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Świat Renault
Pasją Renault jest tworzenie innowacyjnych koncepcji, które łączą zmysłową efektowność z funkcjonalnym designem. Staramy się rozwijać nasze
produkty inaczej niż wszyscy, podważając zawsze status quo, aby tworzyć
coś więcej niż tylko przedmioty. Coś, co jest nieodłącznie związane z Twoim
stylem życia. Naszą misją jest zrozumienie i zaspokojenie Twoich potrzeb,
mamy więc nadzieję, że znajdziesz tu coś, co Cię zainspiruje.
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Styl
2

Styl

Funkcjonalna kurtka typu Softshell. Trzywarstwowy materiał
z oddychającą, wiatro- i wodoodporną membraną ID Tech®.
Wytrzymały materiał zewnętrzny z dzianinową warstwą
w kolorze szary melanż od wewnętrznej strony. Oddychalność
4000 g/m2/24, wodoodporność 10 000 mm.
Kolor: czarny
Logo: czarne

279 ZŁ

Klasyczna koszulka polo z dzianiny single jersey.
Rękawki zakończone ściągaczem. 95% bawełny,
5% elastanu. Gramatura 185 g. Dopasowanie: regular.
Logo na lewej piersi, haftowane.

Klasyczna koszulka polo z dzianiny single jersey.
Rękawki zakończone ściągaczem. 95% bawełny,
5% elastanu. Gramatura 185 g. Dopasowanie: regular.
Logo na lewej piersi, haftowane.

Kolor: czarny
Logo: czarne

Kolor: biały
Logo: białe

149 ZŁ

149 ZŁ

Klasyczny T-shirt z okrągłym dekoltem, czterowarstwowym ściągaczem oraz taśmami wzmacniającymi
na linii szyi i ramion. Materiał zabezpieczony przed
kurczeniem się. 100% bawełny interlock 220 g.
Dopasowanie: regular
Kolor: czarny, szary
Nadruk: kolor

89 ZŁ

3

Numery referencyjne poszczególnych
rozmiarów na stronie 13

Styl

Czapka z daszkiem z grubej, odpornej na ścieranie
bawełny. Ma praktyczne zapięcie na klips oraz
wyhaftowane logo Renault po lewej stronie.
Nr ref. 7711815528
Kolor: czarny
Logo: szare

49 ZŁ

Plecak o dużej pojemności to niezwykle funkcjonalna
torba, która świetnie sprawdzi się nie tylko w codziennym użytkowaniu miejskim, ale również jako bagaż
podręczny. Wykonana z bardzo mocnego poliestru
900D o dużej wodoodporności. Grube szelki są miękko
wyściełane, co zapewnia wygodę użytkowania również
przy mocno wypakowanym bagażu. Poza dużą liczbą
kieszeni torba ma miękką przegrodę na laptop oraz
gniazdo ładowania wraz kablem, co zmienia torbę
w przenośną ładowarkę.
Nr ref. 7711815529
Kolor: czarny
Logo: szare

179 ZŁ
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Multimedia
5

Multimedia
Lokalizator GPS kluczyków Bluetooth 4.0 wraz
z baterią. Dzięki temu maleństwu po połączeniu
ze smartfonem z łatwością odnajdziesz swoje klucze!
Aplikacja iTracking dostępna w App Store
/ Google Play. Kompatybilny z systemami iOS i Android.
Nr ref. 7711815534
Kolor: biały
Logo: szare

49 ZŁ

Supercienkie, składane, bezprzewodowe słuchawki
BT 4.0, które łączą się z każdym źródłem Bluetooth.
Dzięki kontroli głośności oraz wbudowanej funkcji
przełączania poprzedniego / następnego utworu
będziesz mieć pełną swobodę ruchów. Są lekkie,
wykonane z wysokiej jakości materiałów, a wydajna
wbudowana bateria pozwoli Ci swobodnie słuchać
ulubionej muzyki.
Przyciski funkcyjne na obudowie słuchawek.
Zasięg: do 10 m, czas ładowania baterii: do 2,5 godziny.
W zestawie kabel USB. Pasują do wszystkich urządzeń.
Gwarancja: 12 miesięcy.

