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TÊXTEIS.
Quem está sempre em movimento exige muito não apenas de si mesmo, mas sobretudo daquilo que está
vestindo. As camisetas e bonés da John Cooper Works Collection são a companhia perfeita para qualquer
situação – tanto no asfalto quanto na calçada.

JCW LOGO T-SHIRT WOMEN’S.
CAMISETA COM ESTAMPA EMBORRACHADA COM LOGO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Com o corte descontraído desta camiseta de manga curta, com gola redonda e barra na manga, o estilo
casual street é garantido. Assim, você estará com a roupa certa não só para por o pé na estrada, mas também
para desbravar a cidade.

Tamanhos e Códigos:
XXS

80 14 2454484

XS
S
M
L
XL

80 14 2454485
80 14 2454486
80 14 2454487
80 14 2454488
80 14 2454489

Detalhes
- Cor: Branco
- 100% algodão
- Estampa emborrachada com logo JCW
- Manga curta com barra
- Gola redonda
- Bainha traseira arredondada
- Produzido em Portugal

Tamanho e caimento
- Caimento solto
- Tamanhos normais
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JCW LOGO T-SHIRT WOMEN’S.
CAMISETA COM ESTAMPA EMBORRACHADA COM LOGO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Com o corte descontraído desta camiseta de manga curta, com gola redonda e barra na manga, o estilo
casual street é garantido. Assim, você estará com a roupa certa não só para por o pé na estrada, mas também
para desbravar a cidade.

Tamanhos e Códigos:
XXS

80 14 2454490

XS
S
M
L
XL

80 14 2454491
80 14 2454492
80 14 2454493
80 14 2454494
80 14 2454495

Detalhes
- Cor: Chili Red
- 100% algodão
- Estampa emborrachada com logo JCW
- Manga curta com barra
- Gola redonda
- Bainha traseira arredondada
- Produzido em Portugal

Tamanho e caimento
- Caimento solto
- Tamanhos normais
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JCW STRIPES T-SHIRT WOMEN’S.
CAMISETA COM ESTAMPA LISTRADA E LOGO EMBORRACHADO EM RELEVO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Uma camiseta para qualquer ocasião, com estampa de listras de corrida e um sofisticado logo emborrachado
em relevo do logo da JCW. O caimento solto dá um look esportivo e elegante a esta camiseta cool, sem abrir
mão do conforto.

Tamanhos e Códigos:
XXS

80 14 2454496

XS
S
M
L
XL

80 14 2454497
80 14 2454498
80 14 2454499
80 14 2454500
80 14 2454501

Tamanho e caimento
- Caimento solto
- Tamanhos normais

Detalhes
- Cor: Preto
- 100% algodão
- Impressão de listras verticais (Preto, Branco, Chili Red)
- Logo emborrachado em relevo JCW
- Manga curta
- Gola redonda
- Ombros ligeiramente caídos
- Bainha traseira arredondada
- Produzido em Portugal
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JCW STRIPES T-SHIRT WOMEN’S.
CAMISETA COM ESTAMPA LISTRADA E LOGO EMBORRACHADO EM RELEVO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Uma camiseta para qualquer ocasião, com estampa de listras de corrida e um sofisticado logo emborrachado
em relevo do logo da JCW. O caimento solto dá um look esportivo e elegante a esta camiseta cool, sem abrir
mão do conforto.

Tamanhos e Códigos:
XXS
XS
S
M
L
XL
Tamanho e caimento
- Caimento solto
- Tamanhos normais

80 14 2454502
80 14 2454503
80 14 2454504
80 14 2454505
80 14 2454506
80 14 2454507

Detalhes
- Cor: Racing Green
- 100% algodão
- Impressão de listras verticais (Preto)
- Logo emborrachado em relevo JCW
- Manga curta
- Gola redonda
- Ombros ligeiramente caídos
- Bainha traseira arredondada
- Produzido em Portugal
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JCW LOGO T-SHIRT MEN’S.
CAMISETA COM ESTAMPA EMBORRACHADA COM LOGO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Um novo olhar sobre um clássico: esta confortável camiseta de manga curta e gola redonda em modelagem
Classic Fit é 100% algodão. Com seus detalhes sofisticados, como as costuras com bordas nos ombros e nas
laterais, é uma peça que pode ser combinada de várias maneiras para um estilo versátil e cotidiano.

