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LAPTOPTAS
Canvas/leder, lederen handvat, verwijderbare schou-
derriem, rits, afzonderlijk laptopvak met drukknoop 
(voor laptops tot 38,1 cm/15 inch), twee binnen-
vakken voor laptopaccessoires, sterknop, reliëflo-
go ‘by Emma Brown’, Made in Italy. Afmetingen: 
circa 41 x 32 x 7,5 cm. 
B6 695 9989 € 275,–

BALPEN MET DRAAIMECHANISME, BUSINESS
Wit/verguld, metaal, draaimechanisme, Made in 
Germany, goudgekleurde gravure van ster op het 
bovenste gedeelte, clip, ring in het midden en punt 
geplateerd met 22-karaats goud, 3D-ster op de 
bovenzijde van de dop, opschrift ‘Mercedes-Benz’ 
en ‘GERMANY’ op de ring in het midden gegraveerd. 
B6 695 3827 € 120,–

HORLOGE CLASSIC GLAMOUR, DAMES 
Zilverkleurig/zwart, kast van gepolijst rvs, kwartsuur-
werk Miyota GN10, gewelfd en gehard mineraalglas, 
waterdicht tot 5 bar, diameter 34 mm, zwarte wij-
zerplaat, versierd met CRYSTALLIZED™ – Swarovski 
Elements, metallic kleurverloop, zwarte lederen band, 
historische ster als accent. 
B6 604 1433 € 120,–

Voor haar
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HANDSCHOENEN, DAMES
Monolietgrijs, vingerloze gebreide handschoenen, 
70 % wol en 30 % polyacryl, witte stras-steentjes, 
one-size-fits-all. 
B6 695 1684 € 24,–

NAGELLAK
Monolietgrijs metallic. Inhoud: circa 8 ml.
B6 695 2179 € 10,–

HOES CLASSY PUNK VOOR iPAD®, DAMES
Zuidzeeblauw, metallic-leder, gunmetal sierknop-
pen, ritssluiting, by Emma Brown, geschikt voor 
iPad® 2 tot en met 4, Afmetingen: circa 22 x 27 x 3 cm. 
B6 695 2292 € 180,–

PORTEMONNE CLASSY PUNK, DAMES
Zwart, kalfsleder, gunmetal knopversiering, binnen-
details van zuidzeeblauw metallic-leder, 13 credit-
cardvakken, 2 biljetvakken, 1 muntvak, by Emma 
Brown, Made in Italy. Afmetingen: circa 19 cm x 10 cm. 
B6 695 2293 € 240,–

TRICOT MUTS, DAMES
Wolwit, 70 % acryl, 30 % wol, glittersteentjes op de 
overdwarse breisteek. 
B6 695 2246 € 43,–
 
LOOP-SJAAL, DAMES 
Wolwit, 70 % acryl, 30 % wol, gebreid, 1x1 ribbel. 
Af metingen: circa 144 x 35 cm. 
B6 695 2247 € 60,–

SLEUTELHANGER, BARCELONA
Zilverkleurig, rvs, splitring met drie extra miniringen 
waarmee sleutels gemakkelijk toegankelijk zijn, 
hanger versierd met CRYSTALLIZED™–Swa rovski 
Elements. B6 695 2635 € 59,–

SJAALTJE, DAMES  
Zuidzeeblauw/zwart/grijs, 100 % modal, digitale print 
met exclusief Mercedes-Benz design, open randen. 
Afmetingen circa 140 x 140 cm. 
B6 695 1639 € 120,–

HORLOGE CLASSY PUNK, DAMES   
Rvs kast met antracietkleurige beplating, Swiss-
made, kwartswerk Ronda 517, mineraalglas; dia-
meter: 37 mm; zilver-/antracietkleurige wijzer-
plaat, datumweergave, fluorescerende wijzers, ring 
met 36 CRYSTALLIZEDTM – Swarovski Elements, rvs 
horlogeband. 
B6 695 2433 € 305,–

HANDTAS CLASSY PUNK, DAMES
Zwart, kalfsleder, gunmetal sierknoppen, druk-
knoopsluiting, verlengde schouderband, zuidzee-
blauwe voering, binnenin ritsvak en twee steekvakken, 
by Emma Brown, Made in Italy. Afmetingen: circa 
45 x 39 x 12 cm. 
B6 695 2290 € 485,–
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Voor hem

STROPDAS, GLENCHECK
Grijs/antracietkleur/zwart, 100 % zijde, glen-
check-patroon, label met ingeweven opschrift 
‘Mercedes-Benz’ op de achterzijde, Made in Italy. 
Breedte: circa 7,5 cm. 
B6 695 1662 € 60,–

