F0-FPS01-rozmiar

990F0-FRS02-rozmiar

Koszulka męska Rugby Motor Co

Pasek tekstylny Motor Co

990F0-FRS01-rozmiar

990F0-FBT01-000

Czerwona z białymi i niebieskimi
pasami łączonymi szwem oraz
haftowaną aplikacją Motor Co,
100% Bawełna.
S/M/L/XL/XXL

Dwustronny (kremowoczarny) pasek tekstylny
z tłoczonym emblematem,
100% poliester.
Rozmiar uniwersalny

Koszulka damska Rugby
Engineered 4 Life Czerwono-

biało-niebieska z finezyjnie
haftowanym detalem, 100%
Bawełna.
XS/S/M/L/XL
990F0-FRL01-rozmiar
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Czapka z daszkiem S-Style Czarna

czapka typu flexfit, z prostym
daszkiem, haftowanym
czerwonym logo „S” i czerwonymi
wywietrznikami, 100% bawełna.
S-M/L-LX

Czapka basebolówka Motor Co Niebieska,

Czapka basebolówka Life at Full Speed

990F0-F CP03-000

990F0-F CP02-000

z haftowanym białym
i niebieskim napisem oraz skórzanym
paskiem do regulacji, 100% bawełna.
Rozmiar uniwersalny

Granatowa, z haftowanym białym
i żółtym napisem oraz skórzanym
paskiem do regulacji, 100% bawełna.
Rozmiar uniwersalny

990F0-FCP03-00S
990F0-F CP03-00L

Koszulka polo męska z pasem

Koszulka męska z pasem

Koszulka polo damska z pasem

990F0-STPM1-rozmiar

990F0-STTS1-rozmiar

990F0-STPL1-rozmiar

Biała koszulka polo
z wszytym trójkolorowym
pasem (czerwony, niebieski
Takumi i kremowy)
z przodu, 95% bawełna,
5% elastan.
S/M/L/XL/XXL

Biała koszulka
z nadrukowanym
trójkolorowym pasem
( czerwony, niebieski
Takumi i kremowy) z
przodu, 100% bawełna.
S/M/L/XL/XXL

Ciemnoniebieska
koszulka polo z wszytym
trójkolorowym pasem
(czerwony, niebieski Takumi
i kremowy) z przodu, 95%
bawełna, 5% elastan.
XS/S/M/L/XL
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Koszulka Isle of Man Wzór retro

dla uczczenia pierwszego
zwycięstwa Mitsuo Ito na
Suzuki w słynnym wyścigu na
wyspie Man w 1963 r., 100%
bawełna.
S/M/L/XL/XXL
990F0-HTS01-rozmiar

Koszulka World Champion Wzór

retro upamiętniający zdobyte
przez Suzuki w latach
70-tych tytuły Mistrza Świata
Producentów w Motocyklowych
Mistrzostwach Świata, 100%
bawełna.
S/M/L/XL/XXL
990F0-HTS02-rozmiar
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Koszulki
upamiętniające historię
Długa i pełna sukcesów historia zmagań na torach wyścigowych całego
świata i jej bohaterowie są inspiracją linii odzieży Heritage (dziedzictwo).
Kolekcja ta jest wyrazem uznania dla naszych legendarnych zawodników
wyścigowych – Mitsuo Ito i Barry’ego Sheene’a; koszulki „soft wash” i bluzy
z kapturami zaprojektowano w celu upamiętnienia tryumfów marki Suzuki na
torach wyścigowych.

Koszulka Retro GSX-R

Biało-niebieski wzór
nawiązujący do stylistyki
słynnego modelu Suzuki
GSX-R, 100% bawełna.
S/M/L/XL/XXL
990F0-HTS04-rozmiar

Koszulka TM250 Tank Design

Biała, z zielonym wzorem
inspirowanym wystrojem
zbiornika paliwa
mistrzowskiego motocykla
TM250 z 1974 r., 100%
bawełna.
S/M/L/XL/XXL
990F0-HTS03-rozmiar
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Barry Sheene
Ze względu na swój wyjątkowy i wyrafinowany styl jazdy
Barry Sheene, będący legendą wyścigów motocyklowych
nie miał sobie równych. Zainspirowana postacią tego
wielkiego sportowca kolekcja wzorowana jest na słynnym
wyścigowym kombinezonie Barry’ego, oznaczonym
„siódemką” – sprawi, że będziesz wyglądał tak, jak legenda
sportu.
Moda nie jest tu jedynym „zwycięzcą”. 10% wartości sprzedaży
każdej sztuki odzieży z kolekcji Barry Sheene przeznaczona jest
dla organizacji charytatywnej CLIC Sargent (www.clicksargent.
org.uk) pomagającej dzieciom chorym na raka, zarejestrowanej
w Anglii pod numerem 1107328.