Tamanhos e Códigos:
S

80 14 2454508

M
L
XL
XXL
XXXL

80 14 2454509
80 14 2454510
80 14 2454511
80 14 2454512
80 14 2454513

Detalhes
- Cor: Branco
- 100% algodão
- Estampa emborrachada com logo JCW
- Costuras com bordas nos ombros e laterais
- Manga curta
- Gola redonda
- Bainha reta
- Produzido em Portugal

Tamanho e caimento
- Caimento clássico
- Tamanhos normais
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JCW LOGO T-SHIRT MEN’S.
CAMISETA COM ESTAMPA EMBORRACHADA COM LOGO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Um novo olhar sobre um clássico: esta confortável camiseta de manga curta e gola redonda em modelagem
Classic Fit é 100% algodão. Com seus detalhes sofisticados, como as costuras com bordas nos ombros e nas
laterais, é uma peça que pode ser combinada de várias maneiras para um estilo versátil e cotidiano.

Tamanhos e Códigos:
S

80 14 2454514

M
L
XL
XXL
XXXL

80 14 2454515
80 14 2454516
80 14 2454517
80 14 2454518
80 14 2454519

Detalhes
- Cor: Chili Red
- 100% algodão
- Estampa emborrachada com logo JCW
- Costuras com bordas nos ombros e laterais
- Manga curta
- Gola redonda
- Bainha reta
- Produzido em Portugal

Tamanho e caimento
- Caimento clássico
- Tamanhos normais
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JCW STRIPES T-SHIRT MEN’S.
CAMISETA COM ESTAMPA LISTRADA E LOGO EMBORRACHADO EM RELEVO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Esta camiseta de manga curta e gola redonda em modelagem Classic Fit é 100% em algodão. Com sua
marcante estampa listrada, causa um impacto decisivo de moda em qualquer combinação.

Tamanhos e Códigos:
S

80 14 2454520

M
L
XL
XXL
XXXL

80 14 2454521
80 14 2454522
80 14 2454523
80 14 2454524
80 14 2454525

Detalhes
- Cor: Preto
- 100% algodão
- Estampa de listras horizontais (Preto, Branco, Chili Red)
- Logo emborrachado em relevo JCW
- Manga curta
- Gola redonda
- Bainha reta
- Produzido em Portugal

Tamanho e caimento
- Caimento clássico
- Tamanhos normais
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JCW STRIPES T-SHIRT MEN’S.
CAMISETA COM ESTAMPA LISTRADA E LOGO EMBORRACHADO EM RELEVO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Esta camiseta de manga curta e gola redonda em modelagem Classic Fit é 100% em algodão. Com sua
marcante estampa listrada, causa um impacto decisivo de moda em qualquer combinação.

Tamanhos e Códigos:
S

80 14 2454526

M
L
XL
XXL
XXXL

80 14 2454527
80 14 2454528
80 14 2454529
80 14 2454530
80 14 2454531

Detalhes
- Cor: Racing Green
- 100% algodão
- Estampa de listras horizontais (Preto, Branco, Chili Red)
- Logo emborrachado em relevo JCW
- Manga curta
- Gola redonda
- Bainha reta
- Produzido em Portugal

Tamanho e caimento
- Caimento clássico
- Tamanhos normais
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JCW LOGO CAP.
BONÉ COM LOGO JOHN COOPER WORKS EM 3D.
Descrição do produto
Para correr, caminhar ou dirigir: o boné com logo emborrachado JCW dá a qualquer look um toque
esportivo. Com o fecho ajustável, Flexfit 110 patenteado e a aba ligeiramente curva, ele não só protege de
forma prática contra o sol, mas também combina perfeitamente com qualquer estilo.

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
57 cm

80 16 2454532

Detalhes
- Cor: Preto
- 98% algodão, 2% elastano
- Estampa emborrachada com logo JCW
- Flexfit 110 com aba ligeiramente curva
- Fecho ajustável preto
- Fabricado no Vietnã

Tamanho e caimento
- Ajuste individual de tamanho através de clip
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JCW LOGO CAP.
BONÉ COM LOGO JOHN COOPER WORKS EM 3D.
Descrição do produto
Para correr, caminhar ou dirigir: o boné com logo emborrachado JCW dá a qualquer look um toque
esportivo. Com o fecho ajustável, Flexfit 110 patenteado e a aba ligeiramente curva, ele não só protege de
forma prática contra o sol, mas também combina perfeitamente com qualquer estilo.

