
SuzukiKolekcia2022
Spoločnosť MAGYAR SUZUKI ZRT. si vyhradzuje právo bez upozornenia zmeniť technické špecifikácie, farby, materiály a iné položky. Jednotlivé
položky príslušenstva môžu byť bez upozornenia vyradené z predaja. Skutočné výrobky sa môžu líšiť od výrobkov znázornených na obrázkoch.
Prípadné zmeny si overte u miestneho predajcu SUZUKI. Pred zakúpením a montážou si overte úplné technické údaje vybratého príslušenstva. Vždy
používajte ochrannú prilbu, ochranu očí a ochranný odev a jazdu si užívajte zodpovedne a bezpečne. Skutočné farby sa môžu mierne líšiť od farieb
v tejto brožúre. Všetky podrobnosti boli v čase tlače správne. Aby sme zabezpečili neustálu aktuálnosť našej kolekcie, naše oblečenie a tovar sú
sezónne. V zriedkavých prípadoch na konci sezóny nemusia byť jednotlivé produkty k dispozícii, takýto stav je však skôr výnimkou ako pravidlom.

Dostupnosť štandardného a voliteľného príslušenstva môže závisieť od cieľového trhu. Bližšie informácie vám poskytne váš predajca, keďže
technické špecifikácie a ilustrácie sa môžu vzťahovať na modely, ktoré nie sú dostupné na vašom trhu.

Všetky fotografie v tejto brožúre boli odfotografované po vydaní príslušného povolenia. Fotografie vozidiel bez evidenčného čísla na
verejnej cestnej sieti sú vytvorené v počítači.

MAGYAR SUZUKI ZRT.
2500 Esztergom, Schweidel József u. 52.
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Modrá tímová softshellová
bunda
Tmavomodrá softshellová bunda s malým
logom SUZUKI vľavo na hrudi, hore na
chrbte veľké logo SUZUKI, dve bočné
vrecká, 97 % polyester, 3 % elastan,
podšívka 100 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLSJ0-veľkosť

Modré tímové polo tričko pre
dámy
Modré polo tričko pre dámy s bielymi a
modrými pruhmi na tmavých rukávoch
a malým bielym logom SUZUKI vľavo
na hrudi, veľké biele logo SUZUKI hore
na chrbte, 55 % bavlna, 40 % polyester,
5 % elastan, rukávy 100 % bavlna.

XS/S/M/L/XL/XXL
990F0-BLPL4-veľkosť

7

Modrá tímová mikina
Modrámelanžová bunda s rukávmi, golier
na hornom okraji, s tmavomodrými,
bielymi a modrými pruhmi na rukávoch,
malé logo SUZUKI vľavo na hrudi, veľké
logo SUZUKI hore na chrbte, dve bočné
vrecká, 60 % bavlna, 40 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLHJ4-veľkosť

Modré tímové polo tričko
Modré polo tričko s bielymi a modrými
pruhmi na tmavých rukávoch a malým
bielym logom SUZUKI vľavo na hrudi,
veľké biele logo SUZUKI hore na chrbte,
55 % bavlna, 40 % polyester, 5 % elastan,
rukávy 100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLPM4-veľkosť
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Modrý tímový ruksak
Modrý a čierny nepremokavý ruksak s
čiernymi popruhmi, vpredu biele logo a
nápis SUZUKI, rôzne malé vrecká, veľkosť
cca 68 x 29 x 14 cm, vrchná vrstva 100 %
polyvinylchlorid, podšívka 100 % polyester.

990F0-BLBP0-000

Modré tímové tenisky
Modré športové tenisky s bielou penovou
podrážkou EVA. Vonkajší materiál 100 % polyes-
ter. Do vypredania zásob.