Bluza z kapturem męska Barry Sheene #7

Czerwono-biała, w oryginalnej
stylistyce wyścigowej, inspirowana
postacią legendarnego motocyklisty
Barry’ego Sheen’a, z wzorowanymi
na autentycznych naszywkami, 80%
bawełna, 20% poliester.
S/M/L/XL/XXL
990F0-FBSH1-rozmiar

Koszulka męska Barry Sheene #7

Czerwono-biała, w oryginalnej
stylistyce wyścigowej, inspirowana
postacią legendarnego
motocyklisty Barry’ego Sheen’a,
z wzorowanymi na autentycznych
nadrukami logo, 100% bawełna.
XS/S/M/L/XL/XXL
990F0-FBST1-rozmiar
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Team
Jeździj tak, jak team i ubieraj się tak, jak team. Stylowa
kolekcja dla zespołu ma nie tylko swobodny i sportowy
charakter, lecz także zachowuje elegancję i najwyższą jakość.
Każdy detal, począwszy od przetyczek sznurków ściągających, po
podszewkę kurtek - został opracowany z myślą o zapewnieniu
maksimum komfortu. Kolekcja niebieska
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Kolekcja
niebieska
Kurtka nieprzemakalna Niebiesko-czarna,

nieprzemakalna i oddychająca kurtka
z odpinanym kapturem, kieszenią w rękawie,
przednimi kieszeniami zamykanymi na
zamek błyskawiczny, przetyczkami sznurków
ściągających i odblaskową lamówką, 95%
poliester, 5% elastan; podszewka 100% poliester.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLMJ1-rozmiar

Kurtka letnia „softshell” Niebiesko-czarna,
z kapturem, kieszenią w rękawie,
przednimi kieszeniami zamykanymi
na zamek błyskawiczny, przetyczkami
sznurków ściągających i odblaskową
lamówką, 95% poliester, 5% elastan.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
l
990F0-BLSS1-rozmiar

Kurtka Team Niebiesko-czarna,
z przednimi kieszeniami
zamykanymi na zamek
błyskawiczny i odblaskową
lamówką, 65% bawełna, 35%
poliester.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLSJ1-rozmiar
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Koszula z krótkim rękawem
męska Niebiesko-czarna,

Koszula z krótkim rękawem
damska Niebiesko-czarna,

Koszulka polo damska

z kieszonką, haftowanym
logo i odblaskową
lamówką, 100% bawełna.
S/M/L/XL

Niebiesko-czarna,
z haftowanym logo
i odblaskową lamówką,
95% bawełna, 5% elastan.
XS/S/M/L/XL

990F0-BLSM1-rozmiar

990F0-BLSL1-rozmiar

990F0-BLPL1-rozmiar

Koszulka Round Neck

Podkoszulek damski

990F0-BLTS1-rozmiar

990F0-BLVT1-rozmiar

z kieszonką, haftowanym
logo i odblaskową
lamówką, 100% bawełna.
S/M/L/XL/XXL/3XL

Koszulka polo Niebiesko-

czarna, z haftowanym logo
i odblaskową lamówką,
95% bawełna, 5% elastan.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLPM1-rozmiar

Niebiesko-czarna,
z haftowanym logo
i odblaskową lamówką,
95% bawełna, 5% elastan.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL

Niebiesko-czarny,
z haftowanym logo
i odblaskową lamówką,
95% bawełna, 5% elastan.
S/M/L/XL
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Czapka basebolówka

Niebiesko-czarna, z haftowanym
logo i odblaskową lamówką,
100% bawełna.
Rozmiar uniwersalny
990F0-BLFC1-000

Smycz tekstylna

Niebieska, ozdobiona logo Suzuki,
z metalową sprzączką.
990F0-BLU000-LAN
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Kolekcja czarna

Spodnie Team Unisex
Czarne, z wieloma
kieszeniami na drobiazgi,
taśmą ściągającą
i wzmocnieniami kolan.
Zamek błyskawiczny na
wysokości kolan umożliwia
zmianę spodni w szorty, 100%
bawełna.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLPA1-rozmiar