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
57 cm

80 16 2454533

Detalhes
- Cor: Vermelho
- 98% algodão, 2% elastano
- Estampa emborrachada com logo JCW
- Flexfit 110 com aba ligeiramente curva
- Fecho Snapback preto
- Fabricado no Vietnã

Tamanho e caimento
- Ajuste individual de tamanho através de clip
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ACESSÓRIOS.
A Coleção Lifestyle John Cooper Works oferece uma grande seleção de acessórios práticos e ao mesmo tempo
sofisticados. Assim você pode levar a emoção da corrida direto das ruas para sua casa ou escritório.

JCW CARD HOLDER.
PORTA-CARTÕES EM COURO COM LOGO EM RELEVO JOHN COOPER WORKS E MINI WING.
Descrição do produto
Ele cumpre o que promete: o compacto JCW Card Holder é a solução perfeita para ter sempre à mão os seus
cartões mais importantes. A parte externa possui o logo JCW em relevo, a interna é decorada com um
discreto logo do MINI Wing.

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
10 x 7,6 x 0,5 cm

80 21 2454534

Detalhes
- Cor: Preto
- Couro bovino tipo napa
- Logo JCW em relevo na parte externa, e logo em relevo MINI
Wing na parte interna traseira
- Fabricado na Índia
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JCW PLAYING CARDS.
BARALHO COM QUALIDADE DE CASSINO EM ESTOJO DE COURO COM LOGO EM RELEVO JOHN COOPER
WORKS.
Descrição do produto
Que comecem os jogos:, o JCW Playing Cards vêm guardado em um estojo de couro bovino tipo napa, com o
logo JCW em relevo na parte externa e um discreto logo MINI Wing na parte interna. Para um carteado
especial, em casa ou em qualquer lugar.

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
10 x 8,5 x 2,4 cm

80 21 2454535

Detalhes
- Cor: Preto
- Estojo: couro bovino tipo napa
- Baralho em estojo feito de couro bovino tipo napa
- Cartas com qualidade de cassino (52 cartas e 3 curingas)
- Logo JCW em relevo na parte externa, e logo em relevo MINI
Wing na parte interna traseira
- Cartas fabricadas na China
- Estojo fabricado na Índia
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JCW MULTI-TOOL.
FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL LEATHERMAN REV COM LOGO GRAVADO MINI WING, EM ESTOJO
DE COURO COM LOGO EM RELEVO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Esteja sempre preparado para qualquer viagem: esta ferramenta multifuncional de 13 peças contém, entre
outros, corta-fios, alicate, abridor de garrafas e latas, lixa para metal, faca e diversas chaves de fenda. Para
o transporte seguro, ela vem em um estojo de couro bovino tipo napa, com logo JCW em relevo na parte
externa e um discreto logo MINI Wing na parte interna.

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
10,3 x 5 x 2,5 cm

80 23 2454536

Detalhes
- Cor: Preto
- Aço inoxidável, Estojo: couro bovino tipo napa
- Ferramenta multifuncional de 13 peças (corta-fios, régua, faca
em aço 420HC, chave de fenda pequena, alicate de bico,
cortador de arame, abridor de latas/garrafas, abridor de
pacotes, lixa para madeira/metal, chave Phillips, chave de
fenda média, alicate normal)
- Logo gravado MINI Wing no Leatherman
- Logo JCW em relevo na parte externa, e logo em relevo MINI
Wing na parte interna traseira do estojo de couro
- Estojo fabricado na Índia
- Leatherman Rev fabricado nos EUA
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JCW WATER BOTTLE.
GARRAFA DE ÁGUA COM LOGO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
O jeito mais eficiente de se refrescar: esta prática garrafa de água para viagem, com tampa preta fosca e
corpo transparente, cabe perfeitamente no porta-copos do MINI e é especialmente fácil de encher e limpar,
graças a uma abertura extragrande.

