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Passie voor perfectie

De Mercedes-Benz Collection 2013 staat voor premiumproducten van eerste
klas materialen.

In samenwerking met gerenommeerde partners worden speciaal voor  
MercedesBenz de producten vervaardigd die u in deze brochure vindt.

Al is onze Collection uiterst veelzijdig, toch springt er op elke pagina en in elk  
detail één ding uit: onze passie en liefde voor het detail, waarmee wij zowel tijdloze  
klassiekers als moderne producten creëren.

Wij wensen u veel plezier op uw ontdekkingsreis door de MercedesBenz  
Collection 2013 – in deze brochure én bij de MercedesBenz dealer.

KWALITEIT ERVAREN
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    CHRONOGRAAF BUSINESS STYLE Rvs kast, Swiss-made, kwartsuurwerk Ronda 5030.D met chronofunctie, mineraalglas met vergrootglas, waterdicht 
tot 10 bar, diameter 41,5 mm, niet-draaibare ring met tachymeteraanduiding, antracietkleurige wijzerplaat met kleurverloop en dieperliggende minuten- 
aanduiding, ingelegde 3D-ster in de wijzerplaat, fluorescerende wijzers en aanduidingen, rvs band met vouwsluiting en veiligheidsbeugel. B6 695 0916  
     HORLOGE BUSINESS STYLE Sportief horloge met drie wijzers, Swiss-made, rvs kast met deels gepolijst en deels gematteerd oppervlak, kwartsuurwerk  
Ronda 515, gehard en ontspiegeld mineraalglas, zwarte wijzerplaat met dieperliggende minutenaanduiding, fluorescerende wijzers en aanduidingen, naar één 
kant draaibare duikersring, waterdicht tot 10 bar, diameter 41,5 mm, ingelegde 3D-ster in de wijzerplaat, Mercedes-Benz gravure op de geschroefde bodemplaat,  
rvs band met vouwsluiting en veiligheidsbeugel. B6 695 1194     HORLOGE HEREN FUNKY ELEGANCE Zwart, rvs, kwartsuurwerk ISA 2334-1035,  
saffierglas, waterdicht tot 5 bar, diameter 44 mm, opengewerkte wijzerplaat tegen een grijze Super-LumiNova® achtergrond, datumweergave met vergrootglas, 
schakelband, reliëflogo op de vouwsluiting, 3D-ster op de wijzerplaat, geschroefde bodemplaat met opschrift ‘Mercedes-Benz’. B6 695 5140 
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HORLOGES

    CHRONOGRAAF HEREN SPORT FASHION Swiss-made, kwartsuurwerk Ronda 5030.D, met chronofunctie en datum, rvs kast met antracietkleurige 
metal laag, waterdicht tot 5 bar, diameter 42 mm, antracietkleurige wijzerplaat, fluorescerende wijzers en aanduidingen, ingelegde 3D-ster in de wijzerplaat, 
grijze, rubberen band. B6 695 1333     CHRONOGRAAF UNISEX BUSINESS Zilverkleurig, rvs kast, kwartsuurwerk Miyota OS20, draairing, rvs knoppen 
en kroon, gehard mineraalglas, waterdicht tot 5 bar, diameter 40 mm, geschroefde bodemplaat, zwarte wijzerplaat, fluorescerende cijfers en wijzers, datum-
weergave, ster op de wijzerplaat, band van massief rvs met zwarte keramische schakels en rvs vouwsluiting. B6 695 0247     HORLOGE BLACK AND BLUE  
Kunststof kast, kwartsuurwerk Miyota 2453, aluminium draairing, waterdicht tot 5 bar, diameter 41 mm, zwarte wijzerplaat met grote datumweergave, ingelegde 
3D-ster in de wijzerplaat, fluorescerende wijzers en aanduidingen, rvs band met rubberdelen, vouwsluiting. B6 695 1160 
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    CHRONOGRAAF LIMITED 2013 AUTOSPORT Rvs kast, zwarte PVD-laag (Physical Vapour Deposition), Swiss-made, kwartsuurwerk Ronda 5030.D 
met chronofunctie, carbon wijzerplaat, geaccentueerde aanduidingen op de ring, geaccentueerde meteraanduidingen, tachymeteraanduiding op de draairing, 
Petronas-groene secondewijzer, waterdicht tot 5 bar, diameter 43,8 mm, eendelige rvs band, gelimiteerde oplage van 1.000 stuks, gravure ‘Mercedes-Benz 
Motorsport’ aan zijkant van kast. B6 799 5073     HORLOGE PASSION GMT AUTOSPORT Rvs kast, Swiss-made kwartsuurwerk Ronda 515-24H,  
carbon wijzerplaat, geaccentueerde aanduidingen op de ring, fluorescerende wijzers, tweede tijdzone op de draairing, Petronas-groene tijdzonewijzer, kroon 
met zwarte PVD-laag, waterdicht tot 5 bar, diameter 43,8 mm, rubberen band met doornsluiting, gravure ‘Mercedes-Benz Motorsport’ aan zijkant van kast. 
B6 799 5097 
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    HORLOGE ELEGANT BASIC UNISEX CREME Elegant-minimalistisch horloge met drie wijzers, kwartsuurwerk Miyota 2315, kast van gematteerd rvs, 
gehard, ontspiegeld mineraalglas, crèmekleurige wijzerplaat, dieperliggende minutenaanduiding, 12 geaccentueerde aanduidingen, waterdicht tot 5 bar,  
diameter 39 mm, bruinlederen riemband met doornsluiting van rvs, Mercedes-Benz gravure op de bodemplaat, ingelegde 3D-ster in de wijzerplaat. B6 695 0816  
    HORLOGE ELEGANT BASIC UNISEX ZWART Elegant-minimalistisch horloge met drie wijzers, kwartsuurwerk Miyota 2315, kast van gematteerd rvs, 
gehard, ontspiegeld mineraalglas, zwarte wijzerplaat, dieperliggende minutenaanduiding, 12 geaccentueerde aanduidingen, waterdicht tot 5 bar, diameter 
39 mm, zwarte lederen riemband met doornsluiting van rvs, Mercedes-Benz gravure op de bodemplaat, ingelegde 3D-ster in de wijzerplaat. B6 695 0841  
     HORLOGE MET LEDEREN BAND TRUCKER Rvs kast, kwartsuurwerk Miyota 2115, gematteerde ring met gepolijste knoppen, gewelfd, enkelvoudig  
ontspiegeld mineraalglas, waterdicht tot 5 bar, diameter 41,5 mm, bruine wijzerplaat, geaccentueerde urenaanduiding, wijzers en aanduidingen met  
fluorescerende kleur Super-LumiNova®, 3D-ster op de wijzerplaat, band in kast geïntegreerd in ‘sandwich’-uitvoering met gesloten en open knoppen, doorn-
sluiting gematteerd gepolijst, geschroefde bodemplaat met logo. B6 787 0000 



| HORLOGE HEREN HIGH CLASSIC  pag. 15 | ZONNEBRIL UNISEX CLASSIC  pag. 49 | MANCHETKNOPEN STER  pag. 54
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    CHRONOGRAAF HIGH CLASS CLASSIC Klassiek-elegant kwartschronograaf, Swiss-made, kast van rvs, uurwerk Ronda 8040.B, gewelfde kast, zwarte 
wijzerplaat met geaccentueerde zones bij chronoteller, stopfunctie en grote datumweergave, geaccentueerde aanduidingen, fluorescerende wijzers, waterdicht 
tot 5 bar, diameter 45 mm, zwarte lederen band, ingelegde historische ster in de wijzerplaat, vouwsluiting van rvs. B6 604 3046     HORLOGE HEREN 
CLASSIC RACE Zilverkleurig/bruin, kwartsuurwerk Miyota OS20, kast van geborsteld rvs, gewelfd en gehard mineraalglas, waterdicht tot 10 bar, diameter 
40 mm, donkerbruine wijzerplaat met metallic kleurverloop, start/stop-drukknop met rode groef, meerkleurige accenten, dieperliggende stippen, glanzend 
chromen streepjes, rode secondewijzer, geschroefde bodemplaat, lederen band met donkerbruin schaakborddessin in reliëf, gepolijste gedeelten, zilverkleurige 
ster. B6 604 1435     HORLOGE HEREN YOUNG CLASSIC Zilverkleurig/zwart, kwartsuurwerk Seiko VD79, kast van geborsteld rvs, gewelfd mineraalglas, 
waterdicht tot 5 bar, diameter 42 mm, matzwarte wijzerplaat in 3D-look met opengewerkte punten en zilverkleurige lamellenstructuur, design van wijzerplaat 
geënt op de vorm van de koplamp van de modelserie 123, oranje typeaanduidingen en tijdaanduidingen, witte minutenaanduiding, ring en kroon van zwart 
glanzend PVD, datumweergave, zonder secondewijzer, zwarte lederen band, oranje retro-opschrift Mercedes-Benz. B6 604 1484 



14

21

HORLOGES

    CHRONOGRAAF CARRÉ CLASSIC Rvs kast, kwartsuurwerk Miyota FS 01, mineraalglas, waterdicht tot 3 bar. Afmetingen: 38,3 × 38,3 mm.  
Antracietkleurige wijzerplaat, datumweergave, secondewijzer, 24-uurs weergave, zwarte krokodillederen band met historische ster. B6 604 3422  
     HORLOGE HEREN CLASSIC STEEL Zilverkleurig/zwart, kwartsuurwerk Miyota 1M12, zwarte lederen band, kast van gepolijst rvs, waterdicht tot 5 bar, 
diameter 39 mm, zwarte wijzerplaat met metallic kleurverloop, gewelfd en gehard mineraalglas, witte stipaanduidingen voor de minuten, typeaanduiding en 
urenaanduiding als glanzend chromen accenten, zilverkleurige historische Mercedes-Benz ster als accent. B6 604 1431 



3 4

    HORLOGE KLEINE SECONDE CLASSIC Klassiek-elegant kwartshorloge, Swiss-made uurwerk Ronda 6004, 
gewelfd en gehard mineraalglas, eierschaalwitte wijzerplaat met kleine seconde bij 6-uur-aanduiding, meerdelige 
kast met uitstekende draairing en bodemplaat, gewelfd middendeel, blauwe wijzers, fluorescerende cijfers en aan-
duidingen, waterdicht tot 5 bar, diameter 43 mm, bruine krokodillederen band, ingelegde historische ster in de wij-
zerplaat. B6 604 3037     HORLOGE HEREN HIGH CLASSIC Kwartsuurwerk Ronda 5030.D, Swiss-made, kast 
van geborsteld rvs, waterdicht tot 5 bar, diameter 45 mm, crème-beige wijzerplaat met ingegraveerd golfpatroon, 
gewelfd saffierglas, knoppen met bruingekleurde voorzijde, uuraanduidingen in hetzelfde lettertype als de originele 
typeaanduiding van de 300 SL, wijzers, cijfers en aanduidingen met fluorescerende kleur Super-LumiNova®, datum-
weergave, geschroefde bodemplaat, bruine krokodillederen band, origineel opschrift ‘300 SL’ in glanzend chroom met 
opengewerkt oppervlak, vouwsluiting van rvs. B6 604 1470 
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    CHRONOGRAAF RETROGRAAF CLASSIC Vergulde rvs kast, kwartsuurwerk Miyota OS21, mineraalglas, waterdicht tot 5 bar, diameter 42 mm, witte 
wijzerplaat, datumweergave, stopwatchfunctie, 24-uurs weergave, bruine krokodillederen band, gegraveerde historische ster op de kroon. B6 604 3425 
     HORLOGE HEREN CLASSIC GOLD Vergulde kast, kwartsuurwerk Miyota 1M12, donkerbruine wijzerplaat met metallic kleurverloop, gewelfd mineraalglas,  
waterdicht tot 5 bar, diameter 39 mm, witte stipaanduidingen voor de minuten, type- en urenaanduiding als hoogglanzend vergulde accenten, donkerbruine 
lederen band, gepolijst oppervlak, vergulde ster. B6 604 1432     HORLOGE MECHANICA UNISEX CLASSIC Rvs kast, kwartsuurwerk kaliber GP 10, 
gehard mineraalglas bij 6-uur-aanduiding, waterdicht tot 10 bar, diameter 45 mm, goudkleurige wijzerplaat met kleine secondering, datumweergave, zwarte 
lederen band, historische ster uit 1909. B6 604 3427 



| CHRONOGRAAF DAMES SPORT FASHION  pag. 18 | MAKE-UPSPIEGELTJE CLASSIC  pag. 104 | NAGELLAK DRIEDELIGE SET  pag. 105
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    CHRONOGRAAF DAMES SPORT FASHION Swiss-made, kwartsuurwerk Ronda 5030.D, met chronofunctie en datum, niet-draaibare ring, waterdicht tot 
5 bar, diameter 42 mm, urenaanduiding met CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements, afbeelding van ster, ingelegde 3D-ster in de wijzerplaat, fluorescerende 
wijzers, witte rubberen band. B6 695 1331     HORLOGE DAMES FUNKY ELEGANCE Zilverkleurig/taupe, rvs, kwartsuurwerk ISA 1198-103, saffierglas, 
waterdicht tot 5 bar, diameter 37 mm, shiny taupe wijzerplaat met geaccentueerde aanduidingen, datumweergave met vergrootglas, schakelband, reliëflogo 
op de vouwsluiting, 3D-ster op de wijzerplaat, geschroefde bodemplaat met opschrift ‘Mercedes-Benz’. B6 695 5171     HORLOGE DAMES CLASSIC  
GLAMOUR Zilverkleurig/zwart, kast van gepolijst rvs, kwartsuurwerk Miyota GN10, gewelfd en gehard mineraalglas, waterdicht tot 5 bar, diameter  
34 mm, zwarte wijzerplaat, versierd met CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements, metallic kleurverloop, zwarte lederen band, historische ster als accent. 
B6 604 1433 
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    HORLOGE DAMES BUSINESS Zwart, rvs kast, kwartsuurwerk Miyota GL 10, gehard en ontspiegeld mineraalglas, waterdicht tot 5 bar, drie wijzers, 
geschroefde bodemplaat, 3D-ster op de wijzerplaat, Mercedes-Benz gravure op de bodemplaat. Afmetingen 25 × 37 mm. B6 695 5483     HORLOGE 
DAMES Goudkleurig, rvs, kwartsuurwerk Miyota 9U15, gehard, aan één zijde ontspiegeld mineraalglas, waterdicht tot 5 bar, diameter 31,5 mm, tweede band 
van fijn rundleder meegeleverd, eenvoudig te verwisselen dankzij de bajonetsluitingen, geschroefde bodemplaat. B6 695 5132 

Wisselband
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    SOFTSHELLJACK HEREN Zwart, buitenzijde en jersey-voering 100 % polyester, water- en winddicht, ademend, dampdoorlaatbaarheid 3000 g/m2/24 h, 
koord, klittenbandsluiting en stopper, twee steekzakken met rits, zak op borst en mouw met rits, binnenzak en manchetten met klittenbandsluiting, zoom in 
de breedte verstelbaar dankzij elastisch koord met stopper, logo op de linkerzak. Maten S–XXL. B6 695 1110-1114 �    SPIJKERJACK MET BORDUURSEL 
HEREN TRUCKER Dark stone washed, denim van 100 % katoen, antiekzilverkleurige knopen, rechte snit, ‘TRUCKER DISTRICT’ in verschillende kleuren op 
de rug geborduurd, ‘used’ effect aan de voorzijde en op de mouwen, borstzakken met knoopklep, schuine steekzakken, twee binnenzakken, één zak voor een 
mobiele telefoon, zoom in grootte verstelbaar, camelkleurig, geborduurd logo aan de voorzijde. Maten S–XXXL. B6 787 4415-4420 �
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231 Leverbaar vanaf mei 2013.

