
Red Bull Racing Honda
Scuderia AlphaTauri Honda

COLLECTIE



Sinds 1964 nam Honda gedurende diverse perioden en in vele gedaanten deel 
aan de Formule 1™: als nieuwkomer, constructeur en motorleverancier.

Zowel Red Bull Racing Honda als Scuderia AlphaTauri Honda zullen in het FIA 
Formule 1™-seizoen 2021 Honda-motoren gebruiken.

Bereid u dus voor op de races met onze originele Honda Formule 1™-merchandise.      
U dient alleen nog uw favoriete team te kiezen.

Powered by our people, our passion and pride.
Powering one goal. Powered by Honda.

Red Bull Racing Honda
04 - 09

Scuderia AlphaTauri Honda
10 - 13

FORMULE 1™- 
MERCHANDISE



FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB en aanverwante handelsmerken behoren toe aan Formula One Licensing BV, een Formule 1-onderneming. 
Alle rechten voorbehouden.



Red Bull Racing Honda

            

VERSTAPPEN

PEREZ



            

Sweater met kap
Deze comfortabele marineblauwe hoody is het perfecte accessoire voor koude 
winterdagen. Hij is getooid met een Red Bull Racing-logo op de voorkant, een 
Honda-logo op de linkermouw en een ‘Gives You Wings’-logo op de rechter-
mouw. 

Gemaakt van 65% katoen en 35% polyester. 

VERSTAPPEN

5



    

Klassieke polo

      Klassieke pet

Klassieke styling, stijlvolle looks: onze 
marineblauwe polo is de ideale aanvulling op uw 
zomergarderobe. 
Hij heeft een rode ribboord op de armen, Honda- 
en Red Bull Racing-logo's op de borst en een 
'Gives You Wings'-logo op de achterkant.

Gemaakt van 100% polyester.

 

Onze klassieke pet is een comfortabel, stijlvol 
item voor al onze fans. Ze heeft een rood 

gekleurd inzetstuk. Een geprint Red Bull Racing-
logo met hoge dichtheid op de kroon en een 

rood Honda-logo op de zijkant maken de look 
compleet. 

 
Gemaakt van 100% gerecycleerd polyester.
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Seizoensgebonden T-shirt
Het marineblauwe T-shirt van Red Bull Racing Honda is getooid met Red Bull 
Racing- en Honda-logo’s op de voorkant, alsook een Red Bull Racing-patroon 
op de schouders en mouwen. Een ronde hals en korte mouwen houden het 
geheel praktisch en casual, perfect voor dagelijks gebruik. 

Gemaakt van 100% biologisch katoen.

7



Opvouwbare 
rugzak

Paraplu

Deze compacte rugzak is perfect om uw spullen 
van en naar het circuit te dragen. En wanneer 
u hem niet gebruikt, kunt u hem opvouwen in 
het voorvak en verandert hij in een compact en 
eenvoudig te dragen zakje. 
Hij beschikt over Red Bull Racing- en Honda-
logo's op het hoofdgedeelte van de rugzak en 
heeft licht gewatteerde schouderbanden in 
combinatie met een gewatteerde rugsteun.

Gemaakt van 100% polyester.

Niet alle racedagen zijn zonnig, dus houd 
uw Red Bull Racing Honda-paraplu bij de 

hand. De marineblauwe paraplu heeft 
contrasterende rode strepen op de panelen, 

terwijl de Red Bull Racing- en Honda-
logo’s elkaar afwisselen op de panelen. 

Hij beschikt over een snelopening en een 
rubberen grip voor uw comfort.

Gemaakt van 100% polyester.
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Mok

Sleutelhanger

Geef uw dag pit met deze Red Bull Racing 
Honda-mok. Hij combineert beide logo's 
met een marineblauwe achtergrond. De 
mok heeft een inhoud van 310 ml.

Gemaakt van 100% stoneware.

Trek overal de aandacht wanneer u uw 
sleutels uithaalt, dankzij deze stevige 

metalen sleutelhanger. De stijlvolle sleu-
telhanger is voorzien van de Honda- en 

Red Bull Racing-logo’s.

Gemaakt van 95% zinklegering en  
5% ijzer.
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GASLY

TSUNODA

Scuderia AlphaTauri Honda



GASLY

Polo

T-shirt

Toon uw steun voor uw team, met deze slimme 
marineblauwe en witte polo. Hij is voorzien van 
Scuderia AlphaTauri en Honda-branding op de 
voorkant, in combinatie met een contrasterende 
witte rits. Op de achterkant staat het logo van 
het team en de sponsors op de mouwen. Alle 
branding is in het wit en contrasteert perfect met 
de marineblauwe polo.