K dispozícii vo veľkostiach EU 039, 041-045
990F0-BLSH3-veľkosť

Modrá tímová bunda do dažďa
Tmavomodrá nepremokavá bunda s dvoma boč-
nými vreckami vpredu, malé logo SUZUKI vľavo na
hrudi, veľké logo SUZUKI hore na chrbte, vrchná
vrstva 100 % polyamid, podšívka 100 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLMJ4-veľkosť

Modrá tímová bunda
Tmavomodrá bunda s kapucňou a bielym
zipsom, ako aj piatimi vreckami, dvoma
vpredu v spodnej časti na každej strane a
jedným vertikálnym na hrudi, vrchná vrs-
tva, podšívka, vypchávka 100 % polyester

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLPK0-veľkosť

9

Modrá tímová bunda s kapucňou
Modrá bunda s kapucňou a tmavomodrými
a modrými rukávmi (biele a modré pruhy
na rukávoch), biely zips a biele šnúrky.
Malé logo SUZUKI vľavo na hrudi, hore na
chrbte veľké logo SUZUKI, dve bočné vrec-
ká, 60 % bavlna, 40 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLHD4-veľkosť
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Modré tímové tričko
Modré tričko s bielymi a modrými
pruhmi na tmavomodrých rukávoch a
malým bielym logom SUZUKI vľavo na
hrudi, veľké biele logo SUZUKI hore na
chrbte, 60 % bavlna, 40 % polyester,
rukávy 100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLTS4-veľkosť

Modrá tímová zimná čiapka
Modrá čiapka s bielym a modrým pru-
hom v spodnej časti a bielym logom a
nápisom SUZUKI vpredu, 100 % akryl.

UNIVERZÁLNA VEĽKOSŤ
990F0-BLBE4-000

Modrosivá tímová šiltovka
Modrá šiltovka s logom a nápisom
SUZUKI vpredu, 70 % polyester,
26 % viskóza, 4 % elastan.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-BLFC5-000

Trojfarebná modrá
tímová šiltovka
Tmavomodrá šiltovka s bielym logom
SUZUKI vpredu a bielym a modrým pru-
hom na zadnej strane, 100 % bavlna.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-BLFC0-000

Modrá tímová šnúrka na krk
Modrá šnúrka na krk s logom a nápisom
SUZUKI a kovovou sponou v striebornej
farbe, páska 100 % polyester.

990F0-BLLA0-000

Modré tímové pero
Modré pero so strieborným kli-
pom, mäkkým dotykovým povr-
chom a laserom vygravírovaným
logom SUZUKI, PVC kov.

990F0-BLPN0-000

Modré tímové hodinky
Strieborné náramkové hodinky s mod-
rým remienkom a ciferníkom, biely
a neónovo žltý ukazovateľ hodín so
strieborným rámčekom, kovové puzdro,
páska zo 100 % silikónu.

UNIVERZÁLNA VEĽKOSŤ
990F0-BLWT0-000
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Čierna prešívaná vesta s
pletenými rukávmi
Čierna prešívaná vesta s kapucňou,
zipsy v červenej farbe, vrchná vrstva,
podšívka, vypchávka 100 % polyester
s odnímateľnými rukávmi, 60 % bavlna,
40 % akryl.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKBW4-veľkosť

Čierna tímová funkčná bunda
s kapucňou (vodeodolná)
Vodeodolná bunda s kapucňou a pri-
liehavými manžetami, vodotesné zipsy
v červenej farbe, vrchná vrstva 100 %
polyamid, podšívka 100 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKMJ4-veľkosť

Čierna tímová prešívaná bunda
Teplá prešívaná bunda s kapucňou pre
mužov v čiernej farbe, s náprsným vrec-
kom, zipsy v červenej farbe, vrchná vrstva,
podšívka, vypchávka 100 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKQJ4-veľkosť
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Čierne tímové polo tričko
Čierne polo tričko, laminované pruhy na
ramene, 3D potlač loga SUZUKI, kvalitná
piké látka, 95 % bavlna, 5 % elastan.