Czapka basebolówka

Czarna, z haftowanym logo
i odblaskową lamówką, 100%
bawełna.
Rozmiar uniwersalny
990F0-BKFC1-000

Koszula z krótkim rękawem
Czarna, z kieszonką,
haftowanym logo
i odblaskową lamówką,
100% bawełna.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKSM1-rozmiar

Koszulka polo

Czarna, z haftowanym
logo i odblaskową
lamówką, 95% bawełna,
5% elastan.
S/M/L/XL/XXL/3XL

Koszulka polo damska

Czarna, z haftowanym logo
i odblaskową lamówką,
95% bawełna, 5% elastan.
XS/S/M/L/XL
990F0-BKPL1-rozmiar

990F0-BKPM1-rozmiar
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Czapka wełniana Klasyczna

czapka wełniana z białym
obrzeżem i haftowanym logo,
50% wełna, 50% akryl.
Rozmiar uniwersalny

Szalik Czarny szalik

z haftowanym logo, 50%
wełna, 50% akryl.
Rozmiar uniwersalny
990F0-BLSC1-000

Kolekcja
czarna

990F0-BLBE1-000

Kurtka Team Czarna,

z przednimi kieszeniami
zamykanymi na zamek
błyskawiczny i odblaskową
lamówką, 65% bawełna, 35%
poliester.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKSJ1-rozmiar

Kurtka letnia Czarna,

z kieszenią w rękawie,
przednimi kieszeniami
zamykanymi na zamek
błyskawiczny, przetyczkami
sznurków ściągających
i odblaskową lamówką, 95%
poliester, 5% elastan.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKSS1-rozmiar
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Kolekcja
żółta
Kurtka nieprzemakalna

Żółto-czarna, poliestrowa,
laminowany materiał teslan,
nieprzemakalna (3000 mm),
oddychająca, 100% poliester.
XS/S/M/L/XL

Kurtka letnia

Żółto-czarna, poliestrowa,
odporna na wiatr, 100%
poliester.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-YEL52-rozmiar

990F0-YEL62-rozmiar

26
Suzuki_Apparel_Brochure_no_prices_hi_res_pl 26

12-05-07 19:24

27
Suzuki_Apparel_Brochure_no_prices_hi_res_pl 27

12-05-07 19:24

Czapka basebolówka

Żółto-czarna, z logo Suzuki,
100% bawełna.
Rozmiar uniwersalny
990F0-YEL02-000

Podkoszulek damski

Żółto-czarny,
z nadrukiem logo, 95%
bawełna, 5% elastan.
S/M/L/XL
990F0-YEL42-rozmiar
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Koszulka V-Neck

Koszula z krótkim rękawem męska

990F0-YEL12-rozmiar

990F0-YEL32-rozmiar

Żółto-czarna z nadrukiem
logo Suzuki, 100% bawełna.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL

Żółto-czarna, z nadrukiem
logo Suzuki, 100% bawełna.
S/M/L/XL/XXL/3XL

Koszula z krótkim rękawem damska

Koszulka polo

990F0-YEL32-L-rozmiar

990F0-YEL22-rozmiar

Żółto-czarna, z nadrukiem logo
Suzuki, 100% bawełna.
S/M/L

Żółto-czarna z nadrukiem
logo Suzuki, 100% bawełna.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
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Czapka Junior Racing Czerwona

z haftowanym emblematem w formie
białego i niebieskiego napisu, 100%
bawełna.
DZIECIĘCA – 990F0-FCC01-000
MŁODZIEŻOWA – 990F0-FCC02-000

Czapka dziecięca Team Niebieskoczarna z haftowanym logo
i odblaskową lamówką, 100%
bawełna.
Jeden rozmiar

Miś pluszowy Suzuki Miś

wykonany z miękkiego pluszu,
w koszulce Suzuki Team,
siedzący, wys. 19 cm.
990F0-MTEDD-000

990F0-BLCC1-000

Koszulka niemowlęca GSX-R

Koszulka dziecięca Team

990F0-FTB01-rozmiar

990F0-BLTC1-rozmiar

Czerwona, ze wzorem
pluszowego misia na motocyklu
GSX-R, 100% bawełna.
6-12 (-012)/12-18 (-018)
/18-24 (-024)/24-30 (-030)
mies.