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 wij-
zers, waterdich tot 5 bar, diameter 45 mm, zwarte 
lederen band, ingelegde historische ster in de wijzer-
plaat, vouwsluiting van rvs. 
B6 604 3046 € 485,–
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TELESCOPISCHE IJSKRABBER 
Zwart/zilverkleurig, kunststof/aluminium, sneeuw-
borstel met ijskrabber en telescopische stang, kan 
tot een lengte van circa 110 cm worden uitgetrok-
ken met een instelbare hoek tot 90°; slipvaste, 
zachte greep. 
B6 695 6847 € 20,–

SJAAL, HEREN
Grijs, acryl en wol, gebreid, 1x1 ribbel en 3x3 ribbel. 
Afmetingen: circa 24 x 188 cm. 
B6 695 2218 € 54,–

TWEEDELIGE SET HERENSOKKEN, BUSINESS
Zwart, 75 % katoen, 23 % polyamide en 2 % elastaan, 
in fraaie cadeaubox, one-size-fits-all (39–45). 
B6 695 1623 € 24,–

TOILETTAS AMG 
Zwart, buitenzijde leder/nylon, gestikt ruitpa-
troon, groot hoofdvak met praktische indeling, 
twee buitenvakken met rits, ophanghaak, metalen 
AMG-logo aan de buitenzijde. Afmetingen: circa 
28 x 16 x 15 cm. 
B6 695 1757 € 147,–

TRICOT MUTS, HEREN
Antraciet, 100 % wol, gebreid, 1x1 ribbel, boorden 
met dubbele ribbel, lederen badge met ster in reliëf. 
B6 695 2248 € 37,–

MANICURESET BUSINESS, HEREN
Zwart, etui van Italiaans kalfsleder; nagelschaar, 
pincet, nagelvijl, nagelreiniger, Afmetingen: circa 
11,5 x 7 x 2,5 cm. B6 695 1622 € 97,–



2-IN-1-CABRIOJACK, HEREN
Bruin, verwijderbare kraag van imitatiebont, buitenzijde 100 % ka-
toen PU-coated, voering 100 % polyester, sportieve pasvorm, licht 
gevoerd, tweewegrits en knoppen antiekzilverkleurig, metalen 
badge met historische Mercedes-Benz ster bovenaan op de rechter-
mouw van het jack en aan de voorzijde op het vest. Maten S–XXL. 
B6 604 1498-1502 € 370,–

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 AMG-logo. Afmetingen: circa 
45 x 29 x 18 cm. 
B6 695 1756 € 245,–

CREDITCARDETUI BUSINESS, HEREN
Zwart, Italiaans kalfsleder, ruimte voor minimaal 
zes creditcards. Afmetingen: circa 10 x 7,5 x 0,6 cm.  
B6 695 1619 € 55,–

HORLOGE CLASSY PUNK, HEREN
Rvs kast met antracietkleurige beplating, Swiss-
made, kwartswerk Ronda 519, mineraalglas; dia-
meter: 45 mm; zilver-/antracietkleurige wijzer-
plaat, datumweergave, fluorescerende wijzers, rvs 
horlogeband. 
B6 695 2435 € 367,–

ROLLER BALPEN, 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 € 120,–

10 11



Voor kids

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 € 35,–

KINDERRUGZAK 
Blauw, 100 % polyester, vanaf vijf jaar, S-vormige 
schouderbanden, 3M-reflectoren, gevoerde rug, 
twee netvakken; lichtgrijs, geborduurd logo voor-
op; logoprint Deuter op de schouderriem. Af-
metingen: ca. 24 x 43 x 19. Volume: ca. 18 l. Ge-
wicht: ca. 420 g. Van Deuter voor Mercedes-Benz.  
B6 695 2466 € 48,–

SLS AMG C197
Schaalmodel SLS AMG C197, 7,62 cm (3-inch), ge-
schikt voor kinderen vanaf drie jaar. Fabrikant: 
Norev. AMG Le Mans-rood. 
B6 696 0180 € 7,–
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ACTROS LOOPAUTO
Geschikt voor kinderen vanaf achttien maanden. 
Fa brikant: Ferbedo. Goudkleurig.
B6 600 4151 € 87,–

BOBBY-BENZ SLS AMG
Geschikt voor kinderen vanaf achttien maanden. 
Fabrikant: BIG. Vuuropaal. 
B6 696 1211 € 99,–

BABYSOKJES, UNISEX
Grijs met gele sterretjes, 80 % katoen, 18 % poly-
amide, 2 % elastaan, one-size-fits-all (maat 15-18), 
geschikt voor pasgeborenen van nul tot en met zes 
maanden. 
B6 695 1686  € 12,–