PÁNSKE VEĽKOSTI
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKPM4-veľkosť

DÁMSKE VEĽKOSTI
XS/M/L/XL/XXL
990F0-BKPL4-veľkosť

Čierne tímové tenisky
Čiernočervené športové tenisky
s bielou penovou podrážkou EVA.
Vonkajší materiál 100 % polyester.
Do vypredania zásob.

K dispozícii vo veľkostiach EU 043-045
990F0-BKSH3-veľkosť

Čierny tímový šál
Čierny šál s červeným logom SUZUKI
a pruhmi, hrejivý a mäkký, veľkosť cca
175 x 25 cm, 100 % akryl.

990F0-BKSF0-000

Čierna tímová kľúčenka
Čierna kľúčenka s tkanou páskou a
vygravírovaným logom SUZUKI, páska
100 % polyester, kovové pútko.

990F0-BKKR0-000

Čierna tímová šnúrka na krk
Čierna šnúrka na krk s logom
SUZUKI v červenej farbe, s
užitočnou karabínou, páska
100 % polyester.

990F0-BKLA0-000

1716



Čierna tímová šiltovka
Klasická tímová šiltovka v čiernej farbe,
s laminovanými pruhmi, s logom SUZUKI,
nastaviteľná veľkosť, 100 % polyester.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-BKFC5-000

Čierna tímová obojstranná
čiapka
Obojstranná čiapka v čierno-sivej farbe
s červeným logom SUZUKI, pohodlná na
nosenie, 100 % akryl.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-BKBE4-000

Čierna tímová taška na
notebook
Kvalitná čierna taška na notebook s
popruhom na rameno a rukoväťou,
logo SUZUKI v červenej farbe, roz-
mery cca 45 x 32 x 10 cm, vrchná
vrstva 100 % nylon, podšívka 100 %
polyester.

990F0-BKNB0-000

Čierna tímová tepláková bunda
Čierna športová tepláková bunda so
zipsom v červenej farbe, 3D potlač loga
SUZUKI, 80 % bavlna, 20 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKSJ4-veľkosť

Čierny tímový opasok
Čierny opasok so širokou prackou, po-
tlačené pruhy, logo SUZUKI v červenej
farbe, možnosť individuálneho skráte-
nia, opasok 100 % polypropylén, kovová
pracka.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ 130 cm
990F0-BKBT3-000

Čierna tímová kukla
Čierna kukla s nápisom SUZUKI, pri-
liehavý strih, pohodlná na nosenie,
92 % polyester, 8 % elastan.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-MBLC0-000

19

Čierny tímový kufor na
kolieskach
Čierny kufor na kolieskach s našitými
červenými a sivými pruhmi, logo SUZUKI
v červenej farbe, teleskopická rukoväť,
rozmery cca 55 x 35 x 20 cm, vrchná
vrstva 100 % nylon, podšívka 100 %
polyester.

990F0-BKTR0-000

18



Čierny tímový multifunkčný
nákrčník
Čierna multifunkčná tunelová šatka s čer-
veným logom SUZUKI, potlačené pruhy,
pohodlné nosenie, 100 % polyester.

UNIVERZÁLNA VEĽKOSŤ
990F0-BKNW0-000

Čierna tímová ľadvinka
Užitočná ľadvinka v čiernej farbe, dve
oddelené priehradky, s červeným logom
SUZUKI, rozmery približne 20 x 16 x 9 cm,
vrchná vrstva 100 % nylon, podšívka
100 % polyester.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-BKWB0-000

Čierna tímová kozmetická
taška
Štýlová kozmetická taška v čiernej farbe
s našitými červenými a sivými pruhmi, s
červeným logom SUZUKI, rozmery cca
25 x 15 x 10 cm, vrchná vrstva 100 %
nylon, podšívka 100 % polyester.

990F0-BKWB4-000

Čierny tímový ruksak
Odolný čierny ruksak s červeným logom
SUZUKI, s rôznymi úložnými priehradka-
mi, spodná časť je vodeodolná, rozmery
cca 60 x 30 x 12 cm, vrchná vrstva 100 %
nylon, podšívka 100 % polyester.