Uchwyt grawitacyjny z bezprzewodową ładowarką
indukcyjną. Umożliwia proste, bezobsługowe
odkładanie telefonu na czas podróży, a przy tym nie
wymaga żadnych dodatków, np. w postaci blaszek.
Jego zasada działania opiera się na grawitacji.
Szczęki zakleszczają się pod wpływem masy telefonu
i uwalniają , gdy podnosimy telefon do góry.
Dodatkowo dzięki bezprzewodowemu ładowaniu
nasz telefon będzie zawsze gotowy do podróży.
Nr ref. 7711815552

Ładowarka bezprzewodowa z funkcją szybkiego
ładowania indukcyjnego QI. Ładowarka jest
zachowana w standardowej wartości wyjściowej
natężenia prądu wynoszącej 1 A. Dystans ładowania
8 mm pozwala na ładowanie urządzenia nawet w etui
bez straty na jakości procesu.
Nr ref. 7711815535
Kolor: biały

89 ZŁ

Kolor: czarny

129 ZŁ

Nr ref. 7711815533
Kolor: czarny
Logo: szare

359 ZŁ

Wysoce funkcjonalny, przenośny głośnik BT 2.0
z technologią Bluetooth, który pomimo swojej
ultrakompaktowej budowy zapewnia zaskakująco
mocny dźwięk. Zasilany akumulatorem
litowo-jonowym.
Nr ref. 7711815530
Kolor: czarny
Logo: szare

75 ZŁ

6

Niewielki magnetyczny uchwyt samochodowy na kratkę
wentylacyjną. Mały rozmiar sprawia, że gadżet nie
zmniejsza widoczności ani nie przysłania kratki
nawiewu. Wykonany z wysokiej jakości materiałów.
Aluminiowa konstrukcja i delikatny dla telefonu skórzany
panel oraz 4 mocne magnesy zapewniają stabilny chwyt
sprzętu bez obaw o jego przesunięcie.

Uniwersalna ładowarka samochodowa wyposażona
w dwa porty USB o łącznej mocy 3,4 A (maksymalna
moc dla jednego portu to 2,4 A). Ładowarka wspiera
technologię Quick Charge 3,0, dzięki czemu można
znacznie skrócić czas ładowania urządzenia.
Ładowarka służy do zasilania oraz ładowania
urządzeń mobilnych.

Nr ref. 7711815532

Nr ref. 7711815531

Kolor: czarny

Kolor: czarny

75 ZŁ

39 ZŁ

Biuro
7

Biuro

Kolekcja Diamond.
Nowoczesny metalowy kubek termiczny z podwójną
ścianką izolacyjną ze stali nierdzewnej. Trzyma ciepło
nawet do 6 godzin. Szczelne, łatwe w obsłudze jedną
ręką zamknięcie. Pojemność 380 ml. Pasuje do
większości ekspresów do kawy.
Nr ref. 7711815545
Kolor: czarny
Logo: szare

Kolekcja Diamond.
Powerbank Renault został wyposażony w obsługę
funkcji Quick Charge 2.0, która umożliwia szybkie
ładowanie urządzeń. Kabel microUSB w komplecie.
Pojemność 2200 mAh.

65 ZŁ

Nr ref. 7711815544
Kolor: czarny
Logo: grawer

70 ZŁ

Wyjątkowo cienkie i lekkie etui na karty kredytowe
i dokumenty z ochroną RFID. Materiał blokujący
zabezpiecza przed kradzieżą tożsamości oraz
elektroniczną kradzieżą. Logo Renault wytłoczone na
etui. Ma 4 przegrody, które pomieszczą 8 kart.
Nr ref. 7711815539
Kolor: czarny

65 ZŁ

Kolekcja Diamond.
Elegancki długopis kulkowy z nowoczesnym wzorem
na uchwycie. Wkład niebieski.
Nr ref. 7711815546
Kolor: czarny
Nadruk: srebrny

19 ZŁ

Wygodna w użyciu butelka na wodę niegazowaną
wykonana z lekkiego tworzywa sztucznego AS.
Nie zawiera BPA. Poręczny kształt i szczelna nakrętka
z uchwytem sprawiają, że korzystanie z niej jest łatwe
i komfortowe. Mycie wyłącznie ręczne zimną wodą.
Objętość 650 ml.
Nr ref. 7711815543
Kolor: czarny
Logo: szare

39 ZŁ
8

Wyjątkowo cienki i lekki portfel bi-fold z ochroną RFID.
Materiał blokujący zabezpiecza przed dostępem do
tożsamości oraz elektroniczną kradzieżą. Ma 4
przegrody z łatwym dostępem, które pomieszczą do
10 kart i dokumentów. Logo Renault wytłoczone na
okładce.
Nr ref. 7711815540
Kolor: czarny

79 ZŁ

Biuro

Elegancki pendrive USB 3.0 ukryty w skórzanej, czarnej
osłonie. Zapięcie magnetyczne. Pojemność 16 GB.
Nr ref. 7711815538
Kolor: czarny
Logo: srebrne

59 ZŁ

Elegancki skórzany brelok do kluczy uszyty
z naturalnej bawolej skóry. Zaczep z elastycznej
stali wysokiej jakości.
Nr ref. 7711815536
Kolor: czarny
Logo: srebrne

