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Bez ohľadu na váš model Hondy alebo životný 

štýl v našej širokej kolekcii vždy nájdete niečo, 

čo vyhovuje vášmu vkusu. Či už budete nosiť 

veci na akciách alebo počas svojho voľného 

času, zo značky Honda môžete urobiť súčasť 

svojho života na ceste aj mimo nej.

Kolekcia Honda Dream je od oblečenia 

až po doplnky vyrobená podľa rovnakých 

štandardov dizajnu a kvality, podľa ktorých 

vyrábame naše autá, motocykle alebo ostatné 

produkty. Doprajte si zážitky so značkou, 

ktorej dôverujete, s kolekciou Honda Dream.

Ďalšie informácie vám poskytne miestny 

predajca značky Honda.

Kolekcia 2022 Honda
Dream





Košeľa

Dajte si ju na seba a ste pripravení vyraziť za svojimi 

plánovanými povinnosťami. Táto štýlová biela 

košeľa s červeným nápisom Honda nad predným 

vreckom a v hornej časti chrbta je ideálnym 

doplnkom vášho profesionálneho outfitu. Môžete 

ju kombinovať s akýmkoľvek oblečením vo svojom 

šatníku a vždy budete vyzerať skvelo.

Vyrobené zo 65 % polyesteru a 35 % bavlny.

Softshellová 
bunda

Čierna softshellová bunda s kontrastnými červenými 

pásmi a červenou sieťovinou na boku je ideálna, 

keď sa vonku trocha ochladí. Má vrecko na hrudi 

vpredu a červené logo Honda na pleci.

Vyrobené zo 100 % polyesteru.
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Mikina s kapucňou

V čiernej mikine na zips a s kapucňou sa bude vždy cítiť pohodlne 

a každý uvidí, ktorej značke patrí vaše srdce. Kapucňa je sivej 

farby, má kontrastujúce červené šnúrky a biele logo vpredu. 

Predné vrecká zvýrazňuje biela sieťovinová štruktúra.

Vyrobená z 50 % polyesteru a 50 % bavlny.
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Čiapka s rovným 
šiltom

Ideálna čiapka na slnečné dni. Zdobená 

vysokokvalitnou sivou látkou s červenou 

spodnou stranou šiltu, so sivou nášivkou s logom 

na prednej strane a čiernym nastaviteľným 

remienkom vzadu. 

Vyrobené zo 100 % bavlny a balené po 2 kusoch.

Čiapka

Ideálny doplnok, keď sú dni chladnejšie a vy 

chcete stále vyzerať dobre. Táto sivá čiapka s 

čiernym logom na prednej strane vás zahreje 

počas chladných zimných dní. 

Vyrobené zo 100 % akrylu a balené po 2 kusoch.
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Šiltovka

Máme niečo pre tých, ktorí uprednostňujú 

klasickú šiltovku. Táto šiltovka má vpredu čierne 

vyšívané logo Honda a vzadu nastaviteľný látkový 

remienok s bielou značkou Honda. Celkový 

vzhľad dopĺňa kontrastná červená spodná strana 

šiltu.

Vyrobené zo 100 % bavlny a balené po 2 kusoch.

Biele tričko

Na tomto tričku je v zvislom smere profil 

pneumatiky a vpredu má kontrastujúce 

červené logo Honda. Aj v spodnej časti má 

nápis „Honda“. Je ideálnym doplnkom vášho 

bežného letného outfitu.

Vyrobené zo 100 % bavlny.
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Kufor na kolieskach

Tento kufor na kolieskach vo veľkosti príručnej batožiny sa vám bude 

určite hodiť pri cestovaní lietadlom. Kufor má červené zvýraznené 

zipsy a červený vnútorný poťah so značkou Honda. Vrecko na zips na 

prednej strane je užitočné na uloženie cestovných dokladov, zatiaľ 

čo vnútorný priestor pomáha organizovať vašu batožinu. Vonkajší 

materiál je mäkký, čo uľahčuje balenie batožiny.

Vyrobené zo 100 % polyesteru.
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Športová taška

Toaletná taška

Pri cestovaní do zahraničia budete potrebovať 

priestrannú tašku na toaletné potreby. 

Táto sivá taška s červeným dnom má rôzne 

vnútorné priehradky a navrchu úložný priestor 

na zips. Prišitý háčik uľahčuje zavesenie 

v kompaktných priestoroch. 

Vyrobené zo 100 % polyesteru.

Táto sivá taška so športovými červenými prvkami 

je dokonalým spoločníkom na víkendové výlety.

Má rúčky s bielym logom Honda a popruh na 

nosenie cez rameno pre pohodlné prenášanie na 

dlhšie vzdialenosti. Rôzne vonkajšie vrecká a extra 

taška na zips vo vnútri vám poskytnú dostatočné 

množstvo priestoru pre svoje veci.