990F0-BKBP0-000

Čierna tímová mikina
Čierna mikina, logo SUZUKI na hrudi,
nápis SUZUKI na chrbte, 80 % bavlna,
20 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKHM0-veľkosť
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Čierna tímová športová taška
Veľká čierna športová taška s popruhom na
rameno a rukoväťou v červenej farbe, roz-
mery cca 52 x 29 x 28 cm, vrchná vrstva
100 % nylon, podšívka 100 % polyester.

990F0-BKSB0-000

Čierne tímové tričko
Čierne športové tričko, laminované pruhy,
3D potlač loga SUZUKI, 100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKTM0-veľkosť

Čierna tímová fľaša na nápoje
Tritan
Priehľadná nádoba na nápoje s dvoma
fóliovými pruhmi na zadnej strane a
čiernym logom SUZUKI na prednej stra-
ne. Čierne odklápacie veko so sivým
pruhom, objem 740 ml, vyrobené z plas-
tového materiálu Eastman Tritan™.

990F0-BKBL0-000

Čierna tímová peňaženka
Čiernapeňaženka s červeným logomSUZUKI,
s našitými červenými a sivými pruhmi, s via-
cerými priehradkami na peniaze a kreditné
karty, veľkosť cca 13 x 10 cm, vrchná vrs-
tva 100 % nylon, podšívka 100 % polyester.

990F0-BKWL0-000

Čierne tímové pero
Čierne pero so strieborným kovovým kli-
pom a červeným tlačidlom, červené tla-
čené logo SUZUKI, materiál: ABS plast,
30 % obsah recyklovaného plastu.

990F0-BKPN0-000
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Čierny tímový hrnček
Čierny hrnček s mäkkým dotykovým
povrchom a červeným logom SUZUKI,
červená glazúra vo vnútri, vhodný do
umývačky riadu a mikrovlnnej rúry, ob-
jem 300 ml, keramický.

990F0-BKMG0-000

Tímové čierne
odzipsovateľné nohavice
Multifunkčné čierne nohavice s
odnímateľnými nohavicami, skryté
zipsy, s vyšívaným nápisom SUZUKI,
65 % polyester, 35 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKCP0-veľkosť

Čierny tímový obal na
notebook
Čierny ochranný obal na notebook s
našitými červenými a sivými pruhmi,
s červeným logom SUZUKI, rozmery
cca 36 x 24 cm, 100 % polyester.

990F0-BKNS0-000

Čierny tímový dáždnik
Čierny dvojvrstvový dáždnik s červeným
logom SUZUKI a červenou podšívkou vo
vnútri, priemer cca 120 cm, vyrobený z
dvojvrstvového polyesterového ponžé.

990F0-BKGU0-000

Čierne tímové hodiny
Čierne nástenné hodiny s červenými de-
tailmi a logom SUZUKI, obsahujú quartzový
strojček, plastový rám so sklenenou vlož-
kou a bielymi číslicami, biele minútové a
hodinové ručičky a červenú sekundovú
ručičku.

990F0-BKCL0-000

Čierne tímové hodinky
Čierne náramkové hodinky s červeno-
šedými detailnými pruhmi a strieborný-
mi ručičkami a číslicami, kovové puzdro
hodiniek s nylonovým remienkom.

UNIVERZÁLNA VEĽKOSŤ
990F0-BKWT0-000
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Biele tričko
Biele športové tričko, priedušné, s
modrým pruhom a nápisom SUZUKI,
100 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCTM1-veľkosť

28

Modré tričko
Modré športové tričko, priedušné, s
bielym pruhom a nápisom SUZUKI,
100 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCTM2-veľkosť

Funkčné biele polo tričko
Biele piké tričko s modrým pruhom
a nápisom SUZUKI, 100 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCPM1-veľkosť

29



Funkčná modrá mikina
Pohodlná modrá mikina s japonským
nápisom SUZUKI, 97 % polyester,
3 % elastan.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCHS1-veľkosť