    2-IN-1-CABRIOJACK HEREN Bruin, verwijderbare kraag van imitatiebont, buitenzijde 100 % katoen PU-coated, voering 100 % polyester, sportieve pasvorm, 
licht gevoerd, tweewegrits en knoppen antiekzilverkleurig, metalen badge met historische Mercedes-Benz ster bovenaan op de rechtermouw van het jack en 
aan de voorzijde op het vest. Maten S–XXL. B6 604 1498-1502 1 �

MODE
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    WINDJACK HEREN Zwart, buitenzijde en brushed-tricot voering: 100 % polyester, binnenzak voor mobiele telefoon, twee binnenzakken met  
klittenbandsluiting, ritslipje met Mercedes-Benz ster, logoprint aan de voorzijde. Maten S–XXL. B6 695 1180-1184 �    REGENJACK HEREN Zwart,  
100 % polyester (nylon) met PU-laag, mesh-binnenvoering van 100 % polyester, water- en winddicht, ademend, dampdoorlaatbaarheid 3000 g/m2/24 h,  
gelaste naden op het schoudergedeelte, twee ritszakken aan de zijkanten, ritszak met elastische band en kunststof clip op de rug waarin het jack kan worden 
opgeborgen, mouwen met klittenband in breedte verstelbaar, elastisch koord met stopper in de zoom, capuchon kan worden opgeborgen achter de rits in de 
kraag, reflecterende biezen op de zakken, wit logo aan de voorzijde en op de hoes. Maten S–XXL. B6 695 1140-1144 �
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    2-IN-1-JACK HEREN TRUCKER Antraciet, buitenjack 100 % polyamide (nylon) met polyester meshvoering, binnenjack 100 % antistatisch polyester 
fleece, buitenjack kan afzonderlijk als windjack worden gedragen, binnenjack uitritsbaar, wit geborduurd logo aan de voorzijde op beide jacks. Maten S–XXXL. 
B6 787 6179-6184 �    BODYWARMER HEREN TRUCKER Antraciet, 100 % polyamide (nylon), voering 100 % polyester fleece, capuchon in de kraag, vele 
handige zakken aan binnen- en buitenzijde, wit geborduurd logo aan de voorzijde. Maten S–XXXL. B6 787 4394-4399 �    BLOUSON HEREN TRUCKER  
 Antraciet, 100 % polyamide (nylon), voering 100 % polyester, ritszakken, geribbelde boorden, wit geborduurd  logo aan de voorzijde. Maten S–XXXL. 
B6 787 6185-6190 �

MODE 
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    FLEECEJACK HEREN Antraciet, 100 % polyester, met antipluisvoorziening, kraag kan met rits hoog worden opgetrokken, twee steekzakken met rits,  
appliques van mat nylon, wit geborduurd logo aan de voorzijde. Maten S–XXL. B6 695 1130-1134 �    TRACKJACK HEREN Zwart, 87 % polyester, 13 % katoen, 
netvoering 100 % polyester, twee ritszakken, hoofdrits met witte en blauwe contrasten, ritslipje met 3D-ster, kraag en heupzoom met witte contraststreep, 
geborduurd logo aan de voorzijde. Maten S–XXL. B6 695 2594-2598 �    SWEATJACK MET CAPUCHON HEREN TRUCKER Antraciet, 60 % katoen, 40 % 
polyester, met gevoerde capuchon in contrastkleur met sluitkoord, flatlocknaden in lichte contrastkleur, kangoeroezak, wit geborduurd logo aan de voorzijde. 
Maten S–XXXL. B6 787 4441-4446 �
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    TRICOT MUTS EN SJAAL UNISEX TRUCKER Zwart, 100 % acryl, met katoenen opbergtasje, logo op muts, sjaal en opbergtasje. Afmetingen: muts 
circa 30 × 30 cm, sjaal circa 164 × 20 cm. B6 787 0521 �    WINTERMUTS UNISEX TRUCKER Zwart, buitenzijde 100 % nylon, imitatiebont 100 %  
polyacryl, fleecevoering 100 % polyester, oorkleppen met zilverkleurige sierknoppen, kinbescherming met beugeltje en klittenbandsluiting, binnenvoering van 
imitatiebont en fleece. B6 787 0092 �    SJAAL HEREN Antraciet/zwart, 100 % wol, wafeldessin ingeweven, franjes aan beide uiteinden, Made in Italy, logo 
op geweven label. Afmetingen: circa 180 × 40 cm. B6 695 1400 �    TRICOT MUTS HEREN Antraciet, 100 % wol, gebreid, 1×1-ribbel, boorden met dubbele 
ribbel, lederen badge met ster in reliëf. B6 695 2248 �

MODE



| POLOSHIRT HEREN  pag. 30 | VILTHOED  pag. 32 | POLOSHIRT DAMES  pag. 40 | SJAAL DAMES  pag. 41 | CLUTCH  pag. 78 
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| 1+2 | POLOSHIRT HEREN 100 % glanskatoen, lange mouw, geborduurd logo aan de voorzijde. Maten: S–XXL. Marineblauw B6 695 2140–2144 _ Zwart  
B6 695 2145–2149 �    POLOSHIRT HEREN Zwart, 100 % glanskatoen, geborduurd logo aan de voorzijde. Maten S–XXL. B6 695 7863–7867 �    RUGBY-
SHIRT HEREN Offwhite met rode en donkerbruine strepen, 100 % katoen, lange mouwen, geborduurde badge met historische ster aan de voorzijde. Maten 
S–XXL. B6 695 1674-1678 �

MODE
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    POLOSHIRT HEREN Navy, 100 % piqué katoen, kraag en mouwboorden in 1×1-ribbel en met wit-rode contrasten, rood kraaginzetstuk, geborduurd 
logo aan de voorzijde. Maten S–XXL. B6 695 1935-1939 �    POLOSHIRT HEREN Zwart, 100 % piqué katoen, kraag en mouwboorden in 1×1-ribbel en met 
wit-blauwe contrasten, blauw kraaginzetstuk, geborduurd logo aan de voorzijde. Maten S–XXL. B6 695 1750-1754 �    POLOSHIRT HEREN Zwart, 100 % 
piqué katoen, roze/witte/antracietkleurige strepen, kraag in 1×1-ribbel, sterknop in de zijnaad. Maten S–XXL. B6 695 1689-1693 �

MODE
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    OVERHEMD HEREN TRUCKER Blauw/wit geruit, 100 % katoen flanel, 
lange mouw, matzilverkleurige drukknopen, sportieve kraag, opgestikte 
borstzak met klep en drukknoop, ‘TRUCKER DISTRICT’ in twee kleuren op 
de rug geborduurd, camelkleurig geborduurd logo aan de voorzijde. Maten 
S–XXXL. B6 787 0137–0142 �    T-SHIRT HEREN TRUCKER Zwart, 100 %  
katoen, korte mouw, tweekleurige opdruk ‘TRUCKER DISTRICT’ op de rug, 
geborduurd logo aan de voorzijde. Maten S–XXXL. B6 787 0500–0505 �
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    POLOSHIRT HEREN CLASSIC Donkerblauw, wit kraaginzetstuk, 100 % piqué katoen, geborduurde historische Mercedes-Benz ster aan de voorzijde 
(diameter: circa 5 cm). Maten S–XXL. B6 695 7637–7641 �    POLOSHIRT HEREN Zwart-blauw, 100 % piqué katoen, kraag en mouwboorden in 1×1-ribbel, 
schoudergedeelten voor en achter bedrukt met witte ruit, blauw kraaginzetstuk en blauwe kraagrand achter, knopen vastgenaaid met blauw garen, zijsplitten  
met blauw borduursel. Maten S–XXL. B6 695 1150-1154 �    VILTHOED Zwart, wolvilt, hoedband met wit glencheck-patroon, ‘Stetson’ ton sur ton geborduurd 
op hoedband, opschrift ‘powered by Stetson’ binnenin, pin met ster op hoedband, leverbaar in maat M (57) en L (59). B6 695 1192-1193 �    POLOSHIRT  
HEREN AUTOSPORT Zwart, 100 % piqué katoen, korte mouw met witte contraststrepen op de boorden, contrastkleuren zilver/Petronas-groen/wit,  
zilverkleurig geborduurd logo aan de voorzijde, zilverkleurig logo ‘Mercedes-Benz Motorsport’ op de schouders, racecircuit in de nek, blinde knoopsluiting, 
print in verschillende kleuren op strook onder knoopsluiting, achterpand langer dan voorpand. Maten S–XXL. B6 799 5313-5317 �
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    POLOSHIRT HEREN Grijs gemêleerd, piqué van 87 % katoen, 13 % polyester, antracietkleurige contrasten op de kraag, korte mouw met boord, knoopsluiting,  
geborduurd logo aan de voorzijde. Maten S–XXL. B6 695 5358–5362 �| 6+7 | T-SHIRT HEREN 100 % katoen, klassiek gesneden, ronde hals, geborduurd 
logo aan de voorzijde. Maten: XS–XXL. Wit B6 695 7844–7849 _ Zwart B6 695 1550–1555 �    POLOSHIRT HEREN Wit, 100 % piqué katoen, kraag 
en mouwboorden in 1×1-ribbel en met zwart-grijze contrasten, grijs kraaginzetstuk, geborduurd logo aan de voorzijde. Maten S–XXL. B6 695 1733-1737 � 
    T-SHIRT HEREN TRUCKER Grijs gemêleerd, single jersey van 85 % katoen en 15 % viscose, korte mouw, witte opdruk ‘TRUCKER’ aan de voorzijde, wit 
logo op de linkermouw. Maten XXS–XXXL. B6 787 0510–0517 �

MODE
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    OVERHEMD MET KORTE MOUW HEREN COMFORT FIT Wit 100 % katoen, kentkraag, Easy Care, geborduurd logo op de kraag. Van Olymp voor 
Mercedes-Benz. Maten S–XXL. B6 695 6637-6641 �    OVERHEMD MET LANGE MOUW HEREN MODERN FIT Wit, 100 % katoen, kentkraag, Easy 
Care, geborduurd logo op de borstzak. Van Olymp voor Mercedes-Benz. Maten S–XXL. B6 695 6417-6421 �    OVERHEMD MET LANGE MOUW HEREN 
COMFORT FIT Blauw/wit Vichy-patroon, Luxor-kwaliteit: 100 % katoen (Oeko-Tex®-norm 100), in breedte verstelbare tweeknoopsmanchetten, witte knopen, 
rechte zoomafsluiting, wit geborduurd logo op de borstzak. Van Olymp voor Mercedes-Benz. Maten S–XXL. B6 695 1100-1104 �

MODE
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    STROPDAS Rood patroon, 100 % zijde, handwerk, label met opschrift ‘Mercedes-Benz’. Breedte: circa 8,5 cm. Van Olymp voor Mercedes-Benz. 
B6 695 0092 �    STROPDAS Blauwe stippen, 100 % zijde, Made in Italy, label met opschrift ‘Mercedes-Benz’. Breedte: circa 8,5 cm. B6 695 5139 � 
     STROPDAS Blauw gestreept, 100 % zijde, met licht- en middenblauwe strepen, handwerk, label met opschrift ‘Mercedes-Benz’. Breedte: circa 8,5 cm. 
Van Olymp voor Mercedes-Benz. B6 695 0093 �
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    STROPDAS MET PIN Navy, 100 % polyester (microvezel), Made in Italy, label met opschrift ‘Mercedes-Benz’. Breedte: circa 8,5 cm. Verwijderbare pin 
met ster. B6 695 6453 �    STROPDAS Lila, 100 % zijde, met stippen, licht changeant, Made in Italy, label met opschrift ‘Mercedes-Benz’. Breedte: circa 8 cm. 
B6 695 1521 �    STROPDAS Navy met bruine stippen, 100 % zijde, Made in Italy, label met opschrift ‘Mercedes-Benz’. Breedte: circa 8,5 cm. B6 695 0846 �

MODE
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    POLOSHIRT DAMES CLASSIC Blauw, wit kraaginzetstuk, 95 % katoen, 5 % elastaan, geborduurde historische Mercedes-Benz ster aan de voorzijde  
(diameter: circa 5 cm), tussenruimten van ster met CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements. Maten XS–XL. B6 695 7642–7646 �    TOP DAMES Taupe,  
100 % viscose, gedrapeerde rechterschouder, lang model, 3D-sterknop op flylabel in de zijnaad. Maten XS–XL. B6 695 5173–5177 �    JACK DAMES Taupe, 
100 % nylon, doorgestikte taffen voering van 55 % polyester, 45 % viscose, wattering Thermore Ecodown®, kort model, bruine kraag van imitatiebont die kan 
worden losgeknoopt, 3D-sterknop op flylabel in de zijnaad. Maten XS–XL. B6 695 5178–5182 �

MODE
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    POLOSHIRT DAMES Roze, 95 % katoen, 5 % elastaan, piqué, kraag in 1×1-ribbel, witte geborduurde sterretjes op heuphoogte aan de voor- en achterzijde,  
wit-grijze print van sterretjes aan de onderzijde van de kraag, geborduurd logo aan de voorzijde. Maten XS–XL. B6 695 1657-1661 �    POLOSHIRT DAMES 
 Wit, piqué van 95 % katoen en 5 % elastaan, getailleerd, knoopsluiting met drukknopen, geborduurd logo aan de voorzijde. Maten XS-XL. B6 695 0193–0197 � 
     POLOSHIRT DAMES AUTOSPORT Wit, 100 % piqué katoen, contrastkleur Petronas-groen, ster van strass-steentjes aan de voorzijde, logo 
‘Mercedes-Benz Motorsport’ op de schouders, racecircuit in de nek, kraagrand Petronas-groen. Maten XS–XL. B6 799 5318-5322 �
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    SJAALTJE Lila, 100 % zijde, afbeelding Chains & Charms, dessin met Mercedes-Benz ster, Made in Italy, opschrift ‘Mercedes-Benz’ op geweven label. 
Afmetingen: circa 50 × 50 cm. B6 695 1450 �    RONDE SJAAL DAMES Wolwit, 70 % acryl, 30 % wol, gebreid, 1×1-ribbel, lederen badge met ster in reliëf. 
Afmetingen: circa 144 × 35 cm. B6 695 2247 �    TRICOT MUTS DAMES Wolwit, 70 % acryl, 30 % wol, overdwars en overlangs gebreid, kwast, glittersteentjes 
op de overdwarse breisteek, lederen badge met ster in reliëf. B6 695 2246 �    SJAAL DAMES Grijs, 100 % polyester, zwart-roze ster, logo op geweven label.  
Afmetingen: circa 190 × 55 cm. B6 695 1492 �    SJAALTJE DAMES Taupe, 90 % modal, 10 % wol, tweelaags, effen zijde taupe, andere zijde luipaardprint. 
Made in Italy. Afmetingen: circa 170 × 60 cm. B6 695 5169 �    SJAALTJE DAMES STER Grijs/taupe, viscose/modal, jacquardpatroon, open randen, 
Mercedes-Benz ster in het midden, opschrift ‘Mercedes-Benz’ op flylabel. Afmetingen: circa 140 × 140 cm. B6 695 1522 �

MODE
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43Meer baseballcaps vindt u in het hoofdstuk Sport op pagina 132.

| 1+2 | BASEBALLCAP BASIC 100 % katoen, wit, contrasterend inzetstuk voor op de klep, in grootte verstelbaar met metalen sluiting met ster in reliëf,  
geborduurd logo aan de voorzijde. Navy B6 695 2244 _ Zwart B6 695 2242 �    BASEBALLCAP DAMES AUTOSPORT Wit, 100 % polyester, binnenvoering  
100 % katoen, zilverkleurige onderzijde van klep, groene geborduurde inzetstukken, zwart geborduurd opschrift ‘Mercedes-Benz Motorsport’ aan de  
achterzijde, logo van strass-steentjes aan de voorzijde, in grootte verstelbaar met metalen sluiting met reliëflogo. B6 799 5330 �    BASEBALLCAP BASIC 
 Zwart/wit, 100 % katoen, wit, contrasterend inzetstuk voor op de klep, in grootte verstelbaar met metalen sluiting met ster in reliëf, geborduurd logo aan de 
voorzijde. B6 695 2243 �    BASEBALLCAP SPORT Wit, polyester met grove structuur, transpiratieabsorberend, sneldrogend, zwarte netinzetstukken aan 
de achterzijde, zwarte sandwichpeak, in grootte verstelbaar met metalen sluiting met ster in reliëf, geborduurd logo aan de voorzijde. B6 695 2245 �

MODE
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44  Meer baseballcaps vindt u in het hoofdstuk Sport op pagina 132.