Vyrobené zo 100 % polyesteru.
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Xxxxxxx.

Slnečné okuliare

Slnko žiari, tak sa nezabudnite chrániť! Používajte 

tieto slnečné okuliare s logom Honda na bokoch 

vždy, keď idete von. Modré reflexné šošovky 

dodávajú okuliarom moderný vzhľad.

Ochrana UV400, ISO12312.

Balené po 4 ks.
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Toaletná taška

 

Dáždnik Knirps

Kompaktný dáždnik Knirps sa perfektne zmestí 

do príručnej skrinky vášho automobilu Honda. 

Sivý dáždnik je zdobený bielym logom Honda 

a dodáva sa s praktickým popruhom a krytom. 

Tento dáždnik s manuálnym mechanizmom 

otvárania je výsledkom spolupráce medzi 

spoločnosťou Honda a prémiovým výrobcom 

dáždnikov Knirps.

Vyrobené zo 100 % polyesterového ponžé.

Il Bisonte Puzdro 
na okuliare

Talianska dizajnérska značka Il Bisonte a Honda 

sa spojili, aby vám priniesli toto vysoko 

kvalitné puzdro na okuliare. Na prednej spone 

sa nachádza značka Honda a vzadu je logo 

Il Bisonte. Toto puzdro predstavuje dokonalú 

ochranu a štýlové uloženie dioptrických alebo 

slnečných okuliarov.

Vyrobená zo 100 % kože.

Dostupné v štyroch farbách: čierna, 

biela, červená a modrá
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Univerzálna 
taška Jazz

Táto taška je vyrobená z príjemnej pevnej 

kvalitnej bavlny, takže slúži ako ideálna 

pomôcka na nákupy.

Vyrobená zo 100 % biologickej bavlny  

(s označením OCS 100). Balené po 3 ks.

Čistič skiel 
a škrabka

Čistič skiel a škrabka je ideálny pomocník do 

auta. Bez námahy ním vyčistíte zašpinené sklá 

vďaka podložke z mikrovlákien a škrabka na ľad 

na druhej strane umožní očistenie skiel od ľadu. 

Podložka z mikrovlákien je veľmi jemná a možno 

ju prať v práčke na 60 °C, takže ju možno použiť 

opakovane. Druhá strana so špeciálnou škrabkou 

na ľad je vyrobená z nezničiteľného syntetického 

materiálu, ktorý nepoškriabe sklá vášho auta.

Vyrobené z plastu ABC a EPS plastu (Styropur). 

Balené po 2 ks.
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Svetlá na bicykel

Jeden pár plastových svetiel na bicykel s dvomi svetelnými zdrojmi LED 

s funkciou blikania. Dodávajú sa so silikónovým popruhom na pripevnenie 

a tlačidlom na zapnutie/vypnutie. Každá súprava sa dodáva v samostatnom 

vrecku a obsahuje jeden svetelný zdroj s bielym svetlom a jeden svetelný zdroj 

s červeným svetlom. 

Balené po 2 súpravy s 2 lampami. 
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Nabíjací kábel

Tento zaťahovací nabíjací kábel 3 v 1 vám 

umožňuje pripojiť a nabíjať viaceré zariadenia 

cez jednu USB zásuvku. Tento produkt 

je vybavený USB pripojením, prípojkou 

na svetlo, mikro USB pripojením a USB-C 

konektorom. Je označený logom Honda 

a možno ho použiť ako stojan na telefón.

Súprava na 
plážový tenis

Súprava dvoch vysoko kvalitných plážových 

rakiet z dreva. Rakety sú červené s bielym 

logom Honda. Rukoväť je posilnená a rakety 

sa dodávajú v sieťovinovej taške s loptičkou. 

Balené po 2 súpravy s 2 raketami.
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Cestovný hrnček 
CR-V

Cestovný hrnček z nehrdzavejúcej ocele 

s kapacitou 310 ml. Drsný štýl sa perfektne 

hodí k vášmu modelu CR-V. Hrnček sa dodáva 

v čiernej farbe s bielym logom CR-V.

Balené po 2 ks.

Odznaky

Niklové odlievané logo Honda doplní váš formálny 

vzhľad. Má bezpečnostný uzáver a môžete ho 

nosiť na akomkoľvek textilnom materiáli.

Balené po 10 ks.
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Ideálny darček pre najmladších nadšencov značky 

Honda. Táto mäkká ovečka s čiernou šatkou 

s označením Honda poteší každého. 

Vyrobená z polyesteru a náplne z PET guľôčok 

vo vreckách z hodvábneho papiera.