30

Funkčná biela mikina s kapucňou
Športová biela teplákovámikina s kapucňou,
s modrým pruhom a nápisom SUZUKI na
chrbte, 97 % polyester, 3 % elastan.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCHJ0-veľkosť

Biela šiltovka
Biela šiltovka s modrou prednou časťou a
vyšívaným nápisom SUZUKI v japončine na
prednej strane, 100 % polyester.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-FCFC1-000

31

Zápisník /
vreckový zápisník A5/A4
Zápisník vo formáte A5/A4, antracitový
s čiernym nápisom SUZUKI.

A5 / 990F0-FCNB0-000
A4 / 990F0-FCNB1-000



Sveter s véčkovým výstrihom
Klasický neformálny sveter s véčkovým
výstrihom v modrej farbe, s bielym ná-
pisom SUZUKI na hrudi, 100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCVS0-veľkosť

Neformálna softshellová
bunda, antracitová
Klasická softshellová bunda v antra-
citovej farbe, s ozdobným prešívaním
na hrudi, vrchná vrstva 97 % polyester,
3 % elastan, podšívka 100% polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCSS0-veľkosť

Biela košeľa
Kvalitná biela košeľa s náprsným vrec-
kom, vyšívaným logom SUZUKI a ná-
pisom v modrej farbe, 100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCSM1-veľkosť

Modrá kravata
Kravata v modrej farbe so vzorom
SUZUKI, 100 % hodváb.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-FCTE0-000

Hodinky
Náramkové hodinky s kovovým puz-
drom a čiernym ciferníkom, čierny
kožený remienok.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-FCWT0-000

Opasok
Pletený opasok v antracitovej/sivej
farbe, s kovovou sponou, páska
77 % polyester, 23 % elastan.

S 105 cm/L 115 cm/3XL 125 cm
990F0-FCBT0-veľkosť

32 33



G
SX-R

LOOK GOOD IN GSX-R
34 35



Ruksak GSX-R
Odolný ruksak v kontrastných modrých
odtieňoch, s logom SUZUKI a GSX-R, prí-
davná vnútorná priehradka na notebook,
rozmery cca 49 x 31 x 15 cm, vrchná
vrstva 100 % nylon, podšívka 100 %
polyester.

990F0-RBPU0-000

Mikina GSX-R
Mikina v kontrastných modrých od-
tieňoch, s logom SUZUKI a GSX-R,
80 % bavlna, 20 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RHDM0-veľkosť

Šiltovka GSX-R
Štýlová šiltovka v kontrastných modrých
odtieňoch, s logom SUZUKI a GSX-R,
100 % bavlna.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-RFCU0-000

Softshellová bunda GSX-R
Športová softshellová bunda v kon-
trastných modrých odtieňoch, s lo-
gom SUZUKI a GSX-R, vrchná vrstva
97 % polyester, 3 % elastan, podšívka
100 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RSSM0-veľkosť

Tričko GSX-R
Tričko v kontrastných modrých odtieňoch,
s logom SUZUKI a GSX-R, 100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RTSM0-veľkosť
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Tričko GSX-R
Biele tričko s potlačou GSX-R na
hrudníku, 100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RTSM1-veľkosť

39

Multifunkčný nákrčník GSX-R
Praktický multifunkčný nákrčník v
kontrastných modrých odtieňoch, s
logom SUZUKI a GSX-R, 100 %polyester.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-RNWU0-000

Hrnček GSX-R
Modrý hrnček s logom SUZUKI a
GSX-R, biela glazúra vo vnútri, vhod-
ný do umývačky riadu a mikrovlnnej
rúry, objem 300 ml, 100 % keramika.

990F0-RMUG0-000

GSX-R pero
Pero v kontrastných modrých od-
tieňoch, s logom SUZUKI a GSX-R,
100 % PVC.