    BASEBALLCAP DESIGN Zwart, 100 % katoen, katoenen binnenvoering, grote vlammen in twee kleuren geborduurd op de klep en pet, in grootte verstelbaar 
met stalen sluiting met ster in reliëf, wit geborduurd logo aan de voorzijde. B6 787 0181 �    BASEBALLCAP TRUCKER Zwart, 100 % polyester, meshmateriaal 
aan de achterzijde, klassieke Trucker-cap, wit geborduurde grote ster aan de voorzijde, in grootte verstelbaar. B6 787 0182 �    BASEBALLCAP HEREN 
AUTOSPORT Zwart, 100 % katoen, zilverkleurige inzetstukken rondom met groene biezen, sandwichpeak en sluitband in carbonlook, zilverkleurig, geborduurd 
opschrift ‘Mercedes-Benz Motorsport’ links en geborduurd logo midden voor, in grootte verstelbaar met metalen sluiting met reliëflogo. B6 799 5144 �

MODE
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    BASEBALLCAP UNISEX CLASSIC Blauw, geruite binnenvoering, 100 % katoen, geborduurde  
historische Mercedes-Benz ster aan de voorzijde, in grootte verstelbaar met metalen sluiting. 
B6 695 5283 �    BASEBALLCAP DAMES CLASSIC Blauw, geruite binnenvoering, 100 % katoen,  
geborduurde historische ster aan de voorzijde, tussenruimtes van ster met CRYSTALLIZED™ – Swarovski 

Elements, in grootte verstelbaar met metalen sluiting. B6 695 5284 �
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    ZONNEBRIL HEREN Zwart, licht kunststof montuur, sportief gebogen, brede brilpoten gaan zonlichtinval van opzij tegen, speciale chauffeursglazen 
‘carl Zeiss Driving Lense Ps870’, oranje getint, bijzonder geschikt voor ochtendlicht en regen, logo op de linker brilpoot, stootvast nylon etui, brillendoekje, 
beide zwart en met logoprint. B6 787 0174 �    ZONNEBRIL AUTOSPORT Zwart, polyamide, grijs getinte glazen van polycarbonaat, UV-400-bescherming, 
zilverkleurige ster op de brilpoot, Made in italy. Van rodenstock voor Mercedes-Benz, inclusief etui en brillendoekje. B6 799 5983 �     ZONNEBRIL 
UNISEX  Zwart, metaal, pilootmodel, zwart, metalen montuur, blauw getinte glazen, 3D-ster op de brilpoten. Van rodenstock voor Mercedes-Benz, zwart 
etui in lederlook met ster. B6 695 5152 �    ZONNEBRIL UNISEX Matzwart, metalen montuur, grijze Zeiss-glazen, inclusief zwart etui in lederlook met 
brillendoekje, logoprint op beide brilpoten. B6 695 0775 �
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Accessoires

    ZONNEBRIL DAMES chocobruin, kunststof montuur met luipaarddessin aan de binnenzijde, grijs getinte glazen, logo op de brilpoot, etui in lederlook, 
brillendoekje met luipaardprint. B6 695 5170 �    ZONNEBRIL DAMES STERREN Montuur van acetaat, zwart aan de buitenzijde, aan de binnenzijde grijs met 
zwarte en roze sterren, grijs getinte Zeiss-glazen met kleurverloop, logoplaatje op de linker brilpoot, zwart etui in lederlook, grijs brillendoekje met sterretjes. 
B6 695 1378 �    ZONNEBRIL UNISEX CLASSIC Donkerbruine hoornlook, montuur van italiaans acetaat, groengetinte kunststof Zeiss-glazen, logoplaatje 
op de rechter brilpoot, lauwerkranselementen op de uiteinden van de brilpoten, Handmade in italy, etui en brillendoekje in lederlook met historische ster in 
reliëf. B6 604 1478 �    ZONNEBRIL UNISEX Zwart, glanzend, kunststof, donkergrijze Zeiss-glazen, hoogwaardig polycarbonaat, UV 400, filtercategorie 3, 
logoplaatje op de linker brilpoot, zwart etui met witte logoprint aan de binnenzijde, microvezeldoekje. B6 695 1377 �
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    ROLLERBALL LIFESTYLE Antraciet, metaal, met draaidop en gelaserd patroon, 3D-ster op de dop, Made in Germany. B6 695 5142 �    BALPEN 
LIFESTYLE Antraciet, metaal, draaimechanisme, gelaserd patroon, 3D-ster op de dop, Made in Germany. B6 695 5143 �    ROLLERBALL BUSINESS Zwart, 
metaal, chroomaccenten, draaisluiting, geschikt voor standaardstiften, Made in Germany, 3D-ster op de bovenzijde van de dop, opschrift ‘Mercedes-Benz’ op 
de ring in het midden gegraveerd. B6 695 0825 �    BALPEN BUSINESS Zwart, metaal, chroomaccenten, draaimechanisme, geschikt voor standaardstiften, 
Made in Germany, 3D-ster op de bovenzijde van de dop, opschrift ‘Mercedes-Benz’ op de ring in het midden gegraveerd. B6 695 0824 �
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    BALPEN DAMES  CLASSIC Donkerblauw metallic, drukknop met crYsTALLiZeD™ – Swarovski Elements,  
gegraveerd opschrift ‘Mercedes-Benz’ op de clip. B6 604 1477 �| 2–4 | BALPEN CLASSIC Metaal, draaimechanisme, 
print van historische ster op de bovenzijde van de dop. rood B6 604 3351 _ Zilverkleurig B6 604 3352 _ Zwart  
B6 604 3350 �    ROLLERBALL Matzwart, metaal, chroomaccenten, draaimechanisme, geschikt voor standaard-
stiften, Made in Germany, gegraveerde ster op bovenzijde van de dop, ‘Mercedes-Benz’ gegraveerd op de clip. 
B6 695 0827 �    BALPEN Matzwart, metaal, chroomaccenten, draaimechanisme, geschikt voor standaardstiften, 
Made in Germany, gegraveerde ster op drukknop, opschrift ‘Mercedes-Benz’ op de clip gegraveerd. B6 695 0826 � 
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Accessoires

    PENNENETUI CLASSIC (zonder inhoud) Donkerbruin, leder, voor visitekaartjes en drie pennen van variabel formaat, bruine ritssluiting, historische 
ster in reliëf op vak voor visitekaartjes. Afmetingen: circa 6,8 × 16 × 2,2 cm. B6 604 1480 �    SET DASSPELDEN HISTORISCHE STERREN CLASSIC  
Messing verzilverd, zes dasspelden met de Mercedes-Benz logo’s met ster van 1909 tot 1989, in zilverkleurige presentatie- en opbergbox. Diameter: circa 
1,5 cm. B6 604 3065 �    DASSPELD HISTORISCHE STER CLASSIC Zilverkleurig/blauw, messing verzilverd, in de vorm van het logo van 1926. Diameter: 
circa 0,9 cm. B6 604 3064 �    PIN Messing, gerodineerd, hoogglans gepolijst, vlindersluiting. Diameter: circa 1 cm. B6 695 7534 �
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    MANCHETKNOPEN STER Zilverkleurig/zwart, rvs, scharniersluiting, opschrift ‘Mercedes-Benz’ rondom gegraveerd. B6 695 2599 �    MANCHETKNOPEN 
STER Zilverkleurig/wit, rvs, scharniersluiting, opschrift ‘Mercedes-Benz’ rondom gegraveerd. B6 695 0488 �    MANCHETKNOPEN CLASSIC rvs/acetaat, 
in de vorm van de versnellingshendelknop van de 300 sL, klassieke zwenkbeugelsluiting. Diameter: circa 1,5 cm. B6 604 1472
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1 Leverbaar vanaf mei 2013.

    ZIPPO-AANSTEKER TRUCKER Zilverkleurig, spuitgegoten afbeelding in antiekzilverlook, adelaar en landschap met geïntegreerde 3D-ster.  
Door Zippo voor Mercedes-Benz. Afmetingen: circa 3,5 × 5,5 × 1 cm. B6 787 0523 �    STORMAANSTEKER TRUCKER Voorzijde matzilverkleurig metaal,  
achterzijde bruin rubber, waardoor de aansteker goed in de hand ligt. elektronische aansteker, logoprint aan de voorzijde. Afmetingen: circa 3,4 × 5,4 × 0,9 cm.  
B6 787 4429 �    AANSTEKER AUTOSPORT spuitgietzink, carbonaccent, traditionele vlam, 3D-ster aan de voorzijde, gravure ‘Mercedes-Benz Motorsport’ 
aan de achterzijde. B6 799 5138 1 �    POLSBAND TRUCKER Antiekzilverkleurig, rvs, grote schakels, inclusief één verlengingsschakel van circa 1,5 cm, 
plaatje met adelaar, landschap en 3D-ster. Totale lengte: circa 25,5 cm. B6 787 0528 �    RIEMGESP TRUCKER Antiekzilverkleurig, spuitgietzink, past bij 
riem B6 787 0173 met breedte van circa 4 cm, logo met 3D-ster, gelimiteerde oplage van 1.500 stuks. B6 787 0522 �    LEDEREN RIEM (ZONDER GESP) 
HEREN TRUCKER Bruin, 100 % italiaans stierenleder, krachtige look dankzij buitenzijde van natuurleder, past bij gesp B6 787 0522, Made in italy, logoprint 
aan de binnenzijde. Afmetingen: circa 130 × 4 cm (in lengte verstelbaar). B6 787 0173 �

Accessoires
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    KOFFER FIRELITE SPINNER 55 Charcoal (antraciet), Curv®, van binnen  
functioneel uitgerust, laag aangebrachte elastische kruisspanbanden in het 
onderste deel, gevoerde ruimteverdeler in het bovenste deel, sportief, soepele  
en geluidsarme wielen, driedelig TSA-slot, geschikt als handbagage 1. Van 
Samsonite voor Mercedes-Benz. Afmetingen: circa 40 × 55 × 20 cm. Gewicht:  
circa 1,95 kg. B6 695 1616 �| KOFFER FIRELITE SPINNER 69� (niet afgeb.) 
Charcoal (antraciet), Curv®, van binnen functioneel uitgerust, laag aangebrachte 
elastische kruisspanbanden in het onderste deel, gevoerde ruimteverdeler in het 
bovenste deel, sportief, soepele en geluidsarme wielen, driedelig TSA-slot. Van 
Samsonite voor Mercedes-Benz. Afmetingen: circa 47 × 69 × 29 cm. Gewicht: 
circa 2,65 kg. B6 695 1617 �

1  niet bij alle luchtvaartmaatschappijen. Houd u aan de regels voor handbagage van de 
lucht vaartmaatschappij.
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    BEAUTYCASE zwart, nylon, groot hoofdvak met binnenvakken, extra make-uptasje, twee buitenvakken, schouderband, smart sleeve, zilverkleurige  
sterknop en Samsonite-plaatje. Van Samsonite voor Mercedes-Benz. Afmetingen: circa 36 × 27 × 19 cm. inhoud: circa 19 l. Gewicht: circa 0,81 kg. 
B6 695 1391 �    TOILETTAS zwart, nylon, ophanghaak, groot hoofdvak, binnenvakken, vier steekvakken met elastisch koord, twee waterdichte zijvakken, 
klein buitenvak, zilverkleurige sterknop en Samsonite-plaatje. Van Samsonite voor Mercedes-Benz. Afmetingen: circa 29 × 21,5 × 14 cm. inhoud: circa 9 l. 
Gewicht: circa 0,34 kg. B6 695 1392 �    KOFFER X-PRESSION UPRIGHT 50 BUSINESS zwart, nylon, upright-wielen, vak voor laptops tot circa 43,9 cm  
(17,3 inch), losse kledinghoes, TSA-slot, geschikt als handbagage 1, zilverkleurige sterknop en Samsonite-plaatje. Van Samsonite voor Mercedes-Benz.  
Afmetingen: circa 39,5 × 50,5 × 21,5 cm. inhoud: circa 32 l. Gewicht: circa 3,16 kg. B6 695 1393 �| KOFFER X-PRESSION UPRIGHT 55 (niet afgeb.) zwart, 
nylon, upright-wielen, losse kledinghoes, TSA-slot, geschikt als handbagage 1, zilverkleurige sterknop en Samsonite-plaatje. Van Samsonite voor Mercedes-Benz. 
Afmetingen: circa 40 × 55 × 24/27 cm. inhoud: circa 45,5/51,5 l. Gewicht: circa 3,22 kg. B6 695 1399 �    KOFFER X-PRESSION SPINNER 66 zwart, nylon, 
met uitzetplooi, vier stabiele wielen, vast TSA-hangslot, losse kledinghoes, zilverkleurige sterknop en Samsonite-plaatje. Van Samsonite voor Mercedes-Benz. 
Afmetingen: circa 47 × 66 × 29/32 cm. inhoud: circa 75/82,5 l. Gewicht: circa 4,6 kg. B6 695 1394 �| KOFFER X-PRESSION SPINNER 77 (niet afgeb.) 
zwart, nylon, met uitzetplooi, vier stabiele wielen, vast TSA-hangslot, losse kledinghoes, zilverkleurige sterknop en Samsonite-plaatje. Van Samsonite voor 
Mercedes-Benz. Afmetingen: circa 52 × 76,5 × 31/34 cm. inhoud: circa 114/125 l. Gewicht: circa 5,48 kg. B6 695 1395 �

reizen
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    REISTAS X-PRESSION zwart, nylon, groot hoofdvak, twee kleine zijvakken, twee buitenvakken, gevoerde schouderband, Smart Sleeve, zilverkleurige  
sterknop en Samsonite-plaatje. Van Samsonite voor Mercedes-Benz. Afmetingen: circa 55 × 30 × 32 cm. inhoud: circa 53,5 l. Gewicht: circa 1,15 kg. B6 695 1396 � 
     LAPTOPTAS zwart, nylon, met smart sleeve, voor laptops tot circa 39,6 cm/15,6 inch, gevoerd binnenvak, gevoerde schouderband, documentenvak,  
vak voor mobiele telefoon, pennen enzovoort, zilverkleurige sterknop en Samsonite-plaatje. Van Samsonite voor Mercedes-Benz. B6 695 1397 �    ROLLING  
TOTE X-PRESSION zwart, nylon, upright-wielen, groot hoofdvak met laptopvak (voor notebooks tot circa 41,7 cm/16,4 inch), twee zakken voor, geschikt 
als handbagage 1, zilverkleurige sterknop en Samsonite-plaatje. Van Samsonite voor Mercedes-Benz. Afmetingen: circa 45 × 40 × 21 cm. B6 695 1543 � 
     LAPTOPHOES zwart, polyamide, voor laptops tot circa 39,6 cm/15,6 inch, kan voor hetwerk aan de laptop worden bevestigd, rubberlogo, Samsonite-
print. Van Samsonite voor Mercedes-Benz. B6 695 1398 �

1  niet bij alle luchtvaartmaatschappijen. Houd u aan de regels voor handbagage van de luchtvaartmaatschappij.
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    HOES VOOR iPad® BASIC zwart, polyester, 3D-ster, geschikt voor de iPad®-modellen 2 tot 4. B6 695 9987 �    HOES VOOR iPad® zwart, italiaans 
kalfsleder, om neer te zetten, sterknop aan de buitenzijde, geschikt voor de iPad®-modellen 2 tot 4. Afmetingen: circa 26 × 12 × 3,2 cm. B6 695 1529 �    HOES  
VOOR iPad® zwart, gevlochten lamsleder, sterknop, Handmade in Germany, geschikt voor de iPad®-modellen 2 tot 4. Afmetingen: circa 21 × 25,5 cm. 
B6 695 5151 �    HOES VOOR iPhone® zwart, gevlochten lamsleder, sterknop, Handmade in Germany, geschikt voor de iPhone® 4/4S. Afmetingen: circa 
7,5 × 12 cm. B6 695 5150 �

reizen
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    SHOPPER CLASSIC zwart, 100 % polyester, met historische ster. Afmetingen: circa 38 × 41 cm. B6 604 1446 �    TROLLEY RETRO CLASSIC Beige, 
bekleed met katoencanvas, geruite binnenvoering, riemen en grepen van donkerbruin leder met metalen knoppen, greep uittrekbaar, verstevigde hoeken, 
lederen badge met historisch reliëflogo aan de voorzijde. Afmetingen: circa 65 × 45 × 22,5 cm. B6 604 1489 �

reizen
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    CASE VOOR iPhone® 5 BASIC zwart, harde kunststof, 3D-logo. B6 695 9986 �    CD-ETUI BASIC zwart, 100 % polyester, ruimte voor 20 cd’s,  
wit geborduurd logo, lus. Diameter: circa 16 cm. Diepte: circa 4 cm. B6 695 1123 �    RUGZAK BASIC zwart, polyester, Airstripes-draagsysteem, 
anatomisch gevoerde schouderbanden, voor ordners geschikt hoofdvak, voorvak met rits, geborduurd, wit Mercedes-Benz logo op het voorvak, geborduurd  
Deuter-logo op de schouderriem, Airstripes-logo op de rugzijde, Made by Deuter. Afmetingen: circa 28 × 46 × 16 cm. Volume: circa 22 l. B6 695 1121 � 
    SCHRIJFMAP TRUCKER Donkerbruin, nylon met lederaccentuering, A4, ringband, lederen inzet voor schrijfgerei, vakken voor creditcards, vak voor 
mobiele telefoon/PDA, klem voor schrijfblok, rits, reliëflogo op het leder. Afmetingen: circa 30,5 × 37 cm. B6 787 4448 �
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    SPORT- EN REISTAS MET TOILETTAS zwart met inzetstuk, polyester, groot hoofdvak met binnenvak voor waardevolle spullen, gevoerde, verwijder-
bare schouderriem met geborduurd Deuter-logo, ritsvak, verwijderbare spiegel, ritsvak aan de buitenzijde, ophanghaak, sluitgesp, elastiekband met lussen, 
afzonderlijk vak voor nat wasgoed met twee netvakken met rits, wit geborduurd Mercedes-Benz logo op het voorvak en aan de buitenzijde, Deuter rubber 
batch aan de binnenzijde, Made by Deuter. Afmetingen: circa 70 × 30 × 33 cm. Volume: circa 60 l. B6 787 1226 �    TOILETTAS BASIC zwart, polyester, 
netvak met rits, gevoerd ritsvak, vier steekvakken, sluitgesp, verwijderbare spiegel, ritsvak aan de buitenzijde, ophanghaak, wit geborduurd Mercedes-Benz 
aan de buitenzijde, Made by Deuter. Afmetingen: circa 26 × 10 × 8 cm. B6 695 1122 �

reizen
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    HOES VOOR SMARTPHONE zwart, nylon, zuidzeeblauwe binnenvoering, wit gedrukt glencheck-patroon, lus om de smartphone uit te nemen en de 
hoes af te sluiten, pin met ster op de hoes, geschikt voor iPhone® 4/4S, Afmetingen: circa 8 × 13,3 × 1,5 cm. B6 695 1171 �    SCHOUDERTAS  zwart,  
nylon, zuidzeeblauwe binnenvoering, wit gedrukt glencheck-patroon op de klep, verstelbare schouderriem, klep met klittenbandsluiting, groot hoofdvak met  
extra laptopvak voor laptops tot 38,1 cm/15 inch, klein ritsvak, groot ritsvak met drie grote vakken, vak voor mobiele telefoon, twee penhouders, looplabel 
met pin met ster op de zijkant. B6 695 1170 �    HOES VOOR iPad® CLASSIC Mangogroen, kunstleder, mimosageel opschrift ‘Mercedes-Benz’, met rits, 
geschikt voor iPad®-modellen 2 tot 4. B6 604 1496 �    SCHOUDERTAS CLASSIC Mangogroen, kunstleder, mimosageel opschrift ‘Mercedes-Benz’, met 
rits. Afmetingen: circa  40 × 30 × 13 cm. B6 604 1495 �
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    SPORTTAS AUTOSPORT zwart/wit, groene bies, 100 % nylon, toilettas, nat- en schoenenvak, zijvakken met rits, ritslipje met ster, wit geborduurd  
opschrift ‘Mercedes-Benz Motorsport’ aan de achterzijde en geborduurd Mercedes-Benz logo aan de voorzijde, Made by Deuter. Afmetingen: circa  
60 × 30 × 20 cm. B6 799 5332 �    RUGZAK AUTOSPORT zwart/wit, groene bies, 100 % nylon, Airstripes-systeem voor hoog draagcomfort, ritslipje 
met ster, geborduurd opschrift ‘Mercedes-Benz Motorsport’ op de draagbanden, geborduurd logo aan de voorzijde, Made by Deuter. Afmetingen: circa  
33 × 46 × 21 cm. inhoud: circa 25 l. B6 799 5331 �    KOELTAS AUTOSPORT zwart/wit, groene biezen, 100 % nylon, geborduurd logo aan de voorzijde, 
geborduurd opschrift ‘Mercedes-Benz Motorsport’ op de klep. Afmetingen: circa 20 × 35 × 20 cm. B6 799 5153 �    PORTEMONNEE AUTOSPORT zwart/
wit, groene bies, 100 % nylon, klittenbandsluiting, transparant ritsvak aan de buitenzijde, muntvak met klittenbandsluiting aan de binnenzijde, vak voor identi-
teitsbewijs, acht creditcardvakken, vak voor bankbiljetten, witte opschrift ‘Mercedes-Benz Motorsport’ aan de binnenzijde en logo aan de buitenzijde. Made 
by Deuter. B6 799 5333 �    RIEM AUTOSPORT zwart/grijs/groen, 100 % polyester, in lengte verstelbaar, grote zilverkleurige opdruk ‘Mercedes-Benz 
Motorsport’, mat zilverkleurige metalen gesp met reliëflogo. One-size-fits-all. B6 799 5335 �

reizen
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    PORTEMONNEE BUSINESS zwart, italiaans kalfsleder, twee biljetvakken, één muntvak, ruimte voor minimaal acht creditcards, sterknop. Afmetingen: 
circa 12,5 × 10 × 2 cm. B6 695 5145 �    REISDOCUMENTENMAP BUSINESS zwart, italiaans kalfsleder, vak met klittenbandsluiting, ruimte voor minimaal 
tien creditcards, vakken voor vliegtickets en vervoerbewijzen, uitneembare portefeuille met één biljetvak, vier creditcardvakken, sterknop. Afmetingen: circa 
12 × 22 × 2 cm. B6 695 5146 �

reizen
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    CREDITCARDETUI HEREN BUSINESS zwart, italiaans kalfsleder, staand, indeling voor tien creditcards, twee steekvakken, twee biljetvakken,  
3D-sterknop aan de buitenzijde. Afmetingen: circa 11 × 12 × 0,5 cm. B6 695 1349 �    CREDITCARDETUI BUSINESS zwart, italiaans kalfsleder, metalen  
clip voor bankbiljetten, ruimte voor minimaal vier creditcards. Afmetingen: circa 10,5 × 7 × 1,5 cm. B6 695 5147 �    CLIP VOOR BANKBILJETTEN  
 zilverkleurig/zwart, mat rvs met hoogglans gepolijste flanken, 3D-ster aan de voorzijde, lasergravure ‘Mercedes-Benz’ aan de achterzijde. B6 695 0141 �
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    SCHRIJFMAP BUSINESS zwart, italiaans kalfsleder, met rits, binnenzijde links met vakken voor visitekaartjes, pennen en usb-stick, rechts A4-blok 
met Mercedes-Benz logo, sterknop. Afmetingen: circa 24,5 × 34,5 × 4 cm. B6 695 5144 �    SLEUTELETUI BUSINESS zwart, italiaans kalfsleder, twee 
sleutelringen. Afmetingen: circa 12 × 7,5 × 1,5 cm. B6 695 5148 �    RIEM HEREN BUSINESS zwart, italiaans kalfsleder, aan de binnenzijde bekleed met 
leder, doornsluiting van geborsteld rvs, 3D-sterknop op het uiteinde. Afmetingen: circa 125 × 3,5 cm (in lengte verstelbaar). B6 695 1350 �

reizen



1

    BUSINESSTAS zwart, italiaans kalfsleder, laptopvak (voor laptops tot 15 inch), wijd te openen 
hoofdvak met vak voor mobiele telefoon binnenin, creditcardvakken en penlussen, groot binnenvak met 
rits en sleutelhanger, buitenvak met rits en riem voor trolleyframe (Smart Sleeve), extra draagriem van 
leder, bevestigd met karabijnhaken, Mercedes-Benz sterknop aan de buitenzijde. Afmetingen: circa  
42 × 28 × 12 cm. B6 695 1524 �
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    PORTEMONNEE HEREN BASIC zwart, rundleder met nerfstructuur, staand, twee biljetvakken, één muntvak, zes creditcardvakken, zes steekvakken,  
één netvak, reliëflogo aan de voorzijde. Afmetingen: circa 10 × 12 × 1,7 cm. B6 695 1351 �    PORTEMONNEE HEREN BASIC zwart, rundleder  
met nerfstructuur, miniformaat, één biljetvak, één muntvak, vijf creditcardvakken, twee steekvakken, reliëflogo aan de voorzijde. Afmetingen: circa  
9 × 12 × 1,8 cm. B6 695 1352 �    CREDITCARDETUI HEREN BASIC zwart, rundleder met nerfstructuur, liggend, twee biljetvakken, negen creditcardvakken,  
vijf steekvakken, reliëflogo aan de voorzijde. Afmetingen: circa 12 × 8,5 × 2 cm. B6 695 1353 �

reizen
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    HANDTAS DAMES naturel, italiaans kalfsleder, binnenvoering in luipaarddessin, twee hoofdvakken, één ritsvak, twee vakken voor een mobiele  
telefoon, karabijnhaak voor sleutels, geschikt voor voorwerpen van Din-A4-formaat, klep met magneetsluiting, sterknop, reliëflogo ‘by emma Brown’, Made in 
italy. Afmetingen: circa 38 × 28 cm. B6 695 5166 �    MAKE-UPTASJE DAMES naturel, italiaans kalfsleder, binnenvoering in luipaarddessin, Mercedes-Benz 
sterknop, reliëflogo ‘by emma Brown’, Made in italy. Afmetingen: circa 19 × 13 cm. B6 695 5167 �    PORTEMONNEE DAMES naturel, italiaans kalfsleder, 
binnenvoering in luipaarddessin, twee biljetvakken, één muntvak, acht creditcardvakken, sterknop, reliëflogo ‘by emma Brown’, Made in italy. Afmetingen: 
circa 14 × 10 cm. B6 695 5168 �

reizen
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    HANDTAS SHOPPER Steengrijs, italiaans leder, rits, vak voor mobiele telefoon plus nog een vak binnenin, groot binnenvak met rits, riem met  
karabijnhaak waaraan bijvoorbeeld een sleutel kan worden bevestigd, sterknop aan de zijkant, lederen etiket in reliëf, Made in italy. Afmetingen: circa 
37 × 37 × 14 cm. B6 695 0989 �    HANDTAS Grijs, kunstleder, lederen handvatten, lederen, verwijderbare schouderriem, opengewerkte voorzijde, roze 
binnenvoering, groot hoofdvak met rits, extra ritsvak binnenin, vak voor mobiele telefoon, steekvak, geïntegreerd make-uptasje (met karabijnhaak aan  
tas vast te zetten), twee grote extra vakken aan de voor- en achterzijde, sterknop op het ritslipje aan de voorzijde. Afmetingen: circa 44 × 31 × 17 cm.  
B6 695 1564 �
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    MANICURESET DAMES roze etui, 100 % italiaans, zacht kalfsleder, rits, met nagelschaar, pincet, nagelvijl, nagelreiniger, nagelgerei Made in  
Solingen/Germany, etui Handmade in Germany, 3D-sterknop aan de buitenzijde. Afmetingen: circa 7 × 12 cm. B6 695 1328 �    PORTEMONNEE 
 Grijs, opengewerkt kunstleder, roze binnenvoering, rits, groot muntvak met rits, biljetvak, acht creditcardvakken, twee grote vakken voor onder andere  
kentekenbewijs. Afmetingen: circa 19,5 × 10 × 2,3 cm. B6 695 1565 �

reizen
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    CLUTCH Monolietgrijs, kunstleder, verwijderbare schouderriem, groot hoofdvak met klein ritsvak. Te gebruiken op twee manieren: samengevouwen 
als clutch, opengevouwen als schoudertas. Pin met ster op het ritslipje. Afmetingen samengevouwen: circa 29,5 × 15 × 3 cm. B6 695 1172 �    HOES 
VOOR iPhone® DAMES roze, 100 % italiaans, zacht kalfsleder, hoes waarin smartphone kan worden gestoken, Handmade in Germany, 3D-sterknop aan de  
buitenzijde, geschikt voor iPhone® 4/4S. Afmetingen: circa 8 × 13 cm. B6 695 1329 �    HOES VOOR SMARTPHONE Grijs, kunstleder, roze binnenvoering, 
ene zijde opengewerkt, andere zijde glad, reliëflogo. Afmetingen: circa 7,7 × 12,5 cm. Geschikt voor iPhone® 4/4S. B6 695 1566 �
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1 Leverbaar vanaf mei 2013.

    LAPTOPTAS Canvas/leder, lederen handvat, verwijderbare schouderriem, rits, afzonderlijk laptopvak met drukknoop (voor laptops tot 38,1 cm/ 
15 inch), twee binnenvakken voor laptopaccessoires, sterknop, reliëflogo ‘by emma Brown’, Made in italy. Afmetingen: circa 41 × 32 × 7,5 cm. B6 695 9989 1 � 
     HANDTAS Canvas/leder, gevlochten lederen handvat, drukknoop, binnenvak met rits, vak voor mobiele telefoon, sterknop, reliëflogo ‘by emma Brown’, 
Made in italy. Afmetingen: circa 44 × 37 × 8 cm. B6 695 9988 1 �

reizen
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    MINIPARAPLU DAMES Taupe, bespanning met ton sur ton luipaarddessin, 100 % polyester, ingenaaid flylabel met sterknop, kunststof greep met speciale 
beschermlaag en verchroomde knop, automatische openend en sluitend, stalen stok verchroomd, baleinen van aluminium, staal en fiberglas, windbestendige  
uitvoering, bijpassend foedraal met flylabel en sterknop, ook als make-uptas te gebruiken. Lengte: circa 20 cm. Diameter geopend: circa 88 cm. 
B6 695 0489 �    MINIPARAPLU zwart, water- en vuilafstotende bespanning met Teflon®-laag, automatisch openend en sluitend, grijze baleinen van aluminium/ 
fiberglas, kunststof greep met elastische draaglus, witte logoprint op de bespanning. Lengte: circa 30 cm. Diameter geopend: circa 105 cm. B6 695 7917 �

reizen
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    GROTE PARAPLU zwart, water- en vuilafstotende bespanning met Teflon®-laag, veiligheidsschuifmechanisme met drukknop, aluminium stok, baleinen 
van fiberglas, reflecterende, zilverkleurige biezen, witte logoprint op de bespanning. Lengte: circa 75 cm. Diameter geopend: circa 130 cm. B6 695 7916 � 
     PARAPLU zwart, aluminium, water- en vuilafstotende bespanning met Teflon®-laag, aluminium stok, baleinen van fiberglas, reflecterende, zilverkleurige 
biezen, greep met speciale coating, witte logoprint op de bespanning. Lengte: circa 65 cm. Diameter geopend: circa 115 cm. B6 695 7915 �    GROTE 
LICHTGEWICHT PARAPLU CLASSIC zwart, met afbeelding van 300 SL en historische ster, automatisch openend, windbestendige uitvoering, houten greep 
met ingelaserde historische Mercedes-Benz ster. Diameter geopend: circa 130 cm. B6 604 1447 �
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reizen

    PARAPLU Antraciet metallic, binnenzijde cool grey, baleinen van fiberglas, houten greep met verchroomde uiteinden, water- en vuilafstotende Teflon®-
laag, automatisch openend, 3D-ster op de greep, foedraal in dezelfde stofkwaliteit als de bespanning. Lengte: circa 95 cm. Diameter geopend: circa 120 cm.  
B6 695 7544 �    GOLFPARAPLU zwart, geen metalen delen, bespanning van 100 % polyester met UV-bescherming, zwarte kunststof uiteinden, 
zwarte speciale punt, windbestendige uitvoering, water- en vuilafstotende Teflon®-laag, veiligheidsschuifmechanisme, met de hand te openen, stok en  
baleinen van fiberglas, kunststof greep met speciale beschermlaag, horizontale, witte logoprint. Diameter geopend: circa 130 cm. B6 695 2633 1 �    GROTE  
PARAPLU AUTOSPORT zilverkleurig/groen/zwart, 100 % polyester, water- en vuilafstotende Teflon®-laag, uiterst licht, automatisch te openen, groene biezen,  
sikkelvormige greep, afgeronde punt (geschikt voor sportevenementen), Mercedes-Benz logoprint, print ‘Mercedes-Benz Motorsport’. Diameter geopend: 
circa 120 cm. B6 799 5339 �

1 Leverbaar vanaf mei 2013.
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    SLEUTELHANGER MB 300 SL CLASSIC Mercedes-Benz 300 Sl Coupé, messing. lengte: circa 5 cm. B6 604 3007 �    SLEUTELHANGER  
BRUSSEL hoogglans gepolijst, spuitgietzink, draaibare ster, splitring met drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn. B6 695 7516 � 
     SLEUTELHANGER GLORIETIJD CLASSIC rvs, ingelegde similistenen, historisch logo van 1926, splitring met vijf extra miniringen waarmee sleutels 
gemakkelijk toegankelijk zijn. Diameter: circa 3 cm. B6 604 3443 �
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    SLEUTELHANGER KIEV Zilverkleurig, rvs, met sleutelring en ketting, ronde hanger met Mercedes-Benz ster die versierd is met CrYStallIZeD™ – 
Swarovski Elements, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in sleutelring gegraveerd. B6 695 2811 �    SLEUTELHANGER HONGKONG Zilverkleurig/roze/antraciet, rvs, 
splitring met drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, 3D-ster, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in de grote ring gegraveerd, made in  
germany. B6 695 2634 �    SLEUTELHANGER BARCELONA Zilverkleurig, rvs, splitring met drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk 
zijn, karabijnhaak en telefoonlus, kan als sleutel-, telefoon- of handtashanger worden gebruikt, hanger versierd met CrYStallIZeD™ – Swarovski Elements,  
opengewerkte 3D-ster, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in de grote ring gegraveerd. B6 695 2635 �

SleutelhangerS
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    SLEUTELHANGER SEATTLE Zilverkleurig/zwart, rvs, lus van hoogwaardig rundleder, uittrekbare ring met drie extra miniringen waarmee sleutels  
gemakkelijk toegankelijk zijn, 3D-ster, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in de uittrekbare ring gegraveerd. afmetingen: circa 2,5 × 10,3 cm. B6 695 2636 � 
     SLEUTELHANGER SILVERSTONE Zilverkleurig/zwart, rvs, carbon accenten, splitring met drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toe 
gankelijk zijn, opgestikte 3D-ster, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in de grote ring gegraveerd. B6 799 5156 �    SLEUTELHANGER MELBOURNE Zilver-
kleurigzwart, hoogglans verchroomd, spuitgietzink, karabijnhaakmechanisme, splitring met drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk 
zijn, made in germany. B6 695 2637 1 �

1 leverbaar vanaf mei 2013.