     

Cumlík

Červeno-biele ortodontické priehľadné 

cumlíky s logom Honda. 

Veľkosť 2 (6-18 mesiacov). Každé balenie 

obsahuje dva cumlíky. 

Vyrobený zo silikónu bez obsahu 

BPA a v súlade s normou EN1400. 

Balené po štyroch (balené v 

dvoch blistroch po dva kusy).

Plyšová 
ovečka
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Podbradník

Súprava pre 
bábätko

Ideálny darček pre rodičov a samozrejme 

našich najmladších fanúšikov. Kontrastná 

sivá a červená čiapka s palčiakmi 

je dokonalým spôsobom, ako udržať 

vášho novorodenca v teple a pohodlí 

počas jeho prvých týždňov. Rukavice sú 

vybavené popruhom, ktorý zabraňuje ich 

neúmyselnému vyzlečeniu a strate.

Vyrobené z 95 % bavlny a 5 % spandexu.

Svetločervený podbradník s výrazným bielym 

logom Honda, ideálna pomôcka pri jedení pre 

vaše bábätko alebo batoľa. Má nastaviteľný 

popruh a praktické vrecko na zachytenie 

akéhokoľvek jedla, ktoré by inak spadlo na zem. 

Vyrobené zo 100 % silikónu a balené po 2 

kusoch.
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Šálky na espresso

Doprajte si dávku espressa v týchto štýlových šálkach. 

Biele šálky zdobí sivý vzor pneumatiky a červené logo 

Honda. Ku každej šálke je biely tanierik. 

Vyrobené z keramiky. Balené po 2 ks.
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Hrnček

Fľaša na vodu

Táto fľaša na vodu s odnímateľným infuzérom 

je ideálnym spoločníkom na cestách. 

Dodáva sa so sivým vrchnákom a červeným 

logom Honda na boku. 

Vyrobené z Tritanu®, PP a balené po 2 kusoch.

Túto súpravu tvoria dva hrnčeky v 

škatuľke. Na bielom hrnčeku je sivý 

vzor pneumatiky a červené logo, na 

čiernej verzii je sivý vzor štvorčekovanej 

zástavky a červené logo Honda. 

Vyrobené z keramiky. Balené po 2 ks.
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Zápisník 
formátu A5

Tento zápisník formátu A5 s tvrdými doskami 

je príjemný na dotyk, je čiernej farby 

s červenými prvkami. Červené hrany strán, 

záložka a červené logo Honda dotvárajú 

ucelený vzhľad. 

Má 80 strán papiera s hmotnosťou 70 g/m2 

a obal je vyrobený z polyuretánového plastu.

Balené po 5 ks.

Puzdro na vizitky

Puzdro na vizitky čiernej farby 

s kovovým plieškom a gravírovaným 

logom Honda v prednej časti. 

Otvára sa zložením a slúži na 15 vizitiek.

Balené po 2 ks.
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Pero

Toto guľôčkové pero z pogumovaného matného 

kovu je príjemné na dotyk, má čiernu farbu a sivé 

laserom gravírované logo Honda. Pero sa dodáva 

s modrou náplňou typu Parker európskej kvality. 

Balené po 10 ks.

Šnúrka

Tmavosivá závesná šnúrka s logami s 

hodvábnou potlačou má pracku v oblasti pri 

kľúčoch. Kovový háčik umožňuje kľúče veľmi 

jednoducho pridať alebo odobrať. 

Vyrobené zo 100 % polyesteru. Balené po 10 ks.
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STRANA  POLOŽKA ČÍSLO DIELU STRANA  POLOŽKA ČÍSLO DIELU