Gemaakt van 95% katoen en 5% elastaan.

Het witte en marineblauwe T-shirt van Scuderia 
AlphaTauri Honda is perfect voor warme 

racedagen. 
De contrasterende marineblauwe Scuderia 

AlphaTauri- en Honda-branding op de voorkant, 
met logo's op de mouwen en achterkant maken 

dit een stijlvolle tee.

Gemaakt van 95% katoen en 5% elastaan.
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Pet

Paraplu

Vervolledig uw zomerlook met deze 
marineblauwe pet. Ze is getooid met Scuderia 
AlphaTauri-branding op de voorkant en een 
Scuderia AlphaTauri-logo op de achterkant. 

Gemaakt van 100% vogelgaas.

Deze marineblauwe en witte paraplu van 
Scuderia AlphaTauri Honda houdt u droog in stijl, 
met witte Scuderia AlphaTauri-logo's die prachtig 

contrasteren met het design.

Gemaakt van 100% polyester.
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Pennenset

Drinkfles

Zorg ervoor dat u altijd een reservepen 
bij de hand hebt, met deze set van 
twee Scuderia AlphaTauri-pennen. Ze 
zijn voorzien van Scuderia AlphaTauri-
branding op de voorkant met een sluiting 
om ze te bevestigen aan uw map. 

Gemaakt van ABS-kunststof.

Deze marineblauwe waterfles met contrasterend 
wit Scuderia AlphaTauri-ontwerp en dop, is 

eenvoudig te dragen op de racedag.

Gemaakt van 100% aluminium.
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Artikelnummers, inhoud en design kunnen veranderen. Neem contact op 
met uw plaatselijke Honda Dealer voor de meest accurate informatie.

PAGINA ITEM ARTIKELNUMMER PAGINA ITEM ARTIKELNUMMER

Red Bull Racing 
Honda

Scuderia AlphaTauri 
Honda

05 RBR Sweater met kap S 08MLW-21F-HSS 
05 RBR Sweater met kap M 08MLW-21F-HSM
05 RBR Sweater met kap L 08MLW-21F-HSL
05 RBR Sweater met kap XL 08MLW-21F-HSXL
05 RBR Sweater met kap XXL 08MLW-21F-HSXXL
06 RBR Klassieke polo S 08MLW-21F-CPS 
06 RBR Klassieke polo M 08MLW-21F-CPM
06 RBR Klassieke polo L 08MLW-21F-CPL
06 RBR Klassieke polo XL 08MLW-21F-CPXL
06 RBR Klassieke polo XXL 08MLW-21F-CPXXL
06 Klassieke pet 08MLW-21F-CCAP 
07 RBR Seizoensgebonden T-shirt S 08MLW-21F-TSS 
07 RBR Seizoensgebonden T-shirt M 08MLW-21F-TSM
07 RBR Seizoensgebonden T-shirt L 08MLW-21F-TSL
07 RBR Seizoensgebonden T-shirt XL 08MLW-21F-TSXL
07 RBR Seizoensgebonden T-shirt XXL 08MLW-21F-TSXXL
08 RBR Opvouwbare rugzak 08MLW-21F-PBP
08 RBR Paraplu 08MLW-21F-UMB
09 RBR Mok 08MLW-21F-MUG
09 RBR Sleutelhanger 08MLW-21F-KEY

11 AT polo S 08MLW-21F-ATPS
11 AT polo M 08MLW-21F-ATPM
11 AT polo L  08MLW-21F-ATPL
11 AT polo XL 08MLW-21F-ATPXL
11 AT T-shirt S 08MLW-21F-ATTS
11 AT T-shirt M 08MLW-21F-ATTM
11 AT T-shirt L 08MLW-21F-ATTL
11 AT T-shirt XL 08MLW-21F-ATTXL
12 AT Pet 08MLW-21F-ATCAP
12 AT Paraplu 08MLW-21F-ATUMB
13 AT Pennenset 08MLW-21F-ATPEN
13 AT Drinkfles 08MLW-21F-ATBTL
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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.

Honda gebruikt enkel duurzaam papier van fabrikanten in de EU.  
Werp me niet weg, geef me door aan een vriend of recycleer me.
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