SleutelhangerS



89

4 5

    SLEUTELHANGER VANCOUVER Zilverkleurig/zwart, rvs, splitring met drie extra miniringen waarmee sleutels  
gemakkelijk toegankelijk zijn, 3D-ster, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in de grote ring gegraveerd. B6 695 0143 � 
     SLEUTELHANGER HELSINKI Zilverkleurig/zwart, rvs, splitring met drie extra miniringen waarmee sleutels 
gemakkelijk toegankelijk zijn, 3D-ster, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in de grote ring gegraveerd. B6 695 0246 �
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    SLEUTELHANGER HISTORICAL STARS CLASSIC Zilverkleurig, messing, twee hangers in de vorm van de historische logo’s van 1909 en 1916.  
Diameter: circa 2,7 cm. B6 604 3063 �    SLEUTELHANGER HISTORICAL STAR CLASSIC Zilverkleurig/blauw, messing, in de vorm van het historische logo 
van 1926. Diameter: circa 3,5 cm. B6 604 3062 �    SLEUTELHANGER STUURWIEL CLASSIC rvs, in de vorm van een historisch stuurwiel van acetaat, ring, 
splitring met drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn. Diameter: circa 4 cm. B6 604 1473 | 4+5 | SLEUTELHANGER CLASSIC 
 rvs en leder, lederen band, zilverkleurige hanger met historisch logo van 1926, splitring met vijf extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk 
zijn. lengte: circa 10 cm. Breedte: circa 3 cm. Bruin B6 604 3442 _ Zwart B6 604 3441 �

SleutelhangerS
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    SLEUTELHANGER PAARDRIJDEN Zwart/zilverkleurig, kalfsleder en rvs, splitring met drie extra miniringen waarmee  
sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, 3D-ster, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in de grote ring gegraveerd. B6 695 0096 
     SLEUTELHANGER TENNIS Zwart/zilverkleurig, kalfsleder en rvs, splitring met drie extra miniringen waarmee 
sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, 3D-ster, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in de grote ring gegraveerd. B6 695 0097 � 
     SLEUTELHANGER GOLF Zwart/zilverkleurig, kalfsleder en rvs, splitring met drie extra miniringen waarmee  
sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, 3D-ster, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in de grote ring gegraveerd. B6 695 0098  
    SLEUTELHANGER VOETBAL Zwart/zilverkleurig, kalfsleder en rvs, splitring met drie extra miniringen waarmee 
sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, 3D-ster, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in de grote ring gegraveerd. B6 695 0099 �
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    SLEUTELHOES Zwart, rundleder, rvs, op maat gemaakt voor de autosleutels, met drukknoopsluiting, metalen karabijnhaak en splitring met drie extra 
miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, opengewerkte 3D-ster. B6 695 2640 �    SLEUTELHOES rood, rundleder, rvs, op maat gemaakt 
voor de autosleutels, met drukknoopsluiting, metalen karabijnhaak en splitring met drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn,  
opengewerkte 3D-ster. B6 695 2641 �    SLEUTELHANGER PEKING WIT Zilverkleurig/wit, rvs gecombineerd met hoogwaardig rundleder. trek-draaimechanisme  
met drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, 3D-ster, gravure ‘Mercedes-Benz’. B6 695 2639 �    SLEUTELHANGER PEKING 
ROZE Zilverkleurig/roze, rvs, gecombineerd met hoogwaardig rundleder, trek-draaimechanisme met drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk 
toegankelijk zijn, 3D-ster, gravure ‘Mercedes-Benz’. B6 695 2638 �

SleutelhangerS
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    SLEUTELHANGER TYPEAANDUIDING rvs, rundleder, uitgevoerd in hetzelfde lettertype als de typeaanduiding op de achterklep, splitring met lasergravure,  
drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, opengewerkte Mercedes-Benz ster in het leder geklonken. ‘e’ B6 695 7943 _  
‘a’ B6 695 7940 (niet afgeb.) _ ‘B’ B6 695 7941 (niet afgeb.) _ ‘C’ B6 695 7942 (niet afgeb.) _ ‘g’ B6 695 7944 (niet afgeb.) _ ‘r’ B6 695 7945 (niet afgeb.) _ 
‘S’ B6 695 7946 (niet afgeb.) �    SLEUTELHANGER TYPE AANDUIDING rvs, rundleder, uitgevoerd in hetzelfde lettertype als de typeaanduiding op de 
achterklep, splitring met lasergravure, drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, opengewerkte Mercedes-Benz ster in het leder 
geklonken. ‘Sl’ B6 695 7950 _ ‘Cl’ B6 695 7947 (niet afgeb.) _ ‘gl’ B6 695 7948 (niet afgeb.) _ ‘Ml’ B6 695 7949 (niet afgeb.) �    SLEUTELHANGER  
TYPEAANDUIDING rvs, rundleder, uitgevoerd in hetzelfde lettertype als de typeaanduiding op de achterklep, splitring met lasergravure, drie extra miniringen 
waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, opengewerkte Mercedes-Benz ster in het leder geklonken. ‘ClS’ B6 695 7952 _ ‘glK’  B6 695 7954 (niet 
afgeb.) 1 _ ‘SlK’ B6 695 7955 (niet afgeb.) 1

1 leverbaar vanaf mei 2013.
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    SLEUTELHANGER TRUCKER Zilverkleurig, metaal, karabijnhaak, drie verwijderbare splitringen, lasergegraveerd logo. afmetingen: circa 6 × 3 cm. 
B6 787 4435 �    SLEUTELHANGER TRUCKER antiekzilverkleurig, rvs, splitring met vijf extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, 
3D-plaatje met adelaar en landschap, logo met ster op plaatje, opschrift ‘Mercedes-Benz’ in splitring gegraveerd. B6 787 0527 �    ZAKHORLOGE UNISEX 
TRUCKER Matzilverkleurig/zwart, spuitgegoten kast, kwartsuurwerk, openspringend deksel, karabijnhaak voor bevestiging aan riemlus, mineraalglas, lijst 
met knoppen-look. Diameter kast: 45 mm. lengte karabijnhaak: circa 45 mm. Waterdicht tot 3 bar, zwartglanzende wijzerplaat, wijzers zilverkleurig/wit, 
geplateerd, 3D-ster op de wijzerplaat. B6 787 0518 �    LANYARD TRUCKER antracietkleurig, veiligheidssluiting, verwijderbaar sleuteldeel, wit opschrift 
‘truCKer’ en logoprint over de gehele lengte. lengte: circa 50 cm. B6 787 6150 �

SleutelhangerS
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    WIJNGLAZEN TWEEDELIGE SET twee glazen met steel, exclusief Mercedes-Benz design met platinalaag by Ritzenhoff, Mercedes-Benz logo als  
print op het glas, made in Germany. in decoratieve cadeauverpakking. Hoogte: circa 22 cm. diameter glasrand: circa 6,5 cm. B6 695 1162 �    GLAZEN 
THEELICHTJES TWEEDELIGE SET  twee mondgeblazen glazen voor theelichtjes, zilverkleurige sterprint aan de buitenzijde, logoprint onder op het glas en de 
cadeauverpakking, inclusief theelichtjes. afmetingen: circa 6,5 × 9 cm. B6 695 1493 �    SERVETRINGEN STER VIERDELIGE SET set van vier servetringen 
van rvs, glanzend, ovaalvormig met afgeronde hoeken, 3d-ster, cadeaubox met zilverkleurige logoprint. afmetingen van de ringen: circa 3 × 5 cm. B6 695 1494 �
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    FLESOPENER AUTOSPORT spuitgietzink, aerodynamische vorm, carbonaccent, geschikt voor kroonkurken, 3d-ster aan de bovenzijde, lasergravure 
‘Mercedes-Benz Motorsport’. B6 799 5140 1 �    BOX MET WIJNFLESSTOPPERS CLASSIC set van twee in lederen box, wijnstoppers met kop van 
gelakt hout in de vorm van de versnellingshendelknop van de sL en rvs onderdelen, gegraveerde historische ster uit 1926. afmetingen van de box: circa 
10,8 × 14,3 × 5,5 cm. B6 604 1474 �    WIJNFLESSTOPPERS CLASSIC VIERDELIGE SET Hout en rvs, in de vorm van de versnellingshendelknop van 
de 300 sL, voor wijn- en champagneflessen, drie stoppers met kop van gelakt hout en één stopper met kop van rvs, verpakt in zilverkleurige cadeaubox,  
binnenzijde deksel met afbeelding van 300 sL. afmetingen: circa 21,5 × 15,5 × 5,5 cm. B6 695 5298 �
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| 1+2 | FANMOK porselein. inhoud: circa 420 ml. Zwart, witte logoprint B6 695 1940 _ Wit, zwarte logoprint B6 695 1941 �| 3+4 | BEKER IN CARROSSERIE-
KLEUR Fluweelachtig oppervlak, Made in Germany, vaatwasmachinebestendig, logo. inhoud: circa 300 ml. Zuidzeeblauw B6 695 1942 _ Monolietgrijs 
B6 695 1943 �    SET ESPRESSOKOPJES 1952 CLASSIC set van twee espressokopjes met schotel, porselein, exclusief design vervaardigd door Ritzenhoff 
voor Mercedes-Benz, afbeeldingen van de Mille Miglia en de Nürburgring uit 1952, in decoratieve cadeauverpakking. B6 604 1481 �
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    ONDERZETTERS CLASSIC VIERDELIGE SET aluminium, mat gebeitst en geëloxeerd, digitale prints van historische afbeeldingen uit de autosport.  
afmetingen: 10 × 10 cm. B6 695 5293 �    VOORRAADBLIK CLASSIC Blik, zwart-witte afbeelding van silberpfeil W 154 uit 1938, hoogwaardige opdruk, historische 
ster op zwart deksel, voor het opbergen van thee, koffie, kruiden, koekjes en dergelijke. afmetingen: circa 14 × 19,5 × 10 cm. B6 604 1491 �    DIENBLAD 1952  
CLASSIC aluminium, mat gebeitst en geëloxeerd, met afbeelding van de Nürburgring 1952. afmetingen: circa 40,6 × 31 cm. B6 604 1482 �    THEEKOPJE 
CLASSIC porselein, geïntegreerde theezeef, afbeelding van Nürburgring van 1952. inhoud: circa 210 ml. B6 604 1497 �
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    DUBBELWANDIGE BEKER Zwart, rvs, stevige grip, geschikt voor de meeste standaardbekerhouders, wit logo. Van siGG voor Mercedes-Benz. inhoud: 
circa 0,5 l. Hoogte: circa 19 cm. diameter onderaan: circa 6,5 cm. B6 695 7964 �    DUBBELWANDIGE BEKER TRUCKER Zwart/zilverkleurig, rvs/kunststof, 
deksel met schroefsluiting, logogravure op voorzijde. inhoud: circa 400 ml. Hoogte: circa 18,5 cm. diameter boven: circa 8 cm. diameter onder: circa 6 cm. 
B6 787 0526 �    DUBBELWANDIGE SCHENKKAN CLASSIC Bruin/zilverkleurig, geborsteld rvs, afneembare bruinlederen huls, historische ster in reliëf. 
inhoud: circa 0,75 l. B6 604 1494 �    DUBBELWANDIGE SCHENKKAN TRUCKER Rvs en kunststof, twee bekers, automatische schenktuit, logogravure. 
inhoud: circa 0,75 l. Hoogte: circa 30 cm. B6 787 4433 �
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    PICKNICKMAND CLASSIC Bruin, gebeitst riet, handgreep en riemen van kunstleder, historisch metalen logo op het deksel van de mand. Buitenmaten:  
circa 45 × 30 × 19 cm. Binnenvoering 100 % katoen. inhoud: twee witte, porseleinen borden, twee porseleinen kopjes, twee wijnglazen, beschermd in  
binnenmand met deksel, twee rvs bestekken (mes, vork en theelepel), één rvs flesopener, één zout- en peperstel van rvs, twee stoffen servetten (circa  
32 × 32 cm), één tafelkleed (circa 80 × 80 cm), buitenmaten: circa 45 × 30 × 19 cm. B6 695 5295 �    PICKNICKDEKEN RUIT CLASSIC Blauw/beige, 
ruitpatroon, bovenzijde fleece, 100 % polyester, waterafstotende onderzijde, draagriem met greep in lederlook (bruin), historische ster uit 1926 in reliëf. 
afmetingen: circa 140 × 200 cm. B6 604 1475 �    BARBECUESET CLASSIC Blauw, vierdelig, opbergtas met eenvoudig te reinigen binnenzijde, bevat: rvs 
grilltang, steak-stempel met ster en houten handvat, schort en theedoek 100 % katoen met geborduurd logo, logo op tas. afmetingen tas: circa 43 × 14,5 cm.  
B6 604 1448 �
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    SCHEERSET Zwart/zilverkleurig, leder/messing, klein reisscheermes (geschikt voor mach3®), inschuifbare scheerkwast van kunstharen, het vernikkelde 
messing huis van de kwast dient als opbergplaats en handvat, in etui van zwart rundleder. Van Mühle voor Mercedes-Benz. afmetingen: circa 7 × 12 × 4,5 cm. 
B6 695 0911      MAKE-UPSPIEGELTJE CLASSIC  Zilverglanzend metaal, opklapbaar, twee spiegels waarvan één vergrotend, historische Mercedes-Benz 
afbeelding aan de voorzijde, gegraveerd historisch logo aan de achterzijde. diameter: circa 7 cm. B6 604 1471 �
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    NAGELLAK Zirkoonrood, originele carrosserielakkleur, in zwarte kartonnen box, by LCN. inhoud: circa 8 ml. 
B6 695 7803 �    NAGELLAK DRIEDELIGE SET Nagellakken in de originele lakkleuren jupiterrood, monolietgrijs 
metallic en zuidzeeblauw metallic, decoratieve kubusvormige box met exclusief dessin en Mercedes-Benz logo, by LCN. 
inhoud per flesje: circa 8 ml. B6 695 1163 �
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    KNIKKENDE TECKEL CLASSIC Bruin, kunststof met kunstvacht, goudkleurige halsband met Mercedes-Benz ster van messing. afmetingen: circa  
29 × 18 cm. B6 604 1451 �| 2+3 | KUSSEN MERCEDES-BENZ 1975 CLASSIC Hoes met digitale print, 100 % polyester, met vier knopen. afmetingen: 
circa 40 × 40 cm. Grijs/zwart B6 604 1483 _ Bruin/zandkleurig B6 604 1487 �     KWARTETSPEL HISTORY CLASSIC 32 kaarten met legendarische 
oldtimermodellen. B6 604 3114 �     KWARTETSPEL RACING CLASSIC 32 kaarten met diverse modellen uit de Mercedes-Benz race geschiedenis 
(1900 tot 1998). B6 604 3115 �     MEMORYSPEL CLASSIC 2 × 34 kaarten in kleur, met afbeeldingen met youngtimers, doos met afbeelding. B6 695 5498 �
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    WANDKLOK TRUCKER Zilverkleurig, behuizing van geborsteld aluminium, met thermometer en hygrometer, zilverkleurige wijzerplaat met zwarte cijfers, 
analoog kwartsuurwerk, zwart logo op de wijzerplaat. B6 787 0520 �     KALENDER CLASSIC Blik, zwart-witte afbeelding van silberpfeil W 154 uit 1938, 
hoogwaardige opdruk, inclusief historische ster, racewagen in reliëf, vier gaten voor bevestiging aan de muur, twee rode ringmagneten om de datum mee aan te  
duiden. afmetingen: circa 20 × 30 cm. B6 604 1492 �     RECLAMEBORD CLASSIC Blauw, blik, nostalgisch logo Mercedes-Benz Kundendienst, hoogwaardige  
opdruk. afmetingen: circa 40 × 60 cm. B6 604 3439 �     THERMOMETER CLASSIC Blauw, blik, nostalgisch logo Mercedes-Benz Kundendienst, hoogwaardige 
print, gradenaanduiding in Celsius en Fahrenheit, twee gaten voor bevestiging aan de muur, capillair gevuld met gekleurde petroleum, gewelfd. afmetingen: 
circa 6,8 × 28 cm. B6 604 1493 �
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    USB-STICK ACTROS andorietgrijze usb-2.0-stick in de vorm van de nieuwe actros truck, opslagcapaciteit 4 GB, voor pc en Mac. B6 787 0153 � 
     USB-STICK 300 SL CLASSIC Zilverkleurig, usb-stick 2.0, in de vorm van een 300 sL, opslagcapaciteit 4 GB, voor pc en Mac. B6 604 1486 �    USB-
STICK KEY 8 GB Zwart/zilverkleurig, kunststof, verchroomd, in de vorm van een autosleutel (20 % kleiner dan het origineel), opslagcapaciteit 8 GB, voor 
pc en Mac, chroomkleurige 3d-ster, zwarte extra usb-kabel, verpakt in hoogwaardige zwarte magneetbox met witte logoprint. B6 695 0047 �    USB- 
STICK AUTOSPORT Zilverkleurig/petronas-groen/zwart, pvc, usb-stick in de vorm van een helm, opslagcapaciteit 8 GB, voor pc en Mac. B6 799 5139 1 � 
     USB-STICK 300 SL CLASSIC Zilverkleurig, usb-stick 2.0, in de vorm van een 300 sL, opslagcapaciteit 4 GB, voor pc en Mac. B6 604 1486 �
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    MULTITOOL Zwart, rvs met kunststof inzetstukken, vijl, kruiskopschroevendraaier, platte schroevendraaier, zaag, mes, bithouder-/glasbrekercombinatie, 
negen bits, blik-/flessenopenercombinatie, metaaldraadbuiger, gepatenteerd. Logogravure. inclusief etui met houders voor bits en riemlus. B6 695 7965 � 
     ZAKMES Zilverkleurig/zwart, rvs met zwart geëloxeerde aluminium inleg, groot en klein lemmet, schaar, flessenopener-/schroevendraaiercombinatie, 
blikopener, lederpriem, kurkentrekker, ring. Lasergegraveerd logo. B6 695 7966 �    MULTITOOL TRUCKER Zwart/zilverkleurig, rvs/kunststof, tang met 
drie verschillende functies, drie platte en één kruiskopschroevendraaier, liniaal, kartelmes, zakmes, snijmes, zaag, vijl, flessenopener, blikopener, bits met 
houder, zwarte, aluminium antislipgreep, bits van chroom-vanadium staal, met zwart riemetui (polyester). Witte logoprint op riemetui en multitool. afmetingen 
riemetui: circa 13 × 5 × 2,5 cm. Lengte: opengeklapt circa 18 cm, dichtgevouwen circa 11,3 cm. B6 787 0525 �
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    BALPEN AUTOSPORT Matchroom, metaal, met zwarte dop en petronas-groene ring in het midden, draaimechanisme, opschrift ‘Mercedes-Benz  
Motorsport’ op de clip, made in Germany. B6 799 5328 �    ZITKUSSEN AUTOSPORT Zwart, 100 % polyester, opvouwbaar, afsluitbaar met klittenband-
sluiting, zilverkleurig opschrift ‘Mercedes-Benz Motorsport’, wit/zilverkleurig Mercedes-Benz logo aan de buitenzijde. afmetingen uitgevouwen: circa 
40 × 40 × 1 cm. B6 799 5982 �    VLAG AUTOSPORT Zilverkleurig, 100 % polyester, zwarte houten stok, logo, rondom afgezoomd. afmetingen: circa  
90 × 60 cm. B6 799 6029 �    CASE VOOR iPhone® 5 AUTOSPORT Zwart, harde kunststof, afbeelding, logoprint. B6 799 5146 �    BIDON SIGG NEW 
ACTIVE TOP AUTOSPORT Zwart, aluminium, afbeelding, print ‘Mercedes-Benz Motorsport’. diameter: circa 7,1 cm. Hoogte: circa 21,5 cm. inhoud: circa 0,6 l. 
B6 799 5147 �    BADLAKEN AUTOSPORT Formule-1-afbeelding, 4c bedrukt, 100 % katoen, badstof velours, conform Oeko-tex®-norm 100 vervaardigd. 
afmetingen: 80 × 160 cm. B6 799 5143 �
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    WERKHANDSCHOENEN UNISEX TRUCKER antraciet, 50 % polyamide, 47 % polyester, 3 % elastaan, reflecterende accenten voor veiligheid in het donker, 
vingers verstevigd met synthetisch leder en afgewerkt met siliconen voor meer grip, klittenbandsluiting, ademende inzetstukken. Maten L–XL. B6 787 4410-4411 � 
     BARBECUE MET KOELTAS TRUCKER Zwart, polyester en pvc, schouderriem, koelvak, afzonderlijk vak voor barbecue, ketel van staal, tweedelig  
barbecuerooster, wit logo op tas en barbecue. afmetingen barbecue: circa 29,5 × 13 cm. afmetingen tas: circa 30 × 18 cm. B6 787 0106 �    KLAPSTOEL 
TRUCKER Bruin/zwart, polyester, frame van stalen buizen, bekerhouder, inclusief draagtas. Wit geborduurd logo aan beide zijden van de stoel, logo op de 
tas. Zitoppervlak: circa 62 × 60 cm. Zithoogte: circa 46 cm. Gewicht: circa 4,4 kg. Maximumbelasting: circa 200 kg. B6 787 0104 �
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    BADHANDDOEK TRUCKER Zwart, 100 % frotté katoen, geborduurd opschrift ‘tRuCKeR’ en logo. afmetingen: circa 120 × 70 cm. B6 787 4437  
| �HANDDOEK TRUCKER Zwart, 100 % frotté katoen, geborduurd opschrift ‘tRuCKeR’ en logo. afmetingen: circa 100 × 50 cm. B6 787 4438 (niet afgeb.) � 
     REISSET HEREN TRUCKER Metalen etui, negendelige set, met schoenlepel, schroevendraaier, schaar, scheerapparaat, scheerkop, rvs greep met 
afschroefbare tandenborstelkop, nagelknipper en nagelvijl. Logoprint. afmetingen: circa 10 × 14 × 2 cm. B6 787 4414 �    REISSET DAMES TRUCKER 
 Metalen etui, negendelige set met pincet, bokkenpootje, nagelvijl, nagelreiniger, nagelschaar en nagelknipper, make-upset met penseel, aanstipper, kwast  
en kam. Logoprint. afmetingen: circa 10 × 14 × 2 cm. B6 787 4413 �
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    ZAKLANTAARN TRUCKER Zwart, aluminium, 24 led’s met een uiterst hoge lichtopbrengst, schokbestendig, spatwaterbestendig. Logo op de greep. 
Lengte: circa 32 cm. diameter: circa 6 cm. B6 787 4432 �    ZAKLANTAARN TRUCKER Zwart, wit led-lampje, energieopslagfunctie, dynamo met greep 
voor opladen, logoprint op de lus. afmetingen: circa 16 × 6 cm. B6 787 4431 �    GEREEDSCHAPSKIST TRUCKER Zwart/rood, 55-delige inhoud waaronder 
snijmes, fijnschroevendraaier, rolmaat, ratelschroevendraaier en opzetstukken. Witte logoprint. afmetingen: circa 22 × 11 × 11 cm. B6 787 4430 �
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    KINDERRUGZAK Rood, 100 % polyester, vanaf 5 jaar, s-vormige schouderriemen, 3M-reflectoren, gevoerde rug, twee netvakken aan de zijkant, lichtgrijs  
geborduurd logo aan de voorzijde, logo deuter op de schouderriem. Van deuter voor Mercedes-Benz. afmetingen: circa 24 × 43 × 19 cm. Volume: circa  
18 l. Gewicht: circa 420 g. B6 695 0048 �    DRINKFLES KINDEREN Rood, kunststof, blauw deksel, afbeelding van sLK in blauw, vaatwasmachinebestendig.  
inhoud: circa 0,5 liter. B6 695 0814 �    BASEBALLCAP KINDEREN Blauw, 100 % katoen, rode siernaden, klittenbandsluiting, rode sLK-print aan de voorzijde,  
geborduurd logo aan de achterzijde. B6 695 0999 �    T-SHIRT KINDEREN JONGENS Blauw, 100 % katoen, rode siernaden, afbeelding aan de voorzijde: 
rode Mercedes-Benz sLK, lichtblauw logoin de nek. Maten 116–140. B6 695 0782-0784 �    HOODY KINDEREN JONGENS Blauw, 100 % katoen, rode 
siernaden, afbeelding aan de voorzijde: rode Mercedes-Benz sLK, lichtblauw logo op de linkermouw. Maten 116–140. B6 695 0902-0904 �
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    MERCEDES-BENZ KINDERFIETS stevig aluminium frame, dubbele functionaliteit: gewone fiets wordt een loopfiets door de trappers en kettingkast te 
verwijderen, 16-inch wielen, zadelhoogte circa 50–60 cm, met terugtraprem en V-brake voor, zijstandaard, vanaf drie jaar. Blauw metallic B6 645 0006 _  
Wit B6 645 0018 _ Roze metallic B6 645 0019  | OPTIONEEL LEVERBAAR: MERCEDES-BENZ ZIJWIELEN eenvoudig te monteren bij Mercedes-Benz  
kinderfietsen. B6 799 5798 �    BIKEHELM KINDEREN Wit/blauw, inclusief rode led, uvex-sluiting Monomatic. B6 645 0030 �    LOOPFIETS 
AUTOSPORT Zilverkleurig, met petronas-groen-zwarte Mercedes-Benz autosportlook, hout, 12-inch wielen met kunststof velgen, verstelbare zadel hoogte 
circa 32–36 cm, vanaf drie jaar, 3d-ster aan de voorzijde, witte print ‘Mercedes-Benz Motorsport’ aan de zijkant. B6 799 5141 1 �

HOOGWAARDIG FRAME aluminium 7005, 
exclusief Mercedes-Benz design.

LOOPFIETSFUNCTIE door de trappers en ket-
tingkast te verwijderen, ontstaat een loopfiets.
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    BOBBY-BENZ SLS AMG Geschikt voor kinderen vanaf 18 maanden. Fabrikant: BiG. aMG Monza grijs magno B6 696 1209 �    SLS AMG KINDERAUTO  
Voor kinderen van 3 tot 5 jaar, fabrikant: toys toys. trapauto, aMG Monza-grijs magno B6 696 0146 _ trapauto, aMG Le Mans-rood B6 696 0147 (niet afgeb.) _  
elektrische auto, aMG Monza-grijs magno B6 696 0148 (niet afgeb.) _ elektrische auto, aMG Le Mans-rood B6 696 0149 (niet afgeb.) �    300 SL  
KINDERAUTO W 198 Voor kinderen van 3 tot 5 jaar, fabrikant: toys toys. trapauto, ivoorkleurig B6 604 1200 _ trapauto, zilverkleurig B6 604 5717 (niet 
afgeb.) _ elektrische auto, ivoorkleurig B6 604 1201 (niet afgeb.) _ elektrische auto, zilverkleurig B6 604 5718 (niet afgeb.) �
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Cadeautips

    TRICOT MUTS BABY Ruitpatroon in grijs en turquoise, 90 % acryl, 10 % wol, grijze kwast, zachte, grijze binnenvoering, oorkleppen met sluitbandjes, 
lederen badge met ster in reliëf op de klep. B6 695 2249 �    CITAN 3 inch, fabrikant: Norev. Limonietbruin B6 600 4092 �    PLUCHEN AUTO SLS 
 Rood, 100 % hoogwaardig polyester, wasbaar tot 30 °C, ster op grille, velgen en bagageruimte. Lengte: circa 30 cm. B6 695 0491 �    WANDHAKENSET 
AUTO’S KINDEREN Blauw/rood, metaal, set van twee haken, afbeelding met silhouet van de sLK (blauw) en de sLs (rood). afmetingen: circa 16 × 7,5 cm. 
B6 695 0785 �    TEDDYBEER CLASSIC Bruin, pluche, sjaal van polyester fleece, wasbaar op 30 °C, print van historisch logo op de sjaal. Hoogte: circa 
35 cm. B6 695 5494 � �
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    MERCEDES-BENZ FITNESSBIKE 29 INCH Wit/zilverkleurig, Shimano Deore-derailleur, exclusief Mercedes-Benz design, leverbaar in de maten 
M (framehoogte 49 cm), L (framehoogte 52 cm), XL (framehoogte 55 cm). Maten M–XL. B6 645 0023-0025 

ERgOKIT Topeak MB, in hoek verstelbare  
stuurpen, comforthandvatten Ergon GP 1.

gEvEERDE vOORvORK SR Suntour NRX-D  
Lo Lite, veerweg van 80 mm.

REMSCHIjvEN Shimano BR-M 446, hydraulisch, 
schijven van 180/160 mm.

De technische gegevens vindt u op pagina 166-167.
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    MERCEDES-BENZ TREKKINgBIKE 29 INCH Matzwart, Shimano Deore-derailleur, exclusief Mercedes-Benz design, leverbaar in de maten M (frame-
hoogte 49 cm), L (framehoogte 52 cm), XL (framehoogte 55 cm). Maten M–XL. B6 645 0015-0017 

ZADEL Topeak PhormSattel met drie 
comfortzones.

DERAILLEUR Shimano Deore, negen 
versnellingen.

vERLICHTINg FUXON led-lamp voor en achter, 
Shimano-naafdynamo, standlichtfunctie.

De technische gegevens vindt u op pagina 166-167.
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1

    MERCEDES-BENZ MOUNTAINBIKE ALL MOUNTAIN Matzwart/antraciet/wit, exclusief Mercedes-Benz design, leverbaar in de maten S (frame-
hoogte 47 cm), M (framehoogte 50 cm) en L (framehoogte 53 cm). Maten S–L. B6 787 6176-6178 

ACHTERBOUw Actieve achterbouw, afgedichte 
industrielagers, DT Swiss M 210- veerpoot, 
lockoutfunctie, veerweg 125 mm.

gEvEERDE vOORvORK Fox Racing F 32 RL, 
lockoutfunctie, veerweg 120 mm.

REM Avid Elixir 5-schijfrem, 185-mm schijven.

De technische gegevens vindt u op pagina 166-167.
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    BIKESHIRT HEREN Zwart/wit/petrol, 100 % ademend polyester, sneldrogend, drie zakken op de rug, waarvan één met rits en reflecterende bies. 
Maten S–XXL. B6 645 0032-0036      BIKEHELM UNISEX Wit, inclusief led-veiligheidslampje, 16 ventilatieopeningen, speciaal passysteem. One-size-fits-
all. B6 799 7549      BIKEBROEK HEREN Zwart/wit, 100 % polyester hightech twill, ademend, afzonderlijke bike-binnenbroek van ibisco, ingenaaide zeem. 
Maten M–XXL. B6 799 7710-7713      DRINKRUgZAK HEREN Zwart/wit/petrol, nylon en polyamide met PU-laag, drinkzak van 3 liter, hoofdkamer met 
inhoud van 8 liter, airstripes-rugventilatie, flexibel netvak voor helm, natvak, vak voor waardevolle spullen. B6 799 7705 
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    MONTAgESTANDAARD Aluminium/rvs, eenvoudige en universele bevestiging aan snelspanner van achterwiel, kan ruimtebesparend worden  
opgeklapt. Draagvermogen: circa 90 kg. B6 799 5766      vOUwSLOT Gehard staal, flexibele gewrichtsconstructie, inclusief transporthoes. Lengte: circa 
90 cm. B6 645 0004 
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    vERLICHTINgSSET Complete set met voorlicht en led-achterlicht, zonder gereedschap te monteren, inclusief lader en batterijen. B6 645 0011 
     BAgAgEDRAgER Aluminium, draagvermogen circa 7 kg, kan zonder gereedschap worden gemonteerd op de Jango-aansluiting van de Mercedes-Benz 
fitnessbike vanaf modeljaar 2007. B6 799 7437      BAgAgEDRAgERTAS Zwart, nylon, DuPont™ Teflon®-laag, hoofd- en zijvakken met een totale inhoud 
van circa 7 liter, schouderriem. B6 799 7438      SPATBORDENSET Spuitgegoten nylon, snelkoppeling voor bevestiging aan zadelpen, adapter voor 
bevestiging aan geveerde voorvork, eenvoudige montage bij de Mercedes-Benz mountainbike All Mountain. B6 799 5764 

SPORT
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    gOLFSET 2013 Drie ballen TaylorMade Burner, tien tees TaylorMade met Mercedes-Benz ster, golfclubbeschermer 
TaylorMade Burner met Mercedes-Benz ster en TaylorMade-branding, pitchvork inclusief Ballmaker, hoogwaardige  
cadeauverpakking met Mercedes-Benz ster. B6 645 0014      SET gOLFBALLEN Drie ballen TaylorMade RocketBallz™, 
met TaylorMade-logo en Mercedes-Benz logo. B6 645 0022      gOLFCLUBBESCHERMER Zwart, veloursachtige 
frotté, met TaylorMade-co-branding, wit geborduurd Mercedes-Benz logo. B6 645 0020 1 

1 Leverbaar vanaf mei 2013.
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    gOLFSPORTTAS Zwart, nylon, witte biezen, groot hoofdvak met rits, twee zijvakken met rits, voorvak met rits, verwijderbare schouderriem met verste-
viging, wit geborduurd Mercedes-Benz logo, wit geborduurd opschrift ‘TaylorMade’, Made by TaylorMade. Afmetingen: circa 56 × 31 × 29 cm. B6 695 9990 1 
     gOLFSCHOENENTAS Zwart, nylon, witte biezen, groot hoofdvak met rits, ventilatiegaten, verwijderbare schouderriem met versteviging, wit geborduurd 
Mercedes-Benz logo, wit geborduurd opschrift ‘TaylorMade’, Made by TaylorMade. Afmetingen: circa 28 × 38 × 13 cm. B6 695 9991 1 

SPORT
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  1 Leverbaar vanaf mei 2013.

