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Na dworze poczujesz się jak w domu – z BMW Active.
Nowa kolekcja we wzór maskujący prototypy BMW
urzeka modnym stylem Athleisure, funkcjonalną linią
bagażową i dopasowanymi akcesoriami dla psów.
Monachium. W dżungli wielkiego miasta lub w plenerze – nowa linia BMW
Active doskonale sprawdza się podczas sportowych wypadów i wycieczek na
łono natury. Oprócz sportowego, funkcjonalnego stylu ta nowa kolekcja
opracowana w 2017 r. obejmuje praktyczne dodatki outdoorowe, wytrzymałe
akcesoria bagażowe i odpowiednie dodatki dla psów. W ten sposób BMW
Lifestyle ponownie powiększa swój asortyment dedykowany aktywności
w czasie wolnym, zapewniając jeszcze więcej możliwości dla zwolenników
nowoczesnego i aktywnego stylu życia.
Wyrazistość, która dobrze wtapia się w tło – niepowtarzalny wzór
maskujący prototypy BMW.
Niepowtarzalny wygląd jest zasługą wyjątkowej stylizacji tej kolekcji: wyrazistego
wzoru stosowanego do maskowania prototypowych modeli BMW. Zgodnie
z koncepcją wzór wyróżniający się psychodelicznymi kółkami ma stapiać się
z proporcjami i liniami nowych modeli BMW, jednak teraz w pierwszej kolejności
stał się atrakcją stylizacyjną kolekcji Lifestyle. Kolor niebieski i oliwkowy oraz żółte
elementy stylistyczne i odblaskowe stanowią nowoczesne barwne akcenty na
produktach BMW Active.
Wysokiej jakości odzież Athleisure zaskakuje wyrafinowaną stylistyką
i funkcjonalnymi materiałami.
Odzież BMW Active to kwintesencja miejskiego stylu Athleisure połączonego
z lekkimi materiałami przepuszczającymi powietrze. Koszulka BMW Active
w wersji damskiej i męskiej zachwyca niezwykle szybko schnącą tkaniną
z redukcją efektu mechacenia. Koszulka damska o luźnym kroju posiada
dodatkowo karbonowe wykończenie: materiał jest lekko zszorstkowany wałkiem
karbonowym, dzięki czemu koszulka jest niezwykle miękka w dotyku.
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Wyrafinowane elementy, takie jak wyściełany dżersejem kaptur z troczkami,
a także podwyższony kołnierz szalowy bluzy BMW Active gwarantują

BMW
Corporate Communications

Temat

Informacja prasowa
październik 2017 r.
Na dworze poczujesz się jak w domu – z BMW Active.