Položky a čísla dielov

03 Pánska softshellová bunda 3XL 08MLW-20G-SS3X

03 Pánska softshellová bunda 2XL 08MLW-20G-SS2X

03 Pánska softshellová bunda XL 08MLW-20G-SSXL

03 Pánska softshellová bunda L 08MLW-20G-SSL

03 Pánska softshellová bunda M 08MLW-20G-SSM

03 Pánska softshellová bunda S 08MLW-20G-SSS

03 Pánska košeľa 3XL 08MLW-20G-S3X

03 Pánska košeľa 2XL 08MLW-20G-S2X

03 Pánska košeľa XL 08MLW-20G-SXL

03 Pánska košeľa L 08MLW-20G-SL

03 Pánska košeľa M 08MLW-20G-SM

04 Pánska mikina s kapucňou 3XL 08MLW-20G-H3X

04 Pánska mikina s kapucňou 2XL 08MLW-20G-H2X

04 Pánska mikina s kapucňou XL 08MLW-20G-HXL

04 Pánska mikina s kapucňou L 08MLW-20G-HL

04 Pánska mikina s kapucňou M 08MLW-20G-HM

04 Pánska mikina s kapucňou S 08MLW-20G-HS

05 Čiapka s rovným šiltom (1 = 2 ks) 08MLW-22G-FCAP

05 Čiapka (1 = 2 ks) 08MLW-22G-HAT

06 Šiltovka (1 = 2 ks) 08MLW-22G-BCAP

06 Biele tričko 3XL 08MLW-20G-TLG3X

06 Biele tričko 2XL 08MLW-20G-TLG2X

06 Biele tričko XL 08MLW-20G-TLGXL

06 Biele tričko L 08MLW-20G-TLGL

06 Biele tričko M 08MLW-20G-TLGM

06 Biele tričko S 08MLW-20G-TLGS

07 Kufor na kolieskach 08MLW-22G-TRL

08 Športová taška 08MLW-22G-DFB

08 Toaletná taška 08MLW-22G-TTB 

09 Slnečné okuliare (1 = 4 ks) 08MLW-20G-SUN

10 Dáždnik Knirps  08MLW-22G-UMB

10 Puzdro na okuliare Il 
 Bisonte – čierne 08MLW-22G-CAS1

10 Puzdro na okuliare Il 
 Bisonte – biele 08MLW-22G-CAS2

10 Puzdro na okuliare Il 
 Bisonte – červené 08MLW-22G-CAS3

10 Puzdro na okuliare Il 
 Bisonte – modré 08MLW-22G-CAS4

11 Univerzálna taška Jazz (1 = 3 ks) 08MLW-21G-JBAG

11 Čistič skiel a škrabka 08MLW-21G-WCL
 (1 = 2 ks)
12 2 svetlá na bicykel  08MLW-21G-MSET
 (1 súprava = 2 ks) (4 svetlá)
13 Nabíjací kábel 08MLW-20G-CCA

13 Sprava na plážový tenis (1 = 2 ks) 08MLW-21G-TEN

14 Cestovný hrnček CR-V (1 = 2 ks) 08MLW-21G-CMUG

14 Odznaky (1 = 10 ks) 08MLW-20G-PIN

15 Plyšová ovečka08MLW-20G-SHP

15 Cumlík (1 = 4 ks) 08MLW-18G-SIL

16 Podbradník 08MLW-22G-BIB

16 Súprava pre bábätko 08MLW-22G-BBSET

17 Šálka na espresso (1 = 2 ks) 08MLW-20G-ESP

18 Fľaša na vodu (1 = 2 ks) 08MLW-22G-BTL

18 Hrnček (1 = 2 ks) 08MLW-20G-MUG

19 Zápisník formátu A5 (1 = 5 ks) 08MLW-21G-A5NB

19 Puzdro na vizitky (1 = 2 ks) 08MLW-21G-BCH

20 Pero (1 = 10 ks) 08MLW-21G-PEN

20 Šnúrka (1 = 10 ks) 08MLW-20G-LANY

Čísla dielov, obsah a dizajn sa môžu meniť. Pre čo najpresnejšie informácie sa obráťte na svojho miestneho predajcu značky Honda.
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Tieto technické údaje sa nevzťahujú na konkrétny výrobok, ktorý sa dodáva alebo je v ponuke na predaj. Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť svoje technické údaje (vrátane farieb) aj bez predchádzajúceho 
upozornenia akýmkoľvek spôsobom, aký uznajú za vhodný. Môže ísť o významné, ako aj drobné zmeny. Vynakladajú však maximálne úsilie, aby bola zabezpečená správnosť údajov uvedených v tejto brožúre. 

Táto publikácia v žiadnom prípade nepredstavuje ponuku spoločnosti pre akúkoľvek osobu. Všetky predaje uskutočňuje príslušný distribútor alebo predajca na základe štandardných podmienok predaja a záruky 
daného distribútora alebo predajcu, ktorých kópie možno získať na požiadanie. Tento propagačný materiál sa vzťahuje iba na britský Zákon o obchodných značkách (1968). Napriek značnému úsiliu vynaloženému 

na zabezpečenie presnosti údajov sú brožúry pripravované a vytlačené niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto nemôžu ihneď odrážať zmeny v špecifikáciách alebo v niektorých ojedinelých prípadoch 
zabezpečenie konkrétnej funkcie. Zákazníkom vždy odporúčame prediskutovať technické špecifikácie so svojím predajcom, najmä ak váš výber modelu závisí od splnenia jednej z inzerovaných funkcií.

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava

www.honda.sk

Honda nakupuje papier zodpovedne od výrobcov v rámci EÚ. 
Prosím, nevyhadzujte ma, dajte ma priateľovi alebo ma recyklujte.