     BASEBALLCAP ROSBERg 2013 HEREN AUTOSPORT Zilverkleurig met Petronas-groene sandwichpeak, 100 % polyester, geborduurd Mercedes-Benz 
logo aan de voorzijde, Nico-logo op de klep, geborduurd Nico Rosberg-logo opzij, MERCEDES AMG PETRONAS geborduurd opzij, geborduurd PUMA-logo 
aan de achterzijde. One-size-fits-all. B6 799 5078 | BASEBALLCAP HAMILTON HEREN AUTOSPORT Zilverkleurig met Petronas-groen, geborduurd 
Mercedes-Benz logo aan de voorzijde, Lewis-logo op de klep, geborduurd Lewis-logo opzij, MERCEDES AMG PETRONAS geborduurd opzij, geborduurd 
PUMA-logo aan de achterzijde. One-size-fits-all. B6 799 5077 (niet afgeb.) 1       T-SHIRT ROSBERg HEREN AUTOSPORT Wit, 100 % katoen, single jersey, 
Petronas-groene inzetstukken op de schouders, Nico-logoprint, MERCEDES AMG PETRONAS-logoprint, PUMA-logoprint, Mercedes-Benz logoprint. Maten 
S–XXL. B6 799 5122-5126 | T-SHIRT HAMILTON HEREN AUTOSPORT Wit, 100 % katoen, single jersey, Petronas-groene inzetstukken op de schouders, 
Lewis-logoprint, MERCEDES AMG PETRONAS-logoprint, PUMA-logoprint, Mercedes-Benz logoprint. Maten S–XXL. B6 799 5117-5121 (niet afgeb.) 1

| OOK MET ACTUEEL LEwIS HAMILTON-LOgO LEvERBAAR| OOK MET ACTUEEL LEwIS HAMILTON-LOgO LEvERBAAR

SPORT
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    POLOSHIRT TEAM HEREN AUTOSPORT Donkergrijs, 100 % katoen, single jersey, Petronas-groene inzetstukken op de schouders, MERCEDES AMG 
PETRONAS-logoprint, PUMA-logoprint, Mercedes-Benz logoprint, logoprints van MERCEDES AMG PETRONAS-teamsponsporen. Maten S–XXL. B6 799 5127-5131 1 
     POLOSHIRT TEAM DAMES AUTOSPORT Donkergrijs, 100 % katoen, single jersey, Petronas-groene inzetstukken op de schouders, MERCEDES AMG 
PETRONAS-logoprint, PUMA-logoprint, Mercedes-Benz logoprint, logoprints van MERCEDES AMG PETRONAS-teamsponsporen. Maten XS-XL. B6 799 5132-5136 1 
     T-SHIRT KINDEREN UNISEX Donkergrijs, 100 % katoen, single jersey, Petronas-groene inzetstukken op de schouders, MERCEDES AMG PETRONAS-
logoprint, PUMA-logoprint, Mercedes-Benz logoprint, logoprints van MERCEDES AMG PETRONAS-teamsponsporen. Maten 128–164. B6 799 5052-5055 1 

 

 1 Sponsorlogo’s conform stand november 2012. Wijzigingen voorbehouden.
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    OORDOPjES AUTOSPORT Zilverkleurig/zwart/groen, silicone, met nylon koord, zilverkleurige metalen houder met gegraveerd logo MERCEDES AMG 
PETRONAS, inclusief karabijnhaak. Afmetingen houder: circa 7 × 2,2 cm. B6 799 5137      BASEBALLCAP TEAM HEREN AUTOSPORT Zilverkleurig met 
Petronas-groene sandwichpeak, 100 % polyester, geborduurd Mercedes-Benz logo aan de voorzijde, geborduurd MERCEDES AMG PETRONAS-logo aan één 
zijde, PUMA-logo aan de andere zijde. One-size-fits-all. B6 799 5076      LANYARD  AUTOSPORT Zwart/zilverkleurig, 100 % polyester, pashouder, zwarte 
veiligheidssluiting. Breedte: circa 2 cm. B6 799 5069 

SPORT



136

21

    POLOSHIRT HEREN AUTOSPORT Zwart/Petronas-groen, 100 % katoen, single jersey, Petronas-groene knoopsluiting, rits op borsthoogte, MERCEDES 
AMG PETRONAS- en PUMA-logoprint aan de voorzijde, Mercedes-Benz logoprint op de rug. Maten S–XXL. B6 799 5112-5116      jACK HEREN AUTOSPORT 
 Zwart, 63 % katoen, 34 % nylon, 3 % metaalgaren, kreukellook, rits, MERCEDES AMG PETRONAS- en PUMA-logoprint aan de voorzijde, Mercedes-Benz logoprint 
op de rug. Maten S–XXL. B6 799 5107-5111 
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    POLOSHIRT HEREN DTM Wit/zwart, 100 % piqué katoen, zilverkleurige biezen aan de voor- en achterzijde, zilverkleurig, geborduurd Mercedes-Benz 
logo en MERCEDES AMG DTM-teamlogo aan de voorzijde, zilverkleurige logoprint ‘Mercedes-Benz Motorsport’ op de schouders, afbeelding racecircuit in de 
nek. Maten S–XXL. B6 799 5148-5152      LANYARD DTM Zilverkleurig/zwart, 100 % polyester, clicklock, veiligheidssluiting in de nek, print van 3D-ster. 
B6 799 5154 1      BASEBALLCAP HEREN DTM Zilverkleurig, 100 % polyester, zwarte sandwichpeak, inzetstukken van zwart meshmateriaal en wit polyester 
op de klep, zwart, geborduurd DTM-logo aan de achterzijde, geborduurd Mercedes AMG DTM-teamlogo opzij, geborduurd logo aan de voorzijde, in grootte 
verstelbaar met metalen sluiting met reliëflogo. B6 799 5145

 1 Leverbaar vanaf mei 2013.

SPORT
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Schaalmodellen

    BENZ PATENT-MOTORWAGEN (1886) 1:18, fabrikant: norev. Groen B6 604 1415 �    DAIMLER MOTORKOETS (1886) 1:18, fabrikant: norev. Blauw 
B6 604 1416 �    SET SCHAALMODEL EN PEN Set in cadeaubox met brandweerrood 300 Sl schaalmodel, schaal 1:43, en zwart-rode balpen met  
gegraveerd logo en opschrift ‘300 Sl’ op de clip, box met zwart-witte afbeelding van de 300 Sl op het deksel, print van historische ster. afmetingen van de 
box: circa 16,5 × 16,5 × 8 cm. B6 604 1476 �

deze en andere schaalmodellen zijn verkrijgbaar bij de mercedes-Benz dealer.
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    300 SL ‘GULLWING’ W198 I (1954–1957) 1:12, fabrikant: Premium classiXXs. Zilverkleurig B6 604 1207 1 _ Grafietgrijs B6 696 0048 (niet afgeb.) _  
Brandweerrood B6 696 0050 (niet afgeb.) �| 300 SL ‘GULLWING’ W198 I (1954–1957) 1:18, fabrikant: minichamps. Zilverkleurig B6 604 0379 (niet afgeb.)  
 | 300 SL ‘GULLWING’ W198 I (1954–1957) 1:43, fabrikant: Premium collectibles. Zilverkleurig B6 604 1017 (niet afgeb.) �    280 SE W 108 (1968–1972) 
 1:18, fabrikant: norev. antracietgrijs B6 604 0598 1 _ donkerblauw B6 604 0597 (niet afgeb.) 1 �    SNELTRANSPORTER RACEWAGENS (1955) 1:43, fabrikant: 
Premium classiXXs. Blauw B6 604 0569 �

 1 leverbaar vanaf april 2013.
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Schaalmodellen

    SLS AMG ROADSTER 1:12, fabrikant: Premium classiXXs. amG Sepang-bruin B6 696 0073 _ obsidiaanzwart B6 696 0072 (niet afgeb.) _ designo  
mysticwit B6 696 0074 (niet afgeb.) �    SLS AMG C197 1:12, fabrikant: Premium classiXXs. designo magno allanietgrijs B6 696 0045 _ amG le mans- 
rood B6 696 0047 (niet afgeb.) �    CLS-KLASSE SHOOTING BRAKE 1:18, fabrikant: norev. Thulietrood B6 696 0116 _ obsidiaanzwart B6 696 0115 (niet 
afgeb.) _ designo magno alanietgrijs B6 696 0117 (niet afgeb.) �| CLS-KLASSE SHOOTING BRAKE 1:43, fabrikant: norev. Iridiumzilver B6 696 0112 (niet 
afgeb.) _ diamantwit metallic BRIGhT B6 696 0113 (niet afgeb.) _ manganietgrijs ShaPe mat B6 696 0114 (niet afgeb.) �    GL-KLASSE 1:18, fabrikant: 
norev. diamantwit metallic BRIGhT B6 696 0099 _ Iridiumzilver B6 696 0097 (niet afgeb.) _ obsidiaanzwart B6 696 0098 (niet afgeb.) �| GL-KLASSE 1:43, 
fabrikant: norev. diamantwit metallic BRIGhT B6 696 0094 (niet afgeb.) _ cavansietblauw B6 696 0095 (niet afgeb.) _ citrinebruin B6 696 0096 (niet afgeb.) �

deze en andere schaalmodellen zijn verkrijgbaar bij de mercedes-Benz dealer.
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    A-KLASSE 1:43, fabrikant: Schuco. Zuidzeeblauw B6 696 0123 _ cirruswit B6 696 0121 (niet afgeb.) _ Kosmoszwart B6 696 0122 (niet afgeb.)   
| A-KLASSE 1:87, fabrikant: herpa. Jupiterrood B6 696 0118 (niet afgeb.) _ nachtzwart B6 696 0119 (niet afgeb.) _ monolietgrijs metallic B6 696 0120 (niet 
afgeb.) �    A-KLASSE AMG-SPORTPAKKET 1:18, fabrikant: norev. Poolzilver B6 696 0139 _ Jupiterrood B6 696 0124 (niet afgeb.) _ mountaingrijs magno 
B6 696 0125 (niet afgeb.) _ cirruswit B6 696 0126 (niet afgeb.) �    CLA-KLASSE 1:18, fabrikant: norev. designo poolzilver magno B6 696 0130 _ designo 
Patagoniërood metallic BRIGhT B6 696 0131 (niet afgeb.) _ cirruswit B6 696 0132 (niet afgeb.) �

deze en andere schaalmodellen zijn verkrijgbaar bij de mercedes-Benz dealer.
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    ANTOS FH 23 M DRIEASSIGE SCHUIFZEILWAGEN 1:50, fabrikant: nZG. andorietgrijs B6 600 4545 1 | ANTOS FH 23 M DRIEASSIGE SCHUIFZEIL-
WAGEN 1:87 (h0), fabrikant: herpa. andorietgrijs B6 600 4091 (niet afgeb.) �    CITAN GESLOTEN BESTELWAGEN 1:87, fabrikant: Busch. amarenarood 
B6 600 4119 _ Poolwit B6 600 4118 (niet afgeb.) �| CITAN COMBI 1:87, fabrikant: Busch. Briljantzilver B6 600 4120 (niet afgeb.) _ Inktblauw B6 600 4121  
(niet afgeb.) �    CITARO LIJNBUS 1:87, fabrikant: Rietze. Wit mat B6 696 1396 _ mayagold mat B6 696 1397 (niet afgeb.) _ Royal blue B6 696 1398 (niet  
afgeb.)  | CITARO LIJNBUS 1:43, fabrikant: norev. mayagold B6 696 1401 (niet afgeb.) _ Zilverkleurig B6 696 1399 (niet afgeb.) _ Wit mat B6 696 1400 (niet afgeb.) � 
     ACTROS FH 25 GIGASPACE TREKKER 1:50, fabrikant: nZG. andorietgrijs B6 600 4056 �

 1 leverbaar vanaf april 2013.
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    WINDJACK HEREN AMG Zwart, 100 % nylon, zilverkleurig netmateriaal aan de binnenzijde, buitenzakken, borstzak, afneembare capuchon, water
afstotend, windwerend, kinbescherming, klittenbandsluiting op de manchetten, verstelbare zoom, ritslipje met Amglogo, wit Amglogo aan de voorzijde en in 
de nek. maten S–XXL. B6 695 77277731      FLEECEJACK HEREN AMG Zwart, 93 % polyester, 7 % spandex, combinatie van softshell en fleece, ademend 
en warm, softshell windwerend en waterafstotend, zakken aan de buitenzijde met waterdichte rits, kinbescherming, verstelbare zoom, ritslipje met Amglogo, 
wit Amglogo aan de voorzijde en in de nek. maten S–XXL. B6 695 77327736 
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1   Leverbaar vanaf april 2013.

    OVERHEMD MET LANGE MOUW HEREN MODERN FIT AMG Zwart, 100 % katoen, Luxorkwaliteit, kreukvrij, geborduurd Amglogo op de borstzak.  
Van Olymp voor Amg. maten S–XXL. B6 603 73967400      ZONNEBRIL HEREN AMG Antraciet, rvs montuur met gelaserd ruitpatroon, groengrijze  
Zeissglazen, Amglogoknoppen op de uiteinden van de brilpoten, sportiefelegant etui, microvezeldoekje. B6 695 9920 1      SJAAL UNISEX AMG  
 grijs, 90 % modal, 10 % kasjmier, Amg/bandenafdrukdessin, open randen, zwart Amglogo in het midden op de sjaal en geweven label. Afmetingen: circa 
120 × 120 cm. B6 695 9919 
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    POLOSHIRT BASIC HEREN AMG Wit, 100 % katoen, zwarte strepen op de knoopsluiting, kraag en mouwboorden, drieknoopssluiting, zwart Amglogo  
op de borstzak en in de nek. maten S–XXL. B6 695 7722–7726      T-SHIRT BASIC HEREN AMG Zwart, 100 % katoen, ronde hals, zwarte necktape, witte  
Amglogoprint op de borstzak en in de nek. maten S–XXL. B6 695 7717–7721      POLOSHIRT FUNCTION HEREN AMG Zwart, 97 % polyester, 2 % polyamide, 
1 % carbon, tweeknoopssluiting, ademend, antibacterieel, UVbescherming, functionele inzetstukken van meshmateriaal aan de zijkanten, Amglogoprint aan 
de voor en achterzijde. maten S–XXL. B6 695 22062210 
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    POLOSHIRT BASIC DAMES AMG Zwart, 100 % katoen, witte strepen op de mouwboorden en kraag, witte strook onder de knoopsluiting, Amglogo 
aan de voor en achterzijde. maten XS–XL. B6 695 77507754      WINDJACK DAMES AMG Wit, buitenzijde en mouwvoering: 100 % nylon, zilverkleurige 
netvoering bovendeel: 100 % polyester, buitenzakken, capuchon in de kraag, waterafstotend, windwerend, kinbescherming, reflecterende klittenbandsluiting  
op de manchetten, ritslipje met Amglogo, verstelbare zoom, ceintuur met zilverkleurige gesp, Amglogo aan de voor en achterzijde. maten XS–XL. 
B6 695 77607764 
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    BASEBALLCAP DAMES AMG Wit, buitenzijde 100 % polyester, voering 100 % katoen, witte binnenrand met Amglogo, geborduurd Amglogo aan  
de voorzijde, in grootte verstelbaar met metalen sluiting met Amgreliëflogo. B6 695 7773      BASEBALLCAP KINDEREN AMG Wit, rood stiksel, buitenzijde 
100 % polyester, print van SLS Amg aan de voorzijde, zilverkleurige clip met Amglogo, zilvergrijs geborduurd Amglogo aan de zijkant, in grootte verstelbaar 
met metalen sluiting met Amgreliëflogo. B6 695 7774      BASEBALLCAP BASIC HEREN AMG Zwart, wit contrast aan de voorzijde van de klep, buitenzijde  
100 % polyester, voering 100 % katoen, inzetstukken in carbonlook aan de zijkanten op de klep, wit geborduurd Amglogo aan de voorkant, in grootte verstelbaar 
met zwarte metalen sluiting met Amgreliëflogo. B6 695 7772      T-SHIRT KINDEREN AMG Wit, 100 % katoen, print van Amg SLS aan de voorzijde, zwart 
Amglogoprint aan de voor en achterzijde. maten 116–140. B6 695 9978–9980 
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    KLEINE PORTEMONNEE AMG Zwart, lamsleder, gestikt ruitpatroon, muntvak en creditcardvak, opschrift ‘Handmade in germany’ in reliëf aan de 
binnen zijde, metalen Amglogo aan de buitenzijde. Afmetingen: circa 10 × 8 × 1,5 cm. B6 603 7337 
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    PORTEMONNEE AMG Zwart, lamsleder, gestikt ruitpatroon, muntvak, twee biljetvakken, zeven creditcardvakken, vier steekvakken, opschrift 
‘Handmade in germany’ in reliëf aan de binnenzijde, metalen Amglogo aan de buitenzijde. Afmetingen: circa 12 × 9,2 × 1,5 cm. B6 603 7336      CREDIT-
CARDMAPJE AMG Zwart, lamsleder, gestikt ruitpatroon, verwijderbare clip voor bankbiljetten, acht creditcardvakken, opschrift ‘Handmade in germany’ in 
reliëf aan de binnenzijde, metalen Amglogo aan de buitenzijde. Afmetingen: circa 11,5 × 9,2 × 1 cm. B6 695 5739 
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    SLEUTELETUI AMG Zwart, carbonleder, buitenvak met rits, twee lederen banden met sleutelringen, opschrift ‘Handmade in germany’ in reliëf aan 
de binnenzijde, metalen Amglogo aan de buitenzijde. Afmetingen: circa 10,5 × 3 × 5,5 cm. B6 695 7903      SLEUTELHANGER AMG Zwart, lamsleder, 
gestikt ruitpatroon, karabijnhaak, binnenvak met rits, opschrift ‘Handmade in germany’ in reliëf aan de binnenzijde, metalen Amglogo. Afmetingen: circa 
6,8 × 11 × 1,5 cm. B6 695 7783      SLEUTELHANGER AMG Zwart, metaal en leder (carbonlook), metalen delen mat verchroomd, Amgreliëflogo, made 
in germany. Afmetingen: circa 2,5 × 10,4 cm. B6 695 7777      SLEUTELHANGER AMG Wit, rundleder/metaal, gestikt ruitpatroon, metalen sluiting met 
trekdraaimechanisme, Amgreliëflogo. Afmetingen: circa 2,5 × 11 cm. B6 695 5738      LANYARD AMG Wit/zwart, 100 % polyester, afneembaar deel in 
carbonlook, karabijnhaak, kliksluiting met wit Amglogo, band met zwart Amglogo. B6 695 7789 
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    REISDOCUMENTENMAP AMG Zwart, carbonleder, ruimte voor 12 creditcards, vier grote vakken voor vliegtickets/treinkaartjes, één vak met 
rits, penlussen, rits van metaal, voering in Amglogodessin, handmade in germany, metalen Amglogo. Afmetingen: circa 13 × 22,5 × 2 cm. B6 695 9921  
     VISITE KAARTJESMAP AMG Zwart, carbonleder, inclusief alfabetisch register, voor 200 visitekaartjes, voering in Amglogodessin, handmade in 
germany, metalen Amglogo. Afmetingen: circa 14 × 26 × 1,3 cm. B6 695 9922 
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    SCHRIJFMAP AMG Zwart, lamsleder/linnen/viscose, rits rondom, afzonderlijk vak aan de binnenzijde, creditcard en steekvakken, ruimte voor iPhone®/
BlackBerry®, penhouder, wit schrijfblok met Amglogo, ‘Handmade in germany’, metalen Amglogo. Afmetingen: circa 26,5 × 36,5 × 3,5 cm. B6 695 7784 
     ORGANIZER AMG (zonder inhoud) Zwart, leder, gestikt ruitpatroon, formaat A5, standaardperforatie met zes gaten, zes vakken voor visitekaartjes/
creditcards, twee extra vakken, penhouder, opschrift ‘Handmade in germany’ in reliëf aan de binnenzijde, metalen Amglogo aan de buitenzijde. Afmetingen: 
circa 18 × 24 × 3,5 cm. B6 695 7577      BALPEN MET DRAAIMECHANISME AMG mat aluminium, metaal, zwarte dop, ring met lasergravure van Amglogo, 
3Dster op de bovenzijde van de dop, made in germany. B6 799 7668 
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1 Niet bij alle luchtvaartmaatschappijen. Houd u aan de regels voor handbagage van de luchtvaartmaatschappij.  
2 Leverbaar vanaf april 2013.