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
25,5 x 8 x 7,3 cm
Volume: 0,7 l

80 28 2454543

Detalhes
- Cor: Preto
- Polímero 100% livre de BPA (Tritan)
- Garrafa de água com tampa clássica de rosquear, e abertura
grande para fácil enchimento e limpeza
- Parte superior em cor fosca de contraste
- Parte inferior cinza transparente
- Tampa protegida com lingueta de borracha (Chili Red)
- Logo JCW impresso no corpo
- Logo em relevo MINI Wing na lingueta de borracha
- Cabe perfeitamente no porta-copos do MINI
- Fabricado na China
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JCW KEYRING.
CHAVEIRO COM LOGO GRAVADO A LASER JOHN COOPER WORKS E LOGO MINI WING.
Descrição do produto
Para juntar o que precisa ficar junto: com o JCW Keyring, todas as suas chaves estarão sempre à mão.
O fecho em formato de gancho oferece a possibilidade de prender todas as chaves na chave do carro ou no
mosquetão da sua bolsa de viagem. O chaveiro é decorado com logo JCW gravado a laser de um lado, e o
clássico logo MINI Wing do outro.

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
80 27 2454544
105 x 25,8 x 16,8 mm

Detalhes
- Cor: Prata
- Aço inoxidável escovado
- Chaveiro em formato de U com fecho em gancho
- Argola giratória
- Logo JCW de um lado e logo do MINI Wing do outro,
gravados a laser
- Fabricado na China
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JCW TACHYMETER WATCH.
RELÓGIO TACHYMETER COM IMPRESSÃO DO LOGO MINI WING EM BRANCO.
Descrição do produto
Um acessório atemporal, porém com uma precisão de segundos: o esportivo JCW Tachymeter Watch, com
mecanismo japonês, é de aço inoxidável e cristal mineral temperado. Ele possui um bisel de taquímetro e é à
prova d'água até 10 ATM. Com duas pulseiras intercambiáveis, uma em nylon e uma em couro legítimo,
complementam qualquer visual – seja elegante ou esportivo. O design é arrematado por um mostrador preto
com um pequeno logo MINI Wing branco, ponteiros brancos para as horas e minutos, e um ponteiro de
segundos em Chili Red.
Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
80 26 2454547
42 mm
Pulseira:
215 x 20 mm
Comprimento total do
relógio:
255 mm

Detalhes
- Cor: Preto
- Aço inoxidável enegrecido e escovado, cristal mineral
temperado
- Pulseira 1: 100% couro, Pulseira 2: 100% nylon
- Cronógrafo com bisel de taquímetro
- Coroa e 2 botões do lado direito
- Pulseira de couro com costura em Chili Red e correias de
couro
- Pulseira de nylon com correias de aço fosco
- Mostrador preto com logo MINI Wing branco, mecanismo
japonês (TMI)
- 10 ATM
- Fabricado na Áustria
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JCW AVIATOR SUNGLASSES.
ÓCULOS DE SOL ESTILO AVIADOR COM HASTES LISTRADAS, LOGO GRAVADO A LASER JOHN COOPER
WORKS E MARCA NOMINATIVA MINI.
Descrição do produto
Óculos de sol no clássico estilo aviador com lentes Zeiss antirreflexo de alta qualidade, resistentes a
arranhões, que garantem 100% de proteção contra raios UV-A e UV-B. Incluem estojo preto dobrável de
revestimento duro com logo em relevo MINI Wing, e pano branco para limpeza.

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
14,5 x 6,5 x 3,5 cm

80 25 2454548

Detalhes
- Cor: Preto
- Acetato transparente biodegradável
- Óculos de sol Aviator com hastes listradas (Preto, Branco, Chili
Red)
- Dobradiças 5-barras
- Lentes Zeiss com 100% proteção UV-A / UV-B, além de
revestimento antirreflexo resistente a arranhões
- Logo gravado a laser John Cooper Works na parte externa de
ambas as hastes, logo MINI Wing na parte interna
- Estojo preto dobrável com logo em relevo MINI Wing
- "Handmade in Italy" gravado a laser na parte interna da haste
- Pano de limpeza branco com logo MINI Wing em preto
- Fabricado à mão na Itália
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MINI ROLLERBALL PEN.
CANETA ROLLERBALL COM IMPRESSÃO DO LOGO MINI WING.
Descrição do produto
Porque não há nada tão belo quanto uma mensagem escrita à mão: a MINI Rollerball Pen recarregável é de
alumínio anodizado e escovado fosco, com cabo de fechamento giratório e impressão do logo MINI Wing.