29 ZŁ

Duży parasol automatyczny. Wyposażony w elegancką,
drewnianą rączkę oraz w 8 drutów zakończonych prętami
z włókna węglowego, co czyni go wytrzymalszym na
odgięcia spowodowane silnym wiatrem. Ma przycisk
automatyczny otwierania.
Długość parasola: 94 cm.
Średnica po rozłożeniu: 122 cm.
Nr ref. 7711815541
Kolor: czarny
Logo: szare

99 ZŁ
Najbardziej klasyczny spośród wszystkich notesów.
Prosta, elegancka, twarda oprawa w kolorze czarnym,
z elastyczną pętelką na długopis. Zapewnia
odpowiednio stabilne podłoże do komfortowego
pisania, chroniąc kartki przed uszkodzeniem. Notes
zabezpieczony gumową opaską. Bezkwasowy papier
80 g, 80 kremowych kartek w linie.
Format: A5.
Nr ref. 7711815537
Minimalistyczny długopis kulkowy z końcówką
do obsługi ekranów dotykowych. Wkład niebieski.
Nr ref. 7711815542
Kolor: czarny, biały
Nadruk: srebrny

15 ZŁ
9

Kolor: czarny

45 ZŁ

Okrągła, tkana smycz do kluczy i identyfikatorów.
Wersja sportowa, dwukolorowa.
Nr ref. 7711815557
Kolor: czarny, żółty
Logo: szare

19 ZŁ

Vintage
10

Vintage

Kultowe logo sportowego działu Renault z lat 80.
i 90. – najbardziej emocjonującego okresu
w sporcie motorowym. T-shirt z okrągłym dekoltem,
czterowarstwowym ściągaczem oraz taśmami
wzmacniającymi na linii szyi i ramion. Materiał
zabezpieczony przed kurczeniem się. 100% bawełny
interlock 220 g. Dopasowanie: regular.
Hołd oddany sławnemu Renault 5 Turbo.
Branding i styl z roku1980. Klasyczny T-shirt
z okrągłym dekoltem, czterowarstwowym ściągaczem
oraz taśmami wzmacniającymi na linii szyi i ramion.
Materiał zabezpieczony przed kurczeniem się.
100% bawełny interlock 220 g.
Dopasowanie: regular.

Kolor: biały
Nadruk: kolor

89 ZŁ

Kolor: jasnozielony
Nadruk: kolor

89 ZŁ

Renault „Étoile Filante”, czyli Złota Strzała, to bolid
Renault, który w 1956 roku pobił rekord prędkości na
Słonym Jeziorze w Bonneville. To kawał hitorii, z której
jesteśmy dumni. Klasyczny T-shirt z okrągłym
dekoltem, czterowarstwowym ściągaczem oraz
taśmami wzmacniającymi. Materiał zabezpieczony
przed kurczeniem się. 100% bawełny interlock 220 g.
Dopasowanie: regular.
Kolor: błękitny
Nadruk: biały

89 ZŁ

Logo Renault z roku 1959 wyeksponowane na
klasycznym, szarym T-shircie z okrągłym dekoltem.
Czterowarstwowy ściągacz oraz taśmy wzmacniające
na linii szyi i ramion. Materiał zabezpieczony przed
kurczeniem się. 100% bawełny interlock 220 g.
Dopasowanie: regular.
Kolor: szary
Nadruk: kolor

89 ZŁ

11

Numery referencyjne poszczególnych
rozmiarów na stronie 13

Vintage

Kubek mechanika, który cofnie Cię do roku 1925.
Ceramiczny kubek vintage, odporny na zmywanie
w zmywarce, dostępny w dwóch kolorach. Poj. 270 ml.
Nr ref. 7711815548
Kolor: jasnoniebieski, szary.

65 ZŁ

Ekskluzywny planer Renault w kolorze marki z lat 70.
Dzięki niemu będziesz mógł zaplanować każdy następny
dzień z uśmiechem na twarzy. Jedna strona to jeden
dzień. Zakładka w formie wstążki w kolorze okładki.
Format: 130 x 210 mm, 256 stron, papier FSC® 70 g
chamois.
Nr ref. 7711815547
Kolor: żółty
Nadruk: czarny

49 ZŁ

Oldskulowa, ekologiczna torba lniana. Hołd oddany
mistrzowskiemu Renault 5 Turbo, bohaterowi
rajdowych tras lat 80. Materiał: drelich lniany 290 g,
wymiar 38 x 42 cm.
Nr ref. 7711815550
Kolor: len
Nadruk: kolor