990F0-RPEN0-000

Šnúrka na krk GSX-R
Šnúrka na krk s karabínou v kon-
trastných modrých odtieňoch,
s logom SUZUKI a GSX-R, páska
100 % bavlna.

990F0-RLAU0-000

Športová taška GSX-R
Športová taška v kontrastných modrých
odtieňoch, s logom SUZUKI a GSX-R, roz-
mery cca. 43 x 34 cm, 100 % polyester.

990F0-RGBU0-000
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Tričko V-Strom
Tmavosivé-čierne tričko s logom
V-Strom, 100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSTM2-veľkosť

Šiltovka V-Strom
Čiernočervená šiltovka s logom V-Strom,
s pruhmi v šedej farbe, 100 % bavlna.

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ
990F0-VSFC0-000

Šnúrka na krk V-Strom
Čierna šnúrka na krk s karabínou, s lo-
gom SUZUKI a V-Strom v bielej farbe,
100 % polyester.

990F0-VSLA0-000

Cestovný hrnček V-Strom
Čierny dvojstenný hrnček s vygravíro-
vaným logom V-Strom, vhodný do umý-
vačky riadu, objem 340 ml, 100 % nere-
zová oceľ.

990F0-VSMG0-000

Mikina na zips V-Strom
Čierna mikina na zips s logom V-Strom,
80 % bavlna, 20 % polyester.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSZJ0-veľkosť

Tričko V-Strom
Čierne tričko s logom V-Strom a nápi-
som „THE MASTER OF ADVENTURE“ na
hrudi, 100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSTM1-veľkosť

Tričko V-Strom
Tmavosivé tričko s potlačou V-Strom
na hrudi, 100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSTM0-veľkosť
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Šiltovka
Červenočierna čiapka pre
deti, s čiernou a bielou
potlačou SUZUKI v prednej
časti, 100 % bavlna.

990F0-KBFC1-000

Šiltovka
Detská čiapka v modrej
a sivej farbe, s farebným
nápisom SUZUKI v pred-
nej časti, 100 % bavlna.

990F0-KBFC0-000

Detské tričko
Červené detské tričko s čiernobielou
potlačou SUZUKI na hrudi, 100 % bavlna.

XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBTU1-veľkosť

Detské tričko
Biele detské tričko s farebným
nápisom SUZUKI na hrudi,
100 % bavlna.

XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBTU0-veľkosť

Detská mikina
Huňatá detská mikina v sivej farbe, s
farebným tlačeným gradientným ná-
pisom SUZUKI na hrudi, 88 % bavlna,
12 % polyester.

XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBHU0-veľkosť

Detská mikina
Viacfarebná detská mikina s nápi-
som SUZUKI na hrudi, 60 % bavlna,
40 % polyester.

XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBHU1-veľkosť

Športová súprava pre dojčatá
a deti
Športová súprava pre dojčatá a deti v
šedej farbe s kontrastnými pruhmi v
červenej a bielej farbe, 88 % bavlna,
12 % polyester.

XXS/XS/S
990F0-KBJU0-veľkosť

Body
Body pre dojčatá s jednoduchou
údržbou, sivá, s viacfarebnou potla-
čou SUZUKI na hrudi, 88 % bavlna,
12 % polyester.

DOJČENSKÁ VEĽKOSŤ S/M/L
990F0-KBBU0-veľkosť

Dojčenské tričko
Tričko pre dojčatá, sivá, s pestrofa-
rebnou potlačou SUZUKI na hrudi,
88 % bavlna, 12 % polyester.

S/M/L
990F0-KBTB0-veľkosť

Cumlík
Modrobiely cumlík s červeným
logom SUZUKI.

UNIVERZÁLNA VEĽKOSŤ
990F0-KBDM0-000
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Štartovacia súprava
Štartovacia súprava s čiapkou/tričkom/
body v kontrastných modrých odtieňoch
s logom SUZUKI a GSX-R, 100 % bavlna.

DOJČENSKÁ VEĽKOSŤ S
990F0-KBSS0-000

Plyšový
medvedík
Huňatý plyšový medvedík s
modrým tričkom SUZUKI na
prezlečenie.

