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Wat uw Honda model of levensstijl ook 
is, in onze collectie vindt u altijd iets naar 

uw smaak! Draag deze items tijdens 
evenementen of tijdens uw vrije tijd, en 

laat Honda zowel op als naast de weg deel 
uitmaken van uw leven.

De Honda Dream Collection is van kledij tot 
accessoires geproduceerd met hetzelfde 

design en kwaliteitsstandaarden als degene 
voor onze auto’s, motoren en andere 

producten. Ga voor de totaalervaring, met de 
Honda Dream Collection.

Neem contact op met uw plaatselijke Honda 
dealer voor meer informatie.

HONDA DREAM 
COLLECTION 2020





Polo Heren
Deze grijze polo is perfect voor elke dag. Hij heeft 
contrasterende rode knoopjes, een rood mesh-
patroon langs de zijkanten en het bekende Honda 
logo op de borst. 

Gemaakt van 50% polyester en 50% katoen pique.
€ 65,09

T-Shirt Zwart
Dit zwarte polyester T-shirt voelt vederlicht 

aan op uw huid. Met zijn contrasterende rode 
mesh-patronen op de zijkant accentueert het 

uw silhouet. Met Honda branding op de borst en 
mouw.

Gemaakt van 100% polyester.
€ 53,55
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Hoodie
Met deze zwarte hoodie met rits hebt u het steeds lekker warm. Hij heeft een 
grijze kap met contrasterende rode koordjes en een wit logo vooraan.  
De zakken op de buik steken mooi af met het witte mesh-patroon.

Gemaakt van 50% polyester en 50% katoen.
€ 99,95
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Softshell Jas
Deze zwarte softshell jas met contrasterende 
rode strepen en rood mesh opzij is perfect voor 
als het wat kouder wordt. Met borstzakje vooraan 
en een rood Honda logo op de schouder.

Gemaakt van 100% polyester.
€ 112,35

Hemd
Ga voor extra stijl in uw meetings! Dit stijlvolle 

witte hemd met een rode Honda tag boven 
het borstzakje en op de rug bovenaan is de 

perfecte aanvulling voor uw professionele look. 
Combineer naar hartenlust met stukken uit uw 
kleerkast, en loop er steeds even elegant bij.

Gemaakt van 65% polyester en 35% katoen.
€ 71,39

5



T-Shirt Lichtgrijs
Bent u op zoek naar een T-shirt dat u telkens 
opnieuw kunt dragen? Dan is ons grijze T-shirt 
met het witte Honda logo en de zwart-wit 
geblokte vlag iets voor u! Aan de onderkant van 
het shirt zit er een Honda label.

Gemaakt van 100% katoen.
€ 38,96

T-Shirt Wit
Dit witte T-shirt heeft een verticaal bandenprofiel 

vooraan, met een contrasterend rood Honda 
logo. Ook aan de onderkant van het shirt zit  

een Honda label. De perfecte match voor uw 
zomerse vrijetijdslook.

Gemaakt van 100% katoen.
€ 38,96
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Flatpeak pet
Val op met deze flatpeak pet! Verkrijgbaar in 
zwart met een donkergrijs Honda logo vooraan. 
De perfecte, subtiele manier om uw stijlvolle look 
af te maken.

Gemaakt van 100% katoen, met een plastic 
sluiting en een rubber badge.
Dit artikel moet per 2 stuks besteld worden.
€ 24,5

Muts
Onze klassieke zwart-rode muts is uw perfecte 

gezel op koude winterdagen. 

Gemaakt van 100% acryl.
Dit artikel moet per 2 stuks besteld worden.

€ 21,48

7



Baseballpet
Onze klassieke pet is een comfortabel, stijlvol item voor al onze fans. 
Verkrijgbaar in zwart, met een rode rand rond de klep en een contrasterend 
rood Honda logo op de zijkant. Het donkergrijze Honda logo vooraan maakt 
het plaatje helemaal af. 
 
Gemaakt van 100% katoen, met een metalen gesp en een rubber badge.
Dit artikel moet per 2 stuks besteld worden.
€ 25,88
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Waterfles
Een handige infuserfles die u overal meeneemt. 
Met een ingebouwd, opplooibaar rietje om 
te vermijden dat u morst tijdens transport. De 
sluiting heeft een handvat en de infuser zit op 
de bodem zodat u tot de laatste druppel kunt 
genieten van uw drank. Rood en transparant, met 
een rood Honda logo op de zijkant. BPA-vrij.

