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59230567

WALIZKA ALUMINIOWA Z LOGO ABARTH

Ekskluzywna walizka idealnie dopasowana do bagażnika 695 Biposto. 

Wodoodporna struktura wykonana z rozjaśnionego aluminium i uchwyt z włókna 

węglowego. W środku torba na odzież. Z zewnątrz powłoka proszkowa o wysokiej 

trwałości w kolorze 695 Biposto oraz wytłoczone na ścianie przedniej logo Abarth. 

Cztery niezależne kółka.

Wymiary: 57x38x20 cm Waga: 3,5 kg



ATTENDIAMO immagine 
carter copri testa

Zegar ścienny, którego projekt zainspirowany był modelem 695 Biposto.

Tarcza wykonana z połyskującego włókna węglowego. Z przodu wyglądem 

przypomina koło zębate skrzyni biegów. Pełne godziny wyznaczają śruby wykonane 

ze stopu Ergal. Zastosowano w nim mechanizm kwarcowy. 

Wymiary: średnica 35 cm

59230568

ZEGAR ŚCIENNY ABARTH Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO



Stołowa lampa zainspirowana modelem 695 Biposto. Podstawa w kształcie koła 

zębatego skrzyni biegów. Abażur z włókna węglowego z logo Abarth. 

Wymiary: średnica 25 cm, wysokość 30 cm

Zasilanie: 220 V

59230574

DESIGNERSKA LAMPA ABARTH



Popielniczka lub pojemnik na spinacze w kształcie koła zębatego skrzyni biegów. 

Obrobiona z jednego kawałka metalu, tarcza środkowa z włókna węglowego. 

Grawerowane laserowo logo Abarth.  

Wymiary: średnica 12 cm 

Pojemnik na monety lub klucze w kształcie koła zębatego skrzyni biegów.

Obrobiony z jednego kawałka metalu, tarcza środkowa z włókna węglowego. 

Grawerowane laserowo logo Abarth. 

  

Wymiary: średnica 17,5 cm

59230570

POJEMNIK W KSZTAŁCIE KOŁA ZĘBATEGO

59230569

POPIELNICZKA W KSZTAŁCIE KOŁA ZĘBATEGO

POPIELNICZKA

POJEMNIK
NA KLUCZE

I MONETY



Pojemnik na wizytówki zainspirowany modelem 695 Biposto. Dwa gumowe O-ringi 

spinają ze sobą dwie aluminiowe części pojemnika. Wytłoczone logo Abarth. 

Wymiary: 8,6x5,6 cm

59230572

POJEMNIK NA WIZYTÓWKI ABARTH



Wykonany z metalu długopis w kształcie amortyzatora Abarth. Uniwersalny wkład

z możliwością wymiany - dodatkowy wkład dołączony do długopisu.  

Wymiary: 10 cm

59230571

DŁUGOPIS W KSZTAŁCIE AMORTYZATORA ABARTH



Kubek na długopisy zainspirowany modelem 695 Biposto. Podstawa wykonana

z anodowanego aluminium. Część wewnętrzna wykonana z połyskującego włókna 

węglowego. Logo Abarth z przodu, a w tle symbol skorpiona.

Wymiary: średnica 7 cm, wysokość 9,5 cm

59230573

KUBEK NA DŁUGOPISY ABARTH 



  

Informacje i zdjęcia zawarte w tym katalogu są jedynie orientacyjne. Producent zastrzega
sobie prawo wprowadzenia zmian w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia,

jeżeli uważałby takie zmiany za konieczne z punktu widzenia konstrukcyjnego lub handlowego.

POJEMNIK PODARUNKOWY
NA KAŻDY Z PRODUKTÓW