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
117 x 9,62 mm

80 24 2454545

Detalhes
- Cor: Preto/Prata
- Alumínio anodizado e escovado fosco
- Rollerball com fechamento giratório
- Recarregável com carga preta padrão
- Impressão do logo MINI Wing em preto
- Fabricado na China
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MALAS E BAGAGENS.
As bolsas e mochilas da Coleção Lifestyle John Cooper Works não são apenas atraentes, como também
oferecem bastante espaço para tudo o que você precisa ter na sua viagem – ou que simplesmente está a fim
de levar junto.

JCW POUCH.
NÉCESSAIRE COM ZÍPER COM DOIS COMPARTIMENTOS E COM LOGO METÁLICO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Ela serve para tudo: com esta prática nécessaire, você tem todos os acessórios do dia-a-dia ao seu lado.
Com um grande compartimento principal e um compartimento menor em cima, você encontra tudo
rapidamente e nunca perde nada de vista. E com a alça lateral, você sempre tem a bolsa firme na sua mão.
Visualmente, a JCW Pouch impressiona por fora com o logo metálico JCW, e por dentro com um discreto
aplique em couro do logo MINI Wing.

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
22 x 5,5 x 13 cm
1,5 l

80 21 2454537

Detalhes
- Cor: Preto
- 100% algodão revestido, Forro: 100% poliéster
- Fita de gorgorão: 100% polipropileno
- Alça de mão em fita de gorgorão listrada (Preto, Chili Red,
Branco)
- Logo JCW em metal
- Um compartimento interno
- Aplique em couro do logo MINI Wing no compartimento
interno
- Fabricado na China
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JCW POUCH.
NÉCESSAIRE COM ZÍPER COM DOIS COMPARTIMENTOS E LOGO EM RELEVO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Ela serve para tudo: com esta prática nécessaire, você tem todos os acessórios do dia-a-dia ao seu lado.
Com um grande compartimento principal e um compartimento menor em cima, você encontra tudo
rapidamente e nunca perde nada de vista. E com a alça lateral, você sempre tem a bolsa firme na sua mão.
Visualmente, a JCW Pouch impressiona por fora com o logo JCW em relevo, e por dentro com um discreto
aplique em couro do logo MINI Wing.

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
22 x 5,5 x 13 cm
1,5 l

80 21 2454538

Detalhes
- Cor: Racing Green
- 100% algodão revestido, Forro: 100% poliéster
- Fita de gorgorão: 100% polipropileno
- Alça de mão em fita de gorgorão listrada (Preto, Racing Green)
- Logo JCW em metal
- Um compartimento interno
- Aplique em couro do logo MINI Wing no compartimento interno
- Fabricado na China
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JCW DUFFLE BAG.
BOLSA DUFFLE EM ALGODÃO COM FUNDO EM COURO, ALÇAS LISTRADAS E LOGO METÁLICO JOHN
COOPER WORKS.
Descrição do produto
Para que não falte nada na sua viagem de fim de semana: a JCW Duffle Bag, com um robusto fundo em couro,
é uma companheira de viagem altamente resistente, com muito espaço para tudo aquilo que você poça
precisar. A bolsa tem quatro compartimentos abertos do lado de fora, mais dois compartimentos internos e um
mosquetão para prender chaves. Também é confortável de carregar, graças às alças listradas e à alça para o
ombro ajustável e removível. O logo JCW em metal na parte externa dá o arremate visual a esta bolsa.
Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
45 x 25 x 27 cm,
25 l