Gemaakt van Eastman Tritan copolyester.
€ 53,19 (2 stuks)

Paraplu
Vergis u niet, dit is niet zomaar een paraplu. 

Opgevouwen is deze paraplu even klein en licht 
als een paraplu van 58 cm. Klap hem echter open 

en hij biedt u een royaal formaat van 68 cm.  
Perfect om met z’n tweetjes onder te schuilen 

voor de storm.

Gemaakt van 100% polyester.
€ 63,71
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Reistas
Deze unieke reistas is uitgerust met een hoofdcompartiment en een schuine 
zak vooraan. Met verwijderbare schouderriem om makkelijk te dragen. 
Afmetingen L x B x H: 47,5 x 29 x 23.

Gemaakt van 100% polycanvas.
€ 41,02
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Zonnebril
Bescherm uw ogen tegen de zon! Met deze 
zwarte zonnebril met wit Honda logo opzij kunt 
u echt overal komen. De blauwe spiegelglazen 
geven deze zonnebril een eigentijdse look.

UV400 Bescherming, ISO12312.
€ 40,09 (4 stuks)

Draadloze oplader 
en powerbank

Met deze draadloze oplader laadt u uw toestellen 
zonder zorgen op. Geen geknoei meer met 

verschillende kabels om uw toestellen op te 
laden! Leg uw smartphone gewoon op de 
draadloze pad en hij laadt vanzelf op. Met 

indicator voor het resterende batterijvolume. 

Gemaakt van hoogkwalitatief aluminium. 
4000 mAh capaciteit, uitgangspoort 5 V/2,1 A, 
ingangspoort 5 V/1,5 A. Draadloze laadoutput 

5 W.

Het draadloos opladen wordt niet door alle 
smartphones ondersteund. Het is ook mogelijk 

via een kabel op te laden.
€ 64,95
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4-in-1 tool
Deze multifunctionele tool is perfect om bij 
de hand te hebben in de auto. Met COB-licht, 
veiligheidshamer, gordelsnijder en magneet. Het 
lichtje kunt u in noodsituaties omzetten naar een 
rood alarmlicht. Met de ingebouwde magneet 
kunt u de tool gemakkelijk in uw auto bevestigen, 
of op elk ander magnetisch oppervlak waar u licht 
nodig hebt.

Gemaakt van hoogkwalitatief aluminium.
€ 26,79

Pins
Een in nikkel gegoten H-logo om uw formele 

look mee te vervolledigen. Met de vlindersluiting 
achteraan draagt u hem op elk soort textiel.

€ 42,77 (10 stuks)

Laadkabel
Met deze oprolbare 3-in-1-laadkabel kunt u 
meerdere toestellen connecteren en opladen, 
via één enkele usb-aansluiting. Dit item heeft een 
usb-connectie, een Lightning-aansluiting, een 
micro-usbpoort en een usb-c-connector. U kunt 
hem ook gebruiken als telefoonhouder. Met het 
gekende Honda logo!
€ 30,63
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Teddybeer 
schaap
Het perfecte geschenk voor de jongste Honda 
fans! Dit zachte schaapje met zijn zwarte sjaal 
met Honda logo zal ieders hart doen smelten. 

Gemaakt van polyester, met pet-bolletjes in 
stoffen zakjes als vulling.
€ 25,95

Slabbetje
Geef uw liefde voor Honda met de paplepel mee! 

Dit geweven slabbetje heeft een klittenbandsluiting 
en houdt uw baby telkens opnieuw veilig en schoon.

Afmetingen: 20 x 32 cm.

Gemaakt van polyester velours en katoenen badstof.
Dit artikel moet per 3 stuks besteld worden.

€ 11,92
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Speen
Deze orthodontische babyspenen zijn 
verkrijgbaar in rood en wit, en dragen het Honda 
logo. Maat 2 (6-18 maanden). Elke verpakking 
bevat 2 spenen.

Gemaakt van BPA-vrij silicone, voldoen aan de 
EN1400-norm. Verpakt per vier (in twee blisters 
van 2 stuks elk).
€ 29,78 (4 stuks)

Herbruikbaar 
mondmasker

Hou het veilig, hou het stijlvol! Met dit zwarte, 
herbruikbare mondmasker met rood Honda logo 

beschermt u zichzelf en anderen, en laat u uw 
voorliefde voor het merk blijken.