    LAPTOPTROLLEY AMG Zwart, buitenzijde leder/nylon, gestikt ruitpatroon, geschikt als handbagage 1, functionele indeling met laptop en kabelvak 
(voor laptops tot 38,1 cm/15 inch), variabele binnenvakken met klittenbandsluiting voor kleding, metalen Amglogo aan de buitenzijde. Afmetingen: circa  
48 × 40 × 28 cm. B6 695 1755 2      BUSINESSTAS AMG Zwart, buitenzijde leder/nylon, gestikt ruitpatroon, praktische indeling, afzonderlijk laptopvak 
(tot 38,1 cm/15 inch), twee buitenvakken met rits, schouderriem, Smart Sleeve voor bevestiging aan trolleyframe, metalen Amglogo. Afmetingen: circa  
45 × 29 × 18 cm. B6 695 1756 2      REISTAS AMG Tarpaulin en nylon, groot, in tweeën gedeeld hoofdvak, kan in het midden en van boven worden geopend, 
verwijderbare schouderriem, witte Amglogoprint. Afmetingen: circa 75 × 40 × 30 cm. B6 695 1758 2
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    TOILETTAS AMG Zwart, buitenzijde leder/nylon, gestikt ruitpatroon, groot hoofdvak met praktische indeling, twee buitenvakken met rits, ophanghaak, 
metalen Amglogo aan de buitenzijde. Afmetingen: circa 28 × 16 × 15 cm. B6 695 1757 2      MINIPARAPLU AMG Antraciet, bespanning 100 % polyester, 
carbondesign, water en vuilafstotende Teflon®laag, lederen greep, baleinen van fiber glas, windbestendige uitvoering, automatisch openend en sluitend, 
Amglogo op greep en sluitbandje. Diameter geopend: circa 105 cm. B6 603 7329      PARAPLU AMG Antraciet, bespanning 100 % polyester, carbondesign, 
water en vuilafstotende Teflon®laag, lederen greep, baleinen van fiberglas, windbestendige uitvoering, automatisch openend en sluitend, Amglogo op greep. 
Diameter geopend: circa 130 cm. B6 603 7330
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    PORTEMONNEE AMG Cognackleurig, kalfsleder in vintagelook, donkerbruine voering 100 % katoen, muntvak met drukknoop, biljetvakken afgewerkt 
met geperforeerd leder, acht creditcardvakken, Amgreliëflogo aan de buitenzijde, ‘Founded 1967’ en ‘made in italy’ in reliëf aan de binnenzijde. Afmetingen: 
circa 12 × 9,5 × 1,5 cm. B6 695 9971      SLEUTELHANGER AMG Cognackleurig, kalfsleder in vintagelook, trekdraaimechanisme, Amgreliëflogo aan de 
voorzijde, achterzijde geperforeerd leder, drie extra miniringen waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn. Afmetingen: circa 8,7 × 3,5 cm. B6 695 9973 
     RIEM AMG Cognackleurig, kalfsleder in vintagelook, matzilverkleurige gesp, twee riemlussen van geperforeerd leder, Amgreliëf logo op het uiteinde 
van de riem, achterzijde van het uiteinde van de riem afgewerkt met geperforeerd leder, in grootte verstelbaar, opschrift ‘Founded 1967’ en ‘made in italy’  
in reliëf aan de binnenzijde. Breedte: circa 3,5 cm. Lengte: ca. 125 cm. B6 695 9972      WEEKENDTAS AMG Cognackleurig, kalfsleder in vintagelook, 
donkerbruine voering 100 % katoen, stevige draaghengsels, buiten en binnenvakken met ritssluiting, verwijderbare lederen schouderband met karabijnhaak, 
buitenzijde onder van geperforeerd leder, voetjes onder de bodem van de tas, Amgreliëflogo aan de buitenzijde, ‘Founded 1967’ en ‘made in italy’ in reliëf 
aan de binnenzijde. Afmetingen: circa 47 × 30 × 25 cm. B6 695 9970 
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    POLOSHIRT HEREN AMG Wit, 100 % katoen, rode streep in de kraag, rode strook onder knoopsluiting, mouwboorden met rode strepen, rood kraag
inzetstuk met zwarte, smalle strepen in het midden, zilverkleurige 3Dprint van Amglogo aan de voorzijde, badges met het jaartal ‘1971’ en het nummer ‘35’ 
op de mouwen, zwarte 3Dtransferprint ‘Founded 1967’ in de nek. maten S–XXL. B6 695 99819985      PIN VINTAGE AMG matzilverkleurig met patina, 
messing gerodineerd, Amglogo, vlindersluiting. B6 695 9976      BASEBALLCAP HEREN AMG Wit, 100 % katoen, katoenen voering, rode sandwichpeak 
en onderzijde van klep, eerste Amglogo als zilverkleurige 3Dprint voorop, badges met het jaartal ‘1971’ en het nummer ‘35’ rechts en links, zwarte print 
‘Founded 1971’ binnenin, in grootte verstelbaar met metalen sluiting met Amgreliëflogo. B6 695 9977 
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    KOPJE VINTAGE AMG Porseleinen koffiemok, print van Amg 300 SeL 6.8, in decoratieve cadeauverpakking, made in germany. B6 695 9974 
     SET ESPRESSOKOPJES VINTAGE AMG Set van twee espressokopjes met schotel van porselein, met Amgopschrift uit 1945, in decoratieve cadeau
verpakking, made in germany. B6 695 9975 
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MERCEDES-BENZ
FITNESSBIKE 29 INCH

MERCEDES-BENZ 
TREKKINGBIKE 29 INCH

FRAME AL 7005 AL 7005

VEERELEMENT
VOORVORK SR Suntour NRX-D Lo Lite SR Suntour NCX-D Lo Lite

VOORZIJDE Topeak MB, in hoek verstelbaar Topeak MB, in hoek verstelbaar

STUUR Topeak MB Topeak MB

HANDVATTEN Topeak Ergon GP1 Topeak Ergon GP1

ZADELPEN Topeak MB Topeak MB

ZADEL Phorm S/310 Phorm S/310

ACHTERDERAILLEUR Shimano Deore Shimano Deore, negen versnellingen

VOORDERAILLEUR Shimano Deore Shimano Deore

SCHAKELGREEP Shimano Deore Shimano Deore

KETTING KMC KMC

CASSETTE Shimano HG-50 Shimano HG-50

CRANK Shimano FC-M 431 Octalink Shimano FC-M 431 Octalink

INWENDIG LAGER Shimano BB-ES 25 Shimano BB-ES 25

PEDALEN Topeak VP-605 VP Topeak jango

REMMEN Shimano BR-M 446, hydraulisch, schijven van 180/160 mm Shimano BR-M 446, hydraulisch, schijven van 180/160 mm

NAVEN MB MB

SPAKEN MB MB

VELGEN MB MB

BANDEN Schwalbe Citizen 47-622 Schwalbe Citizen 47-622

VERLICHTING Leverbaar als optie: B6 645 0011 FUXON led, met standlichtfunctie

SPATBORD SKS B50 CAP

BAGAGEDRAGER Leverbaar als optie: B6 799 7437 Topeak Explorer MTX

STANDAARD Topeak MB Topeak MB

VEERWEG VOOR/ACHTER 80 mm/– 80 mm/–

FRAMEHOOGTE M (49 cm), L (52 cm), XL (55 cm) M (49 cm), L (52 cm), XL (55 cm)

ARTIKELNUMMERS B6 645 0023-0025 B6 645 0015-0017

DRAAGVERMOGEN 130 kg 130 kg

GEWICHT Circa 14,5 kg Circa 15,5 kg

KLEUREN Wit Matzwart

TREKKINGBIKE (opgaven in mm)

M L XL

1  Lengte zitbuis 490 520 550

2  Hoek balhoofdbuis 69,5° 69,5° 69,5°

3  Hoek zitbuis 73° 73° 73°

4  Lengte bovenbuis 575 590 605

5  Lengte balhoofdbuis 120 130 140

6 Wielbasis 1083 1098 1114

7  Lengte liggende achtervork 454 454 454

8 Opstaphoogte 773 800 825

FITNESSBIKE (opgaven in mm)

M L XL

1  Lengte zitbuis 490 520 550

2  Hoek balhoofdbuis 69,5° 69,5° 69,5°

3  Hoek zitbuis 73° 73° 73°

4  Lengte bovenbuis 575 590 605

5  Lengte balhoofdbuis 120 130 140

6 Wielbasis 1083 1098 1114

7  Lengte liggende achtervork 454 454 454
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TECHNISCHE GEGEVENS BIKES

MERCEDES-BENZ  
MOUNTAINBIKE ALL MOUNTAIN

FRAME Aluminium 7005 geconificeerd

VEERELEMENT DT Swiss M 210

VOORVORK Fox Racing F 32 RL

VOORZIJDE S120

STUUR B220

HANDVATTEN Topeak

ZADELPEN P220, 31,6 × 380 mm

ZADEL FIZIK Gobi XM

ACHTERDERAILLEUR SRAM X.9 10 versnellingen

VOORDERAILLEUR SRAM X.9

SCHAKELGREEP SRAM X.7 10 versnellingen

KETTING Shimano HG 74 10 versnellingen

CASSETTE Shimano HG 74 10 versnellingen

CRANK SRAM FCS 1000 44-32-22

INWENDIG LAGER SRAM GPX 3.3

PEDALEN Wellgo, SPD compatibel

REMMEN Avid Elixir 5, wit, 185-mm schijven

NAVEN DT X 1900

SPAKEN DT X 1900

VELGEN DT X 1900

BANDEN Schwalbe Nobby Nic Performance 26 × 2,25

VERLICHTING Optioneel leverbaar: B6 645 0011

SPATBORD Optioneel leverbaar: B6 799 5764

BAGAGEDRAGER
STANDAARD
VEERWEG VOOR/ACHTER 120 mm/125 mm

FRAMEHOOGTE S (47 cm), M (50 cm), L (53 cm)

ARTIKELNUMMERS B6 787 6176-6178

DRAAGVERMOGEN 130 kg

GEWICHT Circa 12,9 kg

KLEUREN Matzwart/antraciet/wit

MOUNTAINBIKE (opgaven in mm)

S M L

1  Lengte zitbuis 470 500 530

2  Hoek balhoofdbuis 69,5° 69,5° 69,5°

3  Hoek zitbuis 73° 73° 73°

4  Lengte bovenbuis 550 580 610

5  Lengte balhoofdbuis 125 130 135

6 Wielbasis 1073 1100 1125

7  Lengte liggende achtervork 435 435 435

8 Opstaphoogte 740 763 780
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INTERNATIONALE DAMES- EN HERENMATEN

LAND XS S M L XL XXL

DUITSLAND D
H

34
44 - 46

36
46 - 48

38
48 - 50

40
50 - 52

42
52 - 54

44
54 - 56

GROOT-BRITTANNIë D
H

8
34

10
36

12
38

14
40

16
42

18
44

FRANKRIJK D
H

36
46

38
48

40
50

42
52

44
54

46
56

ITALIë D
H

38
44

40
46

42
48

44
50

46
52

48
54

JAPAN D
H

38
38 - 40

38 - 40
40 - 42

42 - 44
42 - 44

46 - 48
44 - 46

50 - 52
48

52 - 54
50

VERENIGDE STATEN D
H

6 - 7
32 - 34

8 - 10
36

12 - 14
38 - 40

16 - 18
42

20 - 22
44 - 46

24 - 26
47 - 49

CANADA D
H

4 - 6
36

8 - 10
38 - 40

12 - 14
42

16
44 - 46 47 - 49

CHINA D
H

155/80A
160/100A

160/84A
165/105A

165/88A
170/110A

170/92A
175/115A

175/96A
180/120A

180/100A
185/125A

INTERNATIONALE MATEN HERENOVERHEMDEN

BOORDMAAT S M L XL XXL

CM 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46

INCHES 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18

MAATTABEL
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NOTITIES





Alle artikelen zijn verkrijgbaar bij uw Mercedes-Benz dealer.

Stand: januari 2013. Na redactiesluiting van deze publicatie (01/2013) kunnen productwijzigingen zijn 
opgetreden. Wijzigingen in constructie of vormgeving, kleurafwijkingen of wijzigingen voorbehouden 
tijdens de levertijd, voor zover de betreffende wijzigingen of afwijkingen, met inachtneming van de 
belangen van de verkoper, redelijk worden geacht voor de koper. Wanneer de verkoper of fabrikant 
voor de aanduiding van een bestelling of een besteld product gebruikmaakt van tekens of cijfers, 
kunnen alleen hieraan geen rechten worden ontleend. In de afbeeldingen kunnen accessoires of 
opties worden getoond die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting. Kleurafwijkingen zijn 
een gevolg van het drukprocedé. Deze publicatie is een internationale uitgave, Uitspraken over 
wettelijke, juridische en fiscale voorschriften en de gevolgen daarvan hebben uitsluitend betrekking 
op Duitsland, op het moment van redactiesluiting van de betreffende publicatie. Voor de geldende 
wettelijke bepalingen en voorschriften in andere landen verzoeken wij u contact op te nemen met 
uw Mercedes-Benz dealer.

Aanbieder: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Mercedes-Benz Accessories GmbH – een onderneming van Daimler AG Stuttgart 

3240 0196 07-01/0213 Gedrukt in Duitsland
© Copyright 2013 Daimler AG. Alle rechten voorbehouden.
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