80 22 2454539

Detalhes
- Cor: Preto
- 100% algodão revestido, Forro: 100% poliéster
- Fita de gorgorão: 100% polipropileno, Fundo: 100% couro
bovino tipo napa
- Duffle Bag flexível com fundo em couro
- Alças em fita de gorgorão listrada (Preto, Chili Red, Branco)
- Aplique de couro no prendedor central
- Zíper bidirecional impermeável
- Alça para o ombro ajustável e removível
- Compartimento interno com zíper e dois compartimentos abertos
- Mosquetão para chaves na parte interna
- Logo JCW em metal na parte externa, logo MINI Wing em couro
em relevo
- Fabricado na China
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JCW DUFFLE BAG.
BOLSA DUFFLE EM ALGODÃO COM FUNDO EM COURO, ALÇAS LISTRADAS E LOGO EM RELEVO JOHN
COOPER WORKS.
Descrição do produto
Para que não falte nada na sua viagem de fim de semana: a JCW Duffle Bag, com um robusto fundo em
couro, é uma companheira de viagem altamente resistente, com muito espaço para tudo aquilo que você
poça precisar. A bolsa tem quatro compartimentos abertos do lado de fora, mais dois compartimentos
internos e um mosquetão para prender chaves. Também é confortável de carregar, graças às alças listradas e
à alça para o ombro ajustável e removível. O logo JCW em relevo na parte externa dá o arremate visual a esta
bolsa.
Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
45 x 25 x 27 cm,
25 l

80 22 2454540

Detalhes
- Cor: Racing Green
- 100% algodão revestido, Forro: 100% poliéster
- Fita de gorgorão: 100% polipropileno, Fundo: 100% couro
bovino tipo napa
- Duffle Bag flexível com fundo em couro
- Alças em fita de gorgorão listrada (Preto, Racing Green)
- Aplique de couro no prendedor central
- Zíper bidirecional impermeável
- Alça para o ombro ajustável e removível
- Compartimento interno com zíper e dois compartimentos abertos
- Mosquetão para chaves na parte interna
- Logo em relevo JCW na parte externa, patch de couro com logo
em relevo do MINI Wing no compartimento interno
- Fabricado na China
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JCW SAILOR BAG.
BOLSA ESTILO MARINHEIRO COM FECHO CLÁSSICO DE GANCHOS E ILHÓS, INCLUINDO LOGO
METÁLICO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Para passeios marítimos e terrestres: a JCW Sailor Bag impressiona com seu design sofisticado e seus
materiais altamente resistentes, como o fundo em couro bovino legítimo tipo napa. Ela tem abertura clássica
com ilhós e mosquetões, e, além disso, uma bolsa lateral com zíper para guardar rapidamente pequenos
objetos. Outros detalhes sofisticados são a alça em couro, o forro interno macio preto, o logo em metal JCW e
a alça acolchoada para o ombro. Esta pode ser dividida em duas faixas para as costas através de um zíper,
assim transformando a bolsa em uma mochila num piscar de olhos. As funcionalidades extras são um
mosquetão para prender chaves, além de práticos compartimentos adicionais.
Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
30 x 30 x 75 cm
50 l

80 22 2454541

Detalhes
- Cor: Preto
- 100% algodão revestido, Forro: 100% poliéster
- Fita de gorgorão: 100% polipropileno, Fundo: 100% couro
bovino tipo napa
- Bolsa estilo marinheiro com acabamento em couro no
compartimento inferior separado
- Abertura clássica tipo marinheiro, com ganchos, ilhós e
mosquetões
- Alça acolchoada para o ombro com fita de gorgorão listrada
(Preto, Chili Red, Branco)
- Alça para o ombro pode ser dividida em duas faixas para as costas
- Mosquetão para chaves na parte interna
- Logo JCW em metal na parte externa, logo MINI Wing em couro
em relevo no compartimento interno
- Fabricado na China
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JCW SAILOR BAG.
BOLSA ESTILO MARINHEIRO COM FECHO CLÁSSICO DE GANCHOS E ILHÓS, INCLUINDO LOGO EM
RELEVO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Para passeios marítimos e terrestres: a JCW Sailor Bag impressiona com seu design sofisticado e seus
materiais altamente resistentes, como o fundo de couro bovino legítimo tipo napa. Ela tem abertura clássica
com ilhós e mosquetões, e, além disso, uma bolsa lateral com zíper para guardar rapidamente pequenos
objetos. Outros detalhes sofisticados são a alça de couro, o forro interno macio preto, o logo JCW em relevo
e a alça acolchoada para o ombro. Esta pode ser dividida em duas faixas para as costas através de um zíper,
assim transformando a bolsa em uma mochila num piscar de olhos. As funcionalidades extras são um
mosquetão para prender chaves, além de práticos compartimentos adicionais.
Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
30 x 30 x 75 cm
50 l