Niebiesko-czarna z haftowanym
logo Suzuki i odblaskową
lamówką, 100% bawełna.
2-3 (-XXS)/3-4 (-0XS)
/5-6 (-00S)/7-8 (-00M)
/9-10 (-00L) lat
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Kolekcja dla
najmłodszych
W naszej ofercie dla najmłodszych dominuje jasna i wesoła
kolorystyka w połączeniu z praktycznym wzornictwem
i wysoką jakością wykonania.
Kolekcja ciesząca się powodzeniem u tych, którzy za nią płacą,
a co ważniejsze – u tych, którzy ją noszą.

Koszulka dziecięca Life at Full Speed

Biała, z niebiesko-czerwonym
nadrukiem w formie klasycznego
pisma ręcznego, 100% bawełna.
2-3 (-XXS)/3-4 (-0XS)/5-6 (-00S)
/7-8 (-00M)/9-10 (-00L) lat
990F0-FTC01-rozmiar

Bluza dziecięca z kapturem Life at Full Speed
Jaskrawozielona, z nadrukiem
w formie klasycznego pisma ręcznego
i kontrastowymi szwami, 80% bawełna,
20% poliester.
2-3 (-XXS)/3-4 (-0XS)/5-6 (-00S)
/7-8 (-00M)/9-10 (-00L) lat
990F0-FHC02-rozmiar
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Smoczek

Śliniaczek – 2 szt. w komplecie

Niebiesko-biały z logo
Suzuki, wykonany
z polipropylenu i silikonu,
z nową osłoną higieniczną.

Śliniaczki niemowlęce
w kontrastowych kolorach
z haftowanym wzorem, 80%
bawełna, 20% poliester.

990F0-MSILE-NCE

990F0-FBB01-000

Śpiochy Junior Racing

Śpiochy Full Speed

990F0-FBG02-018

990F0-FBG01-018

Czerwone, ekstra miękkie,
drukowane emblematy z przodu
i z tyłu, 100% bawełna.
12-18 miesięcy

Białe, ekstra miękkie, drukowane
emblematy z przodu i z tyłu, 100%
bawełna.
12-18 miesięcy
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Rowerek dziecięcy GSX-R

Wykonany z ręcznie
obrabianego drewna, certyfikat
CE, lakierowany w kolorze
niebieskim farbą „bio”, opony
pompowane. Odpowiedni dla
dzieci w wieku 3-5 lat. Powinien
być używany na płaskim terenie,
pod nadzorem osoby dorosłej.
990F0-KIDDI-MT2

Autko dziecięce Swift Sport

Cichobieżne koła, certyfikat
TUV i CE.
Powinien być używany
na płaskim terenie, pod
nadzorem osoby dorosłej.
990F0-SWIFT-KID

Rowerek dziecięcy Motocross

Wykonany z ręcznie obrabianego
drewna, certyfikat CE,
lakierowany w kolorze żółtym
farbą „bio”, opony pompowane.
Odpowiedni dla dzieci w wieku
3-5 lat. Powinien być używany
na płaskim terenie, pod
nadzorem osoby dorosłej.
990F0-KIDDI-MTX
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Przedmioty
codziennego użytku
Czy to będzie upominek od firmy, czy prezent urodzinowy –
Suzuki oferuje szeroki wybór artykułów zaprojektowanych tak
precyzyjnie, jak wszystko, co robimy.

Pendrive USB Suzuki

Niezawodna, przenośna
pamięć o pojemności
4GB, powierzchnia szczotkowany chrom
z grawerowanym logo „S”
Suzuki.

Zapalniczka Zippo

Oryginalna zapalniczka
Zippo. Powierzchnia szczotkowany chrom,
ozdobiona wzorem w formie
kolorowego paska.
990F0-MZIPP-000

990F0-MUSB4-000

Okulary przeciwsłoneczne

Stylowe i lekkie,
zapewniają 100% ochronę
przed promieniowaniem
UV; szkła wykonane
z pleksi, oprawki
z polerowanej stali.
990F0-MSUNG-000

Portfel Wewnątrz skórzany,

z zewnątrz pokryty tkaniną
płócienną, z obrzeżem skórzanym
i kontrastowym szwem,
w zestawie pudełko na prezent.
Czarny, 11 x 10 x 2 cm.
990F0-MWALL-000

Zegarek Wykonany ze stali

nierdzewnej wykończonej
matowo, z czarnymi
i pomarańczowymi detalami,
wodoszczelny (3 atm),
w zestawie pudełko na
prezent.
990F0-MWATC-000
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Toster Z logo Suzuki, na

2 tosty, 7 poziomów
intensywności opiekania,
obudowa termoizolowana
„cool touch”, przyciski
funkcji rozmrażania
i zatrzymania opiekania,
wtyczka VDE, chromowany
metal.