29 ZŁ
12

Ten długopis to hit lat 80. Klasyczny BIC
w 4 kolorach z niezawodnym mechanizmem zmiany
wkładów. To praktyczny gadżet, dzięki któremu
przeniesiesz się w czasie. Branding legendarnego
zespołu Renault Sport.
Nr ref. 7711815549
Kolor: biały
Kolory wkładów: czarny,
niebieski, czerwony, zielony

29 ZŁ

Numery referencyjne ubrań wg rozmiarów

Moda / strona 3
Kurtka typu Softshell / czarna / damska
Nr ref. 7711815625 / S
Nr ref. 7711815626 / M
Nr ref. 7711815627 / L
Nr ref. 7711815628 / XL
Kurtka typu Softshell / czarna / męska
Nr ref. 7711815629 / M
Nr ref. 7711815630 / L
Nr ref. 7711815631 / XL
Nr ref. 7711815632 / XXL
Polo / czarne / damskie
Nr ref. 7711815603 / XS
Nr ref. 7711815604 / S
Nr ref. 7711815605 / M
Nr ref. 7711815606 / L
Nr ref. 7711815607 / XL
Polo / czarne / męskie
Nr ref. 7711815620 / M
Nr ref. 7711815621 / L
Nr ref. 7711815622 / XL
Nr ref. 7711815623 / XXL
Polo / białe / damskie
Nr ref. 7711815598 / XS
Nr ref. 7711815599 / S
Nr ref. 7711815600 / M
Nr ref. 7711815601 / L
Nr ref. 7711815602 /XL
Polo / białe / męskie
Nr ref. 7711815616 / M
Nr ref. 7711815617 / L
Nr ref. 7711815618 / XL
Nr ref. 7711815619 / XXL
T-shirt / szary / damski
Nr ref. 7711815589 / S
Nr ref. 7711815590 / M
Nr ref. 7711815591 / L
Nr ref. 7711815592 / XL

13

T-shirt / szary / męski
Nr ref. 7711815608 / M
Nr ref. 7711815609 / L
Nr ref. 7711815610 / XL
Nr ref. 7711815611 / XXL

T-shirt / szary / damski
Nr ref. 7711815568 / S
Nr ref. 7711815569 / M
Nr ref. 7711815570 / L
Nr ref. 7711815571 / XL

T-shirt / czarny / damski
Nr ref. 7711815594 / S
Nr ref. 7711815595 / M
Nr ref. 7711815596 / L
Nr ref. 7711815597 / XL

T-shirt / szary / męski
Nr ref. 7711815584 / M
Nr ref. 7711815585 / L
Nr ref. 7711815586 / XL
Nr ref. 7711815587 / XXL

T-shirt / czarny / męski
Nr ref. 7711815612 / M
Nr ref. 7711815613 / L
Nr ref. 7711815614 / XL
Nr ref. 7711815615 / XXL

T-shirt / jasnoniebieski / damski
Nr ref. 7711815558 / S
Nr ref. 7711815559 / M
Nr ref. 7711815560 / L
Nr ref. 7711815561 / XL

Vintage / strona 11

T-shirt / jasnoniebieski / męski
Nr ref. 7711815572 / M
Nr ref. 7711815573 / L
Nr ref. 7711815574 / XL
Nr ref. 7711815575 / XXL

T-shirt / jasnozielony / damski
Nr ref. 7711815563 / S
Nr ref. 7711815564 / M
Nr ref. 7711815565 / L
Nr ref. 7711815566 / XL

Rozmiarówka kobieca

A
B
C

Rozmiar

XS

S

M

L

XL

A

Biust

80

86

92

100

108

B

Talia

64

69

74

80

86

C

Biodra

90

95

100

106

112

D

Wzrost

166

167

168

169

170

S

M

L

XL

XXL

37/38

39/40

Rozmiarówka męska

A

Rozmiar

B

T-shirt / jasnozielony / męski
Nr ref. 7711815580 / M
Nr ref. 7711815581 / L
Nr ref. 7711815582 / XL
Nr ref. 7711815583 / XXL
T-shirt / biały / damski
Nr ref. 7711815553 / S
Nr ref. 7711815554 / M
Nr ref. 7711815555 / L
Nr ref. 7711815556 / XL
T-shirt / biały / męski
Nr ref. 77711815576 / M
Nr ref. 7711815577 / L
Nr ref. 7711815578 / XL
Nr ref. 7711815579 / XXL

XS

Shirts

41/42 43/44 45/46

A

Klatka

84

90

96

104

112

120

B

Klatka

75

80

85

91

97

103

D

Wzrost

178

179

180

181

182

183

13

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana na podstawie serii próbnych i prototypów. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania
w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych akcesoriów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych
krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim.
Użyte zdjęcia służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach
lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych.

renault.pl