LOOPFIETS AUTOSPORT 
Zilverkleurig, Petronas-groen-zwarte Mercedes-Benz 
autosportlook, hout, 12-inch wielen met kunststof 
velgen, verstelbare zadelhoogte circa 32–36 cm, 
vanaf twee jaar, 3D-ster aan de voorzijde, witte 
opdruk ‘Mercedes-Benz Motorsport’ aan de zijkant.  
B6 799 5141 € 162,–

SLEE
Zilverkleurig/zwart, metalen glijders, geveerde 
voortrein, claxon, exclusief Mercedes-Benz design, 
TÜV- en GS-getest, inclusief trekkoord en -greep, 
voor kinderen van vier tot en met tien jaar. Made in 
Germany. Draagvermogen: circa 60 kg. Afme-
tingen: circa 93 x 50 x 38 cm. 
B6 695 1885 € 99,–

BABYPET MET POMPON
Ruitpatroon in grijs en turquoise. 90 % acryl, 10 % wol. 
Oorflappen met lintjes, zachte voering in het grijs. 
Lederen badge op de pet met 3D ster. Hoofdomtrek 
van ongeveer 46 cm. B6 695 2249 € 24,–
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Voor sterliefhebbers

SERVETRINGEN STER, VIERDELIGE SET
Set van vier servetringen van rvs, glanzend, ovaal-
vormig met afgeronde hoeken, 3D-ster, cadeaubox 
met zilverkleurige logoprint. Afmetingen van de rin-
gen: circa 3 x 5 cm. 
B6 695 1494 € 47,–

SET VAN VIER SERVETTEN
Wit, 100 % gemerceriseerd katoen; ton sur ton 
geweven sterdessin. Afmetingen: circa 50 x 50 cm. 
B6 695 1687 € 60,–

WIJNFLESSTOPPERS CLASSIC, VIERDELIGE SET 
Hout en rvs, in de vorm van de versnellingshen-
delknop van de 300 SL, voor wijn- en champag-
neflessen, drie stoppers met kop van gelakt hout en 
één stopper met kop van rvs, verpakt in zilverkleu-
rige cadeaubox, binnenzijde deksel met afbeelding 
van 300 SL. Afmetingen: circa 21,5 x 15,5 x 5,5 cm.  
B6 695 5298 € 60,–

GLAZEN THEELICHTJES, TWEEDELIGE SET  
Twee mondgeblazen glazen voor theelichtjes,  
zilverkleurige sterprint aan de buitenzijde, logo-
print onder op het glas en de cadeauver pakking, 
inclusief theelichtjes. Afmetingen: circa 6,5 x 9 cm. 
B6 695 1493 € 25,–
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THEEKOPJE, CLASSIC 
Porselein, geïntegreerde theezeef, afbeelding van 
Nür burg ring van 1952. Inhoud: circa 210 ml. 
B6 604 1497 € 47,–

SET VAN VIER KERSTBALLEN, STERREN
Mat zilverkleurig, bedrukt met Mercedes-Benz lo-
go en kleine glanssterretjes. Diameter: circa 7 cm.  
B6 695 1120 € 17,–

SIERSCHAAL, STERREN 
Wit, porselein, logoprint met zilverkleurige sterren. 
Van Kahla voor Mercedes-Benz. Afmetingen: circa 
24 x 24 cm. 
B6 695 1719 € 37,–

SET VAN TWEE KERSTBALLEN, CLASSIC 
Zilverkleurig, glas, afbeelding 300-SL racewagen 
1952 achter glas geschilderd, zilverkleurige band-
jes. Diameter: circa 10 cm. 
B6 695 1495 € 43,–

KOFFER FIRELITE SPINNER 55 
Charcoal (antraciet), Curv®, functioneel, elastische 
kruisspanbanden in het onderste deel, gevoerde 
ruimteverdeler in het bovenste deel, sportief, soe-
pele en geluidsarme wielen, driedelig TSA-slot, 
geschikt als handbagage1. Van Samsonite voor 
Mercedes-Benz. Afmetingen: circa 40 x 55 x 20 cm. 
Gewicht: circa 1,95 kg. 
B6 695 1616 € 425,–

KOFFER FIRELITE SPINNER 69 (niet afgeb.)
Afmetingen: circa 47 x 69 x 29 cm. Gewicht: circa 
2,65 kg. 
B6 695 1617 € 485,–

1 Niet bij alle luchtvaartmaatschappijen. Houd u aan de regels voor handbagage van de luchtvaartmaatschappij.18 19