Kubek Suzuki Czarny z logo

Suzuki, ceramiczny, nadaje
się do używania w kuchence
mikrofalowej i do mycia
w zmywarce.
990F0-MMUGB-000

990F0-MTOAS-000

Parasol Czarny, z białym logo

Suzuki, odporny na wiatr,
z ergonomiczną, miękką rączką
wykonaną z kopolimeru EVA,
w zestawie pokrowiec
z paskiem na ramię; nylonowy,
żebra z włókna szklanego,
trzon metalowy.
Średnica 130 cm.
990F0-MUMBR-000

Torba wodoodporna Suzuki Torba

typu „dry bag” wykonana ze
zgrzewanego brezentu,
z odblaskowymi detalami,
w zestawie dodatkowy pasek na
ramię, wys.30/szer.30/głęb.55 cm,
poj. 35 litrów.
990F0-DRYDB-000

Torba biodrowa wodoodporna
Suzuki Nieprzemakalna torba
biodrowa wykonana ze
zgrzewanego brezentu,
z odblaskowymi detalami
i regulowanym paskiem,
poj. 2,5 litra.
990F0-DRYHB-000
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Plecak

Plecak typu „day pack”,
stanowi funkcjonalny
dodatek do bagażu
podróżnego, wyposażony
w szereg pożytecznych
kieszeni, uchwyt na butelkę,
pasy piersiowe
i pas biodrowy, kieszeń
z przelotką na odtwarzacz
mp3 i telefon, wys.48/
szer.25/głęb.15 cm, poj.
24 litrów, poliester 600D.

Torba na kółkach OGIO 9800 SLED

Trwała i łatwa w użytkowaniu,
z szerokim otwarciem
umożliwiającym swobodny
dostęp, regulowanymi
przegrodami i usztywnioną
komorą oraz wielofunkcyjnymi
schowkami, wys.86/szer.42/
głęb.39 cm, poj. 180 litrów,
poliester 600D.

Smycz tekstylna Czarna,

ozdobiona powtarzanym
logo Suzuki, z metalową
sprzączką.
990F0-BLU000-LAN

990F0-MTROL-000

990F0-MBACK-000

Torba na laptop Pozwala na

Torba sportowa/podróżna

990F0-MMESS-000

990F0-MHOLD-000

bezpieczne przechowywanie
Twojego notebooka
w wyściełanej pluszem
przegrodzie, wyposażona
w dodatkowe kieszenie. Ma
wygodny pasek i jest lekka
– łatwa do przenoszenia,
wys.26/szer.37/głęb.10 cm,
poliester 600D.

Ma jedną komorę główną
i kieszenie boczne.
Podstawa usztywniająca
wyposażona w zewnętrzne
ćwieki. Wzmocniona
taśmami mocującymi uszy
i pasek naramienny, wys.25/
szer.30/głęb.50 cm, poj. 30
litrów, poliester 600D.
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Breloczek do kluczyków Grand Vitara

Breloczek do kluczyków GSR-600

990F0-NGV00-KEY

990F0-GSR00-KEY

Szary, guma.

Czarno-biały, guma.

Breloczek do kluczy Swift
Czerwony, guma.
990F0-SWIFT-KEY

Breloczek do kluczyków Splash
Srebrny, metal.

990F0-SPLSH-KEY

Breloczek do kluczyków Suzuki
Niebiesko-biały, guma.
990F0-WAYOL-KEY
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Breloczek do kluczyków Alto
Różowy, guma.

990F0-AL000-KEY

Breloczek do kluczyków SX4
Pomarańczowy, guma.
990F0-99SX4-KEY

Breloczek do
kluczyków Splash
Zielony, guma.

990F0-SP000-KEY

Breloczek do kluczy GSR-750
Czarno-biały, guma.
990F0-GSR75-KEY

Breloczek do kluczyków GSX-R
Niebieski, guma.
990F0-GSXR1-KEY
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Biznes
Europejski krój w połączeniu z subtelnym stylem Suzuki
kreują wizerunek eleganckiego mężczyzny i szykownej
kobiety.