Strona

2

Data

optymalny komfort noszenia, a jednocześnie maksymalną swobodę ruchów.
Kurtka funkcjonalna BMW Active w wersji damskiej i męskiej ponownie
udowadnia, że pogoda jest zawsze dobra: przepuszczająca powietrze kurtka
z uszczelnionymi szwami na ramionach i przy kapturze charakteryzuje się wysoką
odpornością na wodę, a ponadto, ze względu na zastosowanie żółtych suwaków
w zamkach błyskawicznych i odblaskowych nadruków na ramionach, jest
doskonale widoczna. W chłodniejsze dni sprawdzi się bezrękawnik BMW
Active: połączenie pikowanej, ocieplanej przedniej części z lekkim polarem na
plecach zapewnia nie tylko idealną regulację temperatury, ale również przyjemny
komfort noszenia podczas wędrówki z plecakiem na plecach lub dłuższej jazdy
samochodem.
Inteligentne akcesoria outdoorowe dla dwu- i czworonogów.
Po raz pierwszy kolekcja BMW Lifestyle obejmuje także odpowiednie akcesoria
dla psów, dzięki którym Twój czworonożny przyjaciel zostanie optymalnie
przygotowany na nowe przygody. Regulowana bezstopniowo obroża BMW
Active z miękkiego nylonu i delikatna dla sierści smycz BMW Active sprawią,
że każdy pies poczuje się doskonale. Oba akcesoria są wytrzymałe i odporne na
brud, przeszyte podwójnym szwem i odbijają światło w ciemności, dzięki czemu
zapewniają większe bezpieczeństwo. A ponieważ po wyprawie na świeżym
powietrzu z pewnością będzie doskwierać głód, kolekcja zawiera także miskę
dla psów BMW Active z wytrzymałej obudowy melaminowej z wyjmowaną
miską ze stali szlachetnej, którą można myć w zmywarce.
Torba termiczna BMW Active zapewni świeży prowiant i chłodne napoje
również podczas długich wycieczek. Kieszeń Easy Access w torbie termicznej,
zamykana na zamek błyskawiczny, umożliwia proste, szybkie wyjmowanie przy
minimalnych stratach chłodzenia – dzięki inteligentnym przegrodom we wnętrzu
przewracające się butelki i wylewające się sosy należą już do przeszłości. A kto
chce zrezygnować z długich przerw, skorzysta z bidonu BMW Active
z tworzywa sztucznego niezawierającego BPA. Zamknięcie sportowe ze
składanym ustnikiem i słomka sięgająca aż do dna umożliwiają spożywanie
napoju bez odchylania głowy. Etui neoprenowe wraz z kieszenią siateczkową to
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równocześnie praktyczny schowek na pieniądze i klucze, a pasek na rękę przy
suwaku zapewnia komfort noszenia, również podczas długich treningów
wytrzymałościowych.
Wielofunkcyjne akcesoria bagażowe, dzięki którym bagaż nie będzie Ci
ciążyć.
Linia bagaży BMW Active urzeka licznymi wyrafinowanymi funkcjami,
funkcjonalnymi, wytrzymałymi materiałami oraz niezwykłym wzorem maskującym
prototypy BMW. Inteligentny układ kieszeni wewnętrznych w plecaku BMW
Active, wyściełana kieszeń zewnętrzna na tablet lub 15-calowego laptopa,
a także obszerna przegroda główna są wprost stworzone do codziennych
wycieczek w „betonowej dżungli”.
Obowiązkowym towarzyszem dłuższych wycieczek lub podróży jest innowacyjna
torba na kółkach BMW Active, łącząca zalety sztywnej walizki i nylonowej
torby. Wytrzymały spód optymalnie zabezpieczy zawartość walizki, a miękka
górna część zapewni elastyczne umieszczenie zawartości i przechowywanie
torby tak, aby nie zajmowała zbyt dużo miejsca. Obszerne wnętrze zapewni
wystarczającą ilość miejsca, kiedy przyjdzie ochota na zakup pamiątek z podróży,
a zamek błyskawiczny z rozszerzaną zakładką pozwoli na elastyczne
powiększenie pojemności torby.
Kto nie może się zdecydować między plecakiem a torbą, sięgnie po
wielofunkcyjną i perfekcyjnie wszechstronną torbę sportową BMW Active.
Regulowane paski na ramiona i dwa uchwyty pozwalają korzystać z niej zarówno
w funkcji plecaka, jak i torby podróżnej. Duża komora główna, liczne małe
kieszenie zewnętrzne i wewnętrzne, wyściełana, odporna na uderzenia kieszeń
zewnętrzna oraz wentylowana kieszeń wodoodporna umożliwia optymalne
spakowanie wszystkiego – i skoncentrowanie się w pełni na kolejnym celu
podróży.
Te i inne produkty z kolekcji BMW Active można już teraz nabyć na stronie
shop.bmw.com oraz u wybranych dealerów i partnerów handlowych BMW.
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W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager
Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

BMW Group
BMW Group, właściciel czterech marek: BMW, MINI, Rolls-Royce oraz BMW Motorrad, jest
wiodącym producentem samochodów i motocykli klasy premium, świadczy też usługi finansowe
oraz w zakresie mobilności. Firma prowadzi działalność na całym świecie za pośrednictwem
31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 14 krajach oraz poprzez globalną sieć sprzedaży
w ponad 140 krajach.
W 2016 r. BMW Group sprzedała na całym świecie ok. 2,367 mln samochodów oraz 145 000
motocykli. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł ok. 9,67 mld EUR przy dochodach wynoszących
94,16 mld EUR. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w Grupie BMW było zatrudnionych 124 729
pracowników.
Podstawą sukcesu BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie.
Integralną część strategii firmy stanowią zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego
rozwoju wdrożone w całym łańcuchu wartości, promowanie całościowej odpowiedzialności za
produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Polska
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