Gemaakt van 100% katoen, met elastiekjes voor 
optimaal comfort.

€ 142,42 (10 stuks)
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Touch Key 
Kettingpen
Met deze Touch Key Kettingpen hoeft u niet meer 
met uw vingers aan schermen en knoppen te 
komen. De speciale punt kan worden gebruikt 
met elektronische toestellen zoals smartphones, 
maar evengoed om uw pincode in te geven als 
u betaalt in de winkel. Maak u dus geen zorgen 
meer dat u uw handen zou vergeten te wassen 
na contact met oppervlakken. De pen kan ook 
worden gebruikt als een gewone balpen, ze 
bevat blauwe inkt.
€ 28,97 (10 stuks)

Vulpen
Maak een blijvende indruk met deze 

hoogkwalitatieve vulpen van Waterman. De 
pen heeft een afwerking in roestvrij staal, met 
het Honda logo. Ze is verpakt in een luxueuze 

cadeauverpakking, die ook een inktvulling bevat.
€ 166,75
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Sleutelkoord
Ons donkergrijze sleutelkoord met zijden 
imprintlogo heeft een snelsluiting aan het 
sleuteleind. Het metalen haakje maakt het 
toevoegen of verwijderen van sleutels heel 
gemakkelijk. Verpakt per tien.

Gemaakt van 100% polyester.
€ 60,33 (10 stuks)

Bluetooth 
Speaker

Geniet van uw favoriete liedjes met deze 
compacte maar krachtige Bluetooth 3W-speaker 

met het Honda logo. Afspeeltijd tot 4 uur met een 
volle batterij, actieradius van 10 m. Deze speaker 

zal iedereen verrassen! Met omgevingsblauw 
licht aan de onderkant en opneemfunctie om 

handenvrij telefoontjes te beantwoorden.

Specificaties: aluminium design met ingebouwde 
300 mAh-lithiumbatterij.

€ 52,73
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Mok
Deze set bevat twee verschillende mokken 
in één doos. De witte mok heeft een grijs 
bandenpatroon met een rood Honda logo, de 
zwarte versie heeft een grijs geblokt patroon met 
een rood Honda logo. 

Gemaakt van keramiek.
€ 26,77 (2 stuks)

Espressokopjes
Geniet nog meer van uw espresso met deze 
stijlvolle espressokopjes. Deze witte kopjes 

hebben een grijs bandenpatroon en een rood 
Honda logo. Bij elk kopje zit een wit schoteltje.

Gemaakt van keramiek.
€ 33,29 (2 stuks)
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PAGINA ITEM ARTIKELNUMMER PAGINA ITEM ARTIKELNUMMER

Items & Artikelnummers

03 Polo heren 3XL 08MLW-20G-P3X
03 Polo heren 2XL 08MLW-20G-P2X
03 Polo heren XL 08MLW-20G-PXL
03 Polo heren L 08MLW-20G-PL
03 Polo heren M 08MLW-20G-PM
03 Polo heren S 08MLW-20G-PS
03 T-shirt Zwart 3XL 08MLW-20G-TB3X
03 T-shirt Zwart 2XL 08MLW-20G-TB2X
03 T-shirt Zwart XL 08MLW-20G-TBXL
03 T-shirt Zwart L 08MLW-20G-TBL
03 T-shirt Zwart M 08MLW-20G-TBM
03 T-shirt Zwart S 08MLW-20G-TBS
04 Hoodie heren 3XL 08MLW-20G-H3X
04 Hoodie heren 2XL 08MLW-20G-H2X
04 Hoodie heren XL 08MLW-20G-HXL
04 Hoodie heren L 08MLW-20G-HL
04 Hoodie heren M 08MLW-20G-HM
04 Hoodie heren S 08MLW-20G-HS
05 Softshell jas heren 3XL 08MLW-20G-SS3X
05 Softshell jas heren 2XL 08MLW-20G-SS2X
05 Softshell jas heren XL 08MLW-20G-SSXL
05 Softshell jas heren L 08MLW-20G-SSL
05 Softshell jas heren M 08MLW-20G-SSM
05 Softshell jas heren S 08MLW-20G-SSS
05 Hemd heren 3XL 08MLW-20G-S3X
05 Hemd heren 2XL 08MLW-20G-S2X
05 Hemd heren XL 08MLW-20G-SXL
05 Hemd heren L 08MLW-20G-SL
05 Hemd heren M 08MLW-20G-SM
05 Hemd heren S 08MLW-20G-SS
06 T-shirt Grijs 3XL 08MLW-20G-TDG3X
06 T-shirt Grijs 2XL 08MLW-20G-TDG2X
06 T-shirt Grijs XL 08MLW-20G-TDGXL
06 T-shirt Grijs L 08MLW-20G-TDGL
06 T-shirt Grijs M 08MLW-20G-TDGM
06 T-shirt Grijs S 08MLW-20G-TDGS