Kurtka Forecourt Czarna, nieprzemakalna

Wyrafinowana kolekcja oferująca koszule, krawaty i kurtki
odznaczające się stylową funkcjonalnością obowiązującą
w świecie biznesu.

kurtka z odpinanym kapturem i przetyczkami
sznurków ściągających, detale Suzuki, 100%
poliester, podszewka: 100% poliester.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-CFJ01-rozmiar

Szalik damski Jedwabny,

Krawat męski Jedwabny,

990F0-CSL01-000

990F0-CTE01-000

w kolorze niebieskim
Takumi, wzór w postaci liter
„S” (Suzuki), 100% jedwab.
Rozmiar uniwersalny

w kolorze niebieskim
Takumi, wzór w postaci liter
„S” (Suzuki), 100% jedwab.
Rozmiar uniwersalny
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Koszula z długim rękawem
męska Śnieżnobiała, lekko

Koszula z krótkim rękawem
męska Śnieżnobiała, lekko

Koszula z krótkim rękawem
damska Śnieżnobiała, lekko

990F0-CSM01-rozmiar

990F0-CSM03-rozmiar

990F0-CSL03-rozmiar

dopasowana, naszywki
i podszewka kieszonki
Takumi, haftowana
litera „S” (Suzuki), 60%
bawełna, 40% poliester.
S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL

Koszula z długim rękawem
niebieska, męska

Jasnoniebieska, lekko
dopasowana, niebieskie
naszywki i podszewka
kieszonki Takumi,
haftowana litera „S”
(Suzuki), 60% bawełna,
40% poliester.
S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL

dopasowana, naszywki
i podszewka kieszonki
Takumi, haftowana
litera „S” (Suzuki), 60%
bawełna, 40% poliester.
S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL

dopasowana, naszywki
i podszewka kieszonki
Takumi, haftowana
litera „S” (Suzuki), 60%
bawełna, 40% poliester.
XS/S/M/L/XL

Koszula z krótkim rękawem
męska Jasnoniebieska,

Koszula z krótkim rękawem
damska Jasnoniebieska,

990F0-CSM04-rozmiar

990F0-CSL04-rozmiar

lekko dopasowana,
niebieskie naszywki
i podszewka kieszonki
Takumi, haftowana
litera „S” (Suzuki), 60%
bawełna, 40% poliester.
S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL

lekko dopasowana,
niebieskie naszywki
i podszewka kieszonki
Takumi, haftowana
litera „S” (Suzuki), 60%
bawełna, 40% poliester.
XS/S/M/L/XL

990F0-CSM02-rozmiar
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Ubrania robocze
Ubrania z naszej linii odzieży roboczej mają nie tylko przystępną
cenę, ale również szczycą się najwyższym standardem jakości
zastosowanych materiałów i najwyższym poziomem bezpieczeństwa.
Lata doświadczeń sprawiły, że nasza kolekcja zapewnia bezpieczeństwo,
jednocześnie zachowując swój niepowtarzalny styl.

Kurtka robocza Ciemnoniebieska z białymi

Kurtka robocza krótka Ciemnoniebieska z białymi

999LP-05405-rozmiar

999LP-05401-rozmiar

pasami i czerwoną lamówką. Ma odwinięty
kołnierz, zapięcia na rzepy i wielofunkcyjne
kieszenie z przodu i na rękawach, detale
Suzuki, 60% bawełna, 40% poliester.
044-106

pasami i czerwoną lamówką. Ma wysoki
kołnierz, zapięcia na rzepy i wielofunkcyjne
kieszenie z przodu i na rękawach, detale
Suzuki, 60% bawełna, 40% poliester.
044-062

Rękawice robocze

Ciemnoniebieskie, typu „ultra
grip” (ułatwiające chwyt)
z logo Suzuki po stronie
zewnętrznej.
7/8/9/10
999LP-GLOVE-rozmiar
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Kombinezon roboczy Ciemnoniebieski z białymi pasami

Spodnie robocze Ciemnoniebieskie z czerwoną

999LP-05404-rozmiar

999LP-05400-rozmiar

i czerwoną lamówką. Ma wysoki kołnierz, wstawki na
kolanach i wygodny, regulowany ściągacz
w talii. Zapięcia na rzepy i wielofunkcyjne kieszenie
z przodu, na rękawach i na nogawkach, detale
Suzuki, 60% bawełna, 40% poliester.
044-106

lamówką. Mają zapięcia na rzepy i wielofunkcyjne
kieszenie. Szelki, wstawki na kolanach, rozporek
zapinany na suwak, regulowany, elastyczny
ściągacz w talii i tkane logo Suzuki, 60%
bawełna, 40% poliester.
044-106