990F0-KBTD0-000
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Dielenský overal
Modrý s bielymi pásmi a červenou bu-
žírkou. Vysoký golier, kolenné nášivky a
nastaviteľný elastický pás na zvýšenie
komfortu. Multifunkčné vrecká na hrud-
níku, rukávoch a nohaviciach, s motívmi
SUZUKI, 60 % bavlna, 40 % polyester.

S/M/L/XL/XXL
990F0-05404-veľkosť

Dielenské monterky
Modré s červenou bužírkou. Multifunkčné vrec-
ká. Doťahovacie pásy, kolenné nášivky, klopa
so zipsom, nastaviteľný elastický pás a tkané
logo SUZUKI, 60 % bavlna, 40 % polyester.

S/M/L/XL/XXL
990F0-05400-veľkosť

Dielenské nohavice
Modré, s elastickým chrbtom, kolenné nášiv-
ky, multifunkčné vrecká na nohách a tkané
logo SUZUKI, 60 % bavlna, 40 % polyester.

K dispozícii vo veľkostiach EU 044-062.
990F0-05402-veľkosť
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Pracovné rukavice
Phynomic Wet
Robustné a precízne bezpečnostné ru-
kavice na výkon prác všeobecnej údržby,
dobrý úchop suchých a mokrých pred-
metov, vodeodolný povlak a lem, cer-
tifikácia EN 388 (4131), výrobca UVEX
SAFETY, 90 % polyamid, 10 % elastan.

008/009/010
990F0-GLOVE-veľkosť

Pracovné rukavice
Phynomic Light
Ľahké bezpečnostné rukavice na výkon
precíznych činností, vysoko priedušné,
zabezpečujúce vynikajúcu obratnosť,
impregnované vodnými polymérmi, cer-
tifikácia EN 388 (3121), výrobca UVEX
SAFETY, 90 % polyamid, 10 % elastan.

007/008/009/010
990F0-GLOV1-veľkosť

Krátka dielenská bunda
Modrá s bielymi pásmi a červenou bužír-
kou. Sklopný golier, multifunkčné vrec-
ká na hrudníku a rukávoch, s motívmi
SUZUKI, 60 % bavlna, 40 % polyester.
S/M/L/XL/XXL
990F0-05401-veľkosť
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Dielenské tričko
Tmavomodré, s logom Suzuki na ľavom rukáve,
100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL
990F0-05406-veľkosť

Dielenské polo tričko
Tmavomodré s červenými kontrastnými pásmi,
polo golier, rukávy s manžetami a logom SUZUKI,
100 % bavlna.

S/M/L/XL/XXL
990F0-05407-veľkosť
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Hrudník

Pás

Pánske veľkosti
S M L XL XXL 3XL

na hrudníku 96 cm
38˝

100 cm
39,5˝

104 cm
41˝

108 cm
42,5˝

112 cm
44˝

116 cm
45,5˝

v páse 83 cm
32,5˝

88 cm
34,5˝

93 cm
36,5˝

98 cm
38,5˝

102 cm
40˝

107 cm
41,5˝

Dámske veľkosti
XS S M L XL XXL

na hrudníku 80 cm
31,5˝

84 cm
33˝

88 cm
34,5˝

92 cm
36˝

96 cm
38˝

100 cm
39,5˝

v páse 66 cm
26˝

69 cm
27˝

72 cm
28,5˝

76 cm
30˝

80 cm
31,5˝

85 cm
33,5˝

Obuv
EÚ 39 40 41 42 43 44 45 46

Spojené
kráľovstvo

5,5 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11

USA 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12,5
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Detské veľkosti
XXS XS S M L XL

výška (cm) 92 104 116 128 140 152

vek v rokoch 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Dojčenské veľkosti
DOJČA S M L

výška (cm) 68 80 92

vek v mesiacoch 3-6 6-12 12-24