06 T-shirt Wit 3XL 08MLW-20G-TLG3X
06 T-shirt Wit 2XL 08MLW-20G-TLG2X
06 T-shirt Wit XL 08MLW-20G-TLGXL
06 T-shirt Wit L 08MLW-20G-TLGL
06 T-shirt Wit M 08MLW-20G-TLGM
06 T-shirt Wit S 08MLW-20G-TLGS
07 Flatpeak pet 08MLW-20G-FCAP
 minimale bestelhoeveelheid = 2
07 Muts 08MLW-20G-HAT
 minimale bestelhoeveelheid = 2
08 Baseballpet 08MLW-20G-BCAP
 minimale bestelhoeveelheid = 2
09 Waterfles (1 = 2 stuks) 08MLW-20G-BTL
09 Paraplu 08MLW-20G-UMB
10 Reistas 08MLW-20G-DUF
11 Zonnebril (1 = 4 stuks) 08MLW-20G-SUN
11 Draadloze oplader / powerbank 08MLW-20G-PWB
12 4-in-1 tool 08MLW-20G-4IN1
12 Pins (1 = 10 stuks) 08MLW-20G-PIN
12 Laadkabel 08MLW-20G-CCA
13 Teddybeer schaap 08MLW-20G-SHP
13 Slabbetje 08MLW-20G-BIB
 minimale bestelhoeveelheid = 3
14 Speen (1 = 4 stuks) 08MLW-18G-SIL
14 Herbruikbaar mondmasker (1 = 10 stuks) 
  08MLW-20S-MASK
15 Touch Key Kettingpen (1 = 10 stuks) 08MLW-20S-TKPEN
15 Vulpen 08MLW-18G-FPEN
16 Sleutelkoord (1 = 10 stuks) 08MLW-20G-LANY
16 Bluetooth Speaker 08MLW-18G-SPK
17 Mok (1 = 2 stuks) 08MLW-20G-MUG
17 Espressokopjes (1 = 2 stuks) 08MLW-20G-ESP

Artikelnummers, inhoud en design kunnen veranderen. Neem contact op met uw plaatselijke Honda dealer voor de meest accurate informatie.



Deze specificaties hebben geen betrekking op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De constructeurs behouden zich het recht voor om hun specificaties (inclusief kleuren) met 
of zonder voorafgaand bericht te wijzigen wanneer dat volgens hen opportuun is. Dat geldt zowel voor ingrijpende als kleine wijzigingen. Toch wordt alles in het werk gesteld om de juistheid van de gegevens in 

deze brochure te verzekeren. Deze publicatie mag echter in geen geval worden beschouwd als een aanbod van de constructeur aan een persoon. Elke verkoop wordt gerealiseerd door de betrokken Verdeler of 
Concessiehouder, conform en met het voordeel van de standaard verkoop- en garantievoorwaarden van de Verdeler of Concessiehouder, waarvan u een kopie kunt vragen. Dit publiciteitsmateriaal heeft enkel 
betrekking op het Verenigd Koninkrijk en voldoet aan de Trade Descriptions Act (1968). Hoewel alles in het werk gesteld om de juistheid van de specificaties te waarborgen, worden de brochures verscheidene 
maanden voor de start van de distributie voorbereid en gedrukt, waardoor ze niet altijd de jongste wijzigingen bevatten. In enkele geïsoleerde gevallen kan het ook gebeuren dat een bepaalde voorziening niet is 
opgenomen in de brochure. We bevelen klanten dan ook aan om de uitrustingsdetails steeds te bespreken met de leverende Concessiehouder, zeker wanneer de keuze van het model afhangt van een van de 

geadverteerde voorzieningen.

Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) - 2909 LK Capelle aan den IJssel - BTW-nummer: NL851865367B02

Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU. 
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.