Koszulka warsztatowa polo

Ciemnoniebieska koszulka
polo z czerwonymi,
kontrastowymi paskami,
kołnierzykiem polo,
rękawy ze ściągaczem
i logo Suzuki, 100%
bawełna.
S/M/L/XL/XXL
990F0-05407-rozmiar

Spodnie warsztatowe

Ciemnoniebieskie spodnie
z elastyczną częścią
tylną, wstawkami na
kolana, zapięciami na
rzepy, wielofunkcyjnymi
kieszeniami na
nogawkach i tkanym logo
Suzuki, 60% bawełna, 40%
poliester.
044-106
999LP-05402-rozmiar
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Koszulka warsztatowa

Ciemnoniebieska koszulka
z dekoltem, krótkim
rękawem i logo Suzuki,
100% bawełna.
S/M/L/XL/XXL
990F0-05406-rozmiar

Koszulka warsztatowa

Czarna koszulka
z dekoltem, krótkim
rękawem i tkanym logo
Suzuki, 65% poliester,
35% bawełna.
S/M/L/XL/XXL
990F0-BLA12-rozmiar
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Ubiory motocyklowe
Wrzuć wyższy bieg – uwolnij dynamikę, skorzystaj z naszej
imponującej kolekcji odzieży motocyklowej. Oferujemy najlepszy
wybór ubrań ochronnych i akcesoriów, od spodni po pasy nerkowe.
Gdy jesteś na trasie, chcesz być dobrze przygotowany – i na pewno
będziesz dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy
dotyczącej motocykli i turystyki motocyklowej.

Kurtka tekstylna Enduro

Zewnętrzna warstwa
z ortalionu 500D,
wzmocnienia w okolicach
ramion i łokci
z materiału DYNAX
Podwójne, bezpieczne
przeszycia
Ochraniacze ramion i łokci
z certyfikatem CE (EN16211), ochraniacze łokci
regulowane
Ochraniacz pleców
z certyfikatem CE (EN16212, poziom 2)
Odpinana kurtka wewnętrzna
z wysokiej klasy membraną
Z-Liner – nieprzemakalna,
chroniąca przed wiatrem
i oddychająca
5 dużych, zapinanych
na suwak otworów
wentylacyjnych
w rękawach, z przodu i z tyłu
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL
990F0-XTEX1-rozmiar

Kurtka tekstylna do
turystyki motocyklowej

Spodnie tekstylne Enduro

Zewnętrzna warstwa z
ortalionu 500D, wzmocnienia
w okolicach kolan z materiału
DYNAX
Podwójne, bezpieczne
przeszycia
Regulowane ochraniacze
kolan
z certyfikatem CE (EN1621-1)
Odpinane spodnie
wewnętrzne z wysokiej
klasy membraną Z-Liner –
nieprzemakalne, chroniące
przed wiatrem
i oddychające
2 duże, zapinane na suwak
otwory wentylacyjne w górnej
części nogawek
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL
990F0-XTEX2-rozmiar
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Zewnętrzna warstwa
z ortalionu 500D,
wzmocnienia w okolicach
ramion i łokci z materiału
DYNAX
Ochraniacze ramion i łokci
z certyfikatem CE
(EN1621-1), ochraniacze
łokci regulowane
Ochraniacz pleców
z certyfikatem CE
(EN1621-2, poziom 2)
Wysokiej klasy membrana
Z-Liner – nieprzemakalna,
chroniąca przed wiatrem
i oddychająca
System wentylacji z
przodu
i z tyłu
Wyjmowana wkładka
TAFFETA – lekka i ciepła
W zestawie golf 990F0SNECK-rozmiar
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL
990F0-STEX1-rozmiar

Spodnie tekstylne do
turystyki motocyklowej

Zewnętrzna warstwa z ortalionu
500D, wzmocnienia w okolicach
kolan z materiału DYNAX
Ochraniacze kolan
z certyfikatem CE (EN1621-1),
regulowane
Wysokiej klasy membrana
Z-Liner – nieprzemakalna,
chroniąca przed wiatrem
i oddychająca
System wentylacji z przodu
Wyjmowana wkładka TAFFETA –
lekka i ciepła
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL
990F0-STEX4-rozmiar
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Kurtka Team Suzuki GSX-R Lekka

i oddychająca, tekstylna kurtka letnia,
ochraniacze ramion i łokci
z certyfikatem CE (EN1621-1).
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL
990F0-TEAMJ-rozmiar

