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Termoska Isosteel
HZA16136 38 bodů

Baterka LED Lenser
HZA16146 58 bodů

Termoska Isosteel se šroubovým uzávěrem/
rychlouzávěrem a dvoustěnnou vakuovou 
technologií - extra dlouhý izolační efekt 
s rytinou SCHAEFFLER.

Baterka LED Lenser nabízí až 140 lm 
světelného výkonu, svítivost až do vzdálenosti 
120 m s nízkým nárokem na baterii (pouze 
baterie AA).

Kapesní nůž Victorinox Climber
HZA16104 48 bodů

Multifunkční nářadí 
Leatherman Wingman
HZA16145 108 bodů

Kapesní nůž Victorinox Climber nabízí 14 
funkcí a je dlouhý 91 mm. Funkce: velký nůž, 
malý nůž, vývrtka, otvírák na konzervy s malým 
šroubovákem (i pro křížové šrouby), otvírák na 
láhve (se šroubovákem a odstraňovačem izolace 
z drátů), výstružník, bodec, nerezový kroužek 
na klíče, pinzeta, párátko, nůžky, víceúčelový 
háček. Gravírování SCHAEFFLER na čepeli.

Multifunkční nářadí Leatherman Wingman 
skrývá v lehkém (bez mála dvousetgramovém) 
a elegantním těle z nerezové oceli 
14 praktických nástrojů, přičemž nůž 
s kombinovanou čepelí i vysoce funkční nůžky 
na vnější straně nástroje otevřete pohodlně 
palcem jedné ruky. 
Gravírování SCHAEFFLER na čepeli.
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Nerezová termoláhev
HZA17013 75 bodů

Výstražná vesta
HZA16109 7 bodů

Nerezová termoláhev od Eva Solo, kapacita 
0,5 l s robustní ocelovou vložkou se hodí do 
držáků nápojů nejoblíbenějších autotypů.
Rozměry: Výška 23 cm, Průměr 7,5 cm
Materiál: nerezová ocel, plast, nylonová 
šňůra, rytina SCHAEFFLER na víku lahve.

Výstražná žlutá vesta s dvojitým 
a nastavitelným zapínáním na suchý zip, 
perfektně šité, dva reflexní odrazné pruhy, 
logo SCHAEFFLER na zadní straně výstražné 
vesty. 
Unisize (asi 68 x 66 cm) 100% polyester. 
Dle EN ISO 20471: 2013 Certifikováno 
společností TÜV Rheinland.

Cestovní taška Reisenthel nabízí 6 vnitřních 
kapes pro praktické ukládání, nosný popruh 
s pohodlně polstrovanými ramenními 
opěrkami, zavírání na zip.
Rozměry: 48 x 39,5 x 29 cm
Objem: 30 l
Materiál: vysoce kvalitní polyester, 
vodoodpudivý

Baterka Mini-Maglite AA má světelnou šířku 
96 metrů a délku 14,5 cm. Individuálně 
vložené v černé dárkové krabici, vč. 2 AA 
Duracell baterií. 
Mini-Maglite s rytinou SCHAEFFLER.

Cestovní taška Reisenthel (30 l)
HZA1503 56 bodů

Baterka Mini Maglite titan
HZA16130 49 bodů
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Osuška
HZA17035 18 bodů

Dámská softshell bunda Alberta black 
(velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL)
GROUP-HZA90027 144 bodů

Dámská fleecová mikina Delta black
(velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL)
GROUP-HZA90024 85 bodů

Pánská fleecová mikina Langley 
velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL
GROUP-HZA90025 100 bodů

Osuška Schaeffler
Rozměry: 67 x 140 cm
Barva: stříbrná 
Kvalita: cca 400 g/m²

Hřejivá, prodyšná, voděodolná softshellová 
dámská bunda s odepínatelnou kapucí 
a stahovatelným spodním lemem, 
prodloužená záda, vnitřní strana microfleece, 
suché zipy na rukávech, kapsy na zip na 
bocích a na levém rukávu. Velice příjemný 
a flexibilní softshell materiál s třívrstvou 
technologií TRIACTIVE®PRO.

Lehká, příjemně měkká vysoce kvalitní 
fleecová bunda pro ženy se zapínám na zip 
a 2 kapsami. 

Lehká, příjemně měkká vysoce kvalitní 
fleecová bunda pro muže se zapínám na zip 
a 2 kapsami. 
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Pánská softshell bunda Ontario black 
(velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL)
GROUP-HZA90026 153 bodů

Batoh Samsonite Laptop 
Backpack grey
HZA18003 104 bodů

Hřejivá, prodyšná, voděodolná softshellová 
pánská bunda s odepínatelnou kapucí 
a stahovatelným spodním lemem, 
prodloužená záda, vnitřní strana microfleece, 
suché zipy na rukávech, kapsy na zip na 
bocích a na levém rukávu. Velice příjemný 
a flexibilní softshell materiál s třívrstvou 
technologií TRIACTIVE®PRO.

Praktický batoh, vhodný pro přenášení 
laptopu do velikosti 16’’. Zavírání na zip, 
menší přední kapsa na zip s vnitřní fleecovou 
vrstvou pro bezpečné uložení dalších 
elektronických přístrojů. Nastavitelné 
popruhy. Logo SCHAEFFLER na zipu.

WMF karafa na vodu + 2ks skleniček
HZA16143 92 bodů

Selfie tyč
HZA17517 20 bodů

Uzavíratelná karafa na vodu o objemu 1 litr 
a sada dvou sklenic 0,25 l.

Kvalitní selfie tyč s bluetooth ovládáním pro 
smartphony iOS a Android. Nastavitelný držák 
se silikonovým gripem. Laserem gravírované 
logo Schaeffler. Baterie jsou součástí balení.
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Autodráha Carrera Evolution
HZA1512 195 bodů

Pánská softshellová bunda s kapucí            
(velikosti: S, M, L, XL, XXL)
GROUP-HZA90028 103 bodů

Jewel USB flash 8GB
HZA16127 33 bodů

Dámská softshellová bunda s kapucí          
(velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL)
GROUP-HZA90040 99 bodů

Autodráha legendární značky Carrera 
Evolution s EU trafem. Modely skutečných 
závodních vozů Audi DTM a Formula E 
v barvách týmů Schaeffler.

Pánská softshellová bunda 320 g/m², vrchní 
vrstva 93% polyester, 7% elastan, prodyšná 
mezivrstva (1,000 g/m² za 24h), větru 
a voděodolná TPU membrána (8,000 mm), 
vnitřní vrstva 100% polyester (microfleece). 
Nastavitelná a odepínatelná kapuce.

Elegantní USB Flash disk 8GB s 3D siluetou 
Schaeffler Glass Car, dodáváno v krabičce 
s magnetickým zámkem.

Dámská softshellová bunda 320 g/m², vrchní 
vrstva 93% polyester, 7% elastan, prodyšná 
mezivrstva (1,000 g/m² za 24h), větru a 
voděodolná TPU membrána (8,000 mm), 
vnitřní vrstva 100% polyester (microfleece). 
Nastavitelná a odepínatelná kapuce.
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PowerBanka Nobel + SCHAEFFLER
HZA1464W 55 bodů

USB power banka, lithium polymerová 3,7V 
baterie o kapacitě 8000 mAh. Jeden USB 
výstupy pro nabíjení elektroniky –  
DC 5V-2000 mA. Dodávána v pevném, 
uzavíratelném obalu.
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