Koszulka GSR-750

Koszulka V-Strom

990F0-GSRT1-rozmiar

990F0-DLTS1-rozmiar

Czarna, wzór
GSR-750, z białoczerwonym
nadrukiem, 100%
bawełna.
M/L/XL

Szara, wzór V-Strom,
z kremowym
nadrukiem w formie
pigmentu, 100%
bawełna.
S/M/L/XL/XXL

54
Suzuki_Apparel_Brochure_no_prices_hi_res_pl 54

12-05-07 19:24

Golf Lorica®, ciepły, miękki

Pas nerkowy tekstylny

i oddychający, zakrywa szyję
i ramiona, z podwójną warstwą
chroniąca szyję.
Rozmiar uniwersalny

Materiał zewnętrzny
i podszewka z tkaniny (100%
poliester), przeciwwiatrowy
i oddychający, ze
wzmocnioną i stabilizującą
częścią tylną, szerokie
zapięcie na rzepy i elastyczne
elementy umożliwiają
indywidualne dopasowanie.
S/M/L/XL/XXL

990F0-SNECK-000

990F0-SBELT-rozmiar

Ochraniacz pleców

Ochraniacz pleców z certyfikatem
CE (EN1621-2), wyposażony
w elastyczny pas nerkowy,
gwarantujący optymalne
dopasowanie i kompaktową
ochronę dolnej części pleców oraz
w paski o regulowanej długości.
Pasuje do tekstylnego i skórzanego
ubrania motocyklowego, nie
wymaga kurtki z kieszenią na
ochraniacz.
L/XL

Podkładka pod nóżkę Czarna,

wykonana z twardego plastiku,
zapewnia stateczność motocykla
na miękkim lub nierównym
podłożu.
990F0-23M50-001

990F0-PROTC-rozmiar
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Nasza kolekcja odzieży zaprojektowana została tak, aby pasowała
na każdego, bez względu na to, jaki nosi rozmiar i jaki ma typ
sylwetki. Aby dobrać rozmiar najbardziej odpowiedni dla siebie,
należy skorzystać z przedstawionej tabeli.

Chest

Chest

Waist
Hips

Inseam

Waist
Hips

Inseam
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Rozmiary męskie
XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Obwód klatki
piersiowej

92 cm
36”

96 cm
38”

100 cm
39”

104 cm
41”

108 cm
42,5”

112 cm
44”

116 cm
45,5”

120 cm
47”

Obwód pasa

78 cm
30,5”

83 cm
32,50”

88 cm
34,5”

93 cm
36,5”

98 cm
38,5”

102 cm
40”

107 cm
41,5”

111 cm
43,5”

XS

S

M

L

XL

XXL

Obwód klatki
piersiowej

80 cm
31,5”

84 cm
33”

88 cm
34,5”

92 cm
36”

96 cm
38”

100 cm
39,5”

Obwód pasa

66 cm
26”

69 cm
27”

72 cm
28,5”

76 cm
30”

80 cm
31,5”

85 cm
33,5”

Rozmiary damskie
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w w w. s u z u k i . p l
Suzuki Motor Poland Sp.z o.o., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa
Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedniej informacji, specyfikacji, kolorów, materiałów oraz innych elementów.
Poszczególne artykuły akcesoryjne mogą stać się niedostępne bez uprzedniej informacji. Produkty mogą się różnić od pokazanych na zdjęciach.
Prosimy o sprawdzenie u lokalnego przedstawiciela Suzuki, czy nie nastąpiły którekolwiek z wymienionych zmian. Prosimy o potwierdzenie pełnej specyfikacji
wybranych akcesoriów przed dokonaniem zakupu i montażem. Należy zawsze zakładać kask, okulary i odzież ochronną, korzystać z przyjemności jazdy w sposób
odpowiedzialny i bezpieczny. Kolory rzeczywiste mogą nieznacznie odbiegać od pokazanych w niniejszym katalogu.
Wszystkie szczegóły są aktualne w momencie publikacji prasowej. Data publikacji: maj 2012
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