80 22 2454542

Detalhes
- Cor: Racing Green
- 100% algodão revestido, Forro: 100% poliéster
- Fita de gorgorão: 100% polipropileno, Fundo: 100% couro bovino
tipo napa
- Bolsa estilo marinheiro com acabamento em couro no
compartimento inferior separado
- Abertura clássica tipo marinheiro, com ganchos, ilhós e
mosquetões
- Alça acolchoada para o ombro com fita de gorgorão listrada
(Preto, Chili Red, Branco)
- Alça para o ombro pode ser dividida em duas faixas para as costas
- Mosquetão para chaves na parte interna
- Logo MINI Wing em couro e em relevo no compartimento
interno
- Fabricado na China
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MOBILIDADE & KIDS.
Para explorar o bairro, encontrar os amigos ou aproveitar um dia de chuva do melhor jeito possível: esta
grande seleção de produtos para atividades em casa e ao ar livre farão todo mundo se mover. Seja com a
bicicleta dobrável, com o Kart ou com brinquedos e miniaturas de alta qualidade, há muita coisa para
experimentar. Você só precisa decidir qual é a sua aventura.

MINI FOLDING BIKE GREY.
BICICLETA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO COM LOGO MINI WING.
Descrição do produto
Há vezes em que duas rodas são melhores do que quatro. É nessas horas que você pode tirar
confortavelmente a MINI Folding Bike do seu porta-malas. Ela tem câmbio de 8 marchas, aros de 20
polegadas, selim em couro e uma corrente resistente a sujeira com revestimento em Teflon®. Por isso, é
sempre uma solução inteligente para um passeio rápido pelo centro da cidade.

Tamanhos e Códigos:
150 x 110 x 60cm
Dobrada:
85 x 65 x 30 cm

80 91 2413798

Detalhes
- Cor: Cinza escuro
- Alumínio, aço inoxidável
- Quadro em alumínio leve em cinza escuro fosco
- Mecanismo de dobragem simples e inovador
- Câmbio Shimano Acera de 8 marchas
- Corrente resistente a sujeira com revestimento em Teflon®
- Aros de 20 polegadas
- Selim e punhos em couro
- Fabricado na República Tcheca
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MINI BIKE LIGHT.
KIT DE LUZES PARA BICICLETA – RECARREGÁVEIS VIA USB.
Descrição do produto
Ilumine a escuridão: com este kit de luzes dianteira e traseira para bicicleta, leves e fáceis de prender, você
aumenta a visibilidade e garante assim a sua segurança sempre. Graças ao cabo USB de íons de lítio
incluído, as baterias das luzes podem ser confortavelmente recarregadas em casa.

Tamanhos e Códigos:
Luz dianteira:
80 92 2450930
10 x 3cm
Luz traseira: 3 x 2 cm

Detalhes
- Cor: Preto
- Alumínio, borracha, policarbonato
- Luzes leves para bicicleta, dianteira e traseira
- Fáceis de prender
- Bateria de íons de lítio integrada
- Recarga via USB (cabo incluído)
- Máx. 30 lux (luz dianteira)
- Fabricado na China
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JCW GO-KART.
GO-KART COM LOGO MINI WING E LOGO JOHN COOPER WORKS.
Descrição do produto
Só um MINI proporciona aquela sensação única de Kart. E agora não só para os adultos, mas também para
os baixinhos: o JCW Go-Kart é feito para crianças a partir de 3 anos que querem vivenciar a verdadeira
emoção de dirigir um MINI. Ele possui assento móvel em formato de concha que pode ser ajustado à altura
do motorista, volante esportivo com buzina integrada, além de um freio de mão para garantir a segurança. O
chassi é feito em aço e alumínio resistentes, pintado a pó, com logo MINI Wing e logo JCW no spoiler
dianteiro.
Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
91 x 52,5 x 54 cm

80 93 2451017

Detalhes
- Cor: Preto/Chili Red
- Chassi resistente de aço e alumínio, pintado
- Para crianças a partir de 3 anos ou a partir de 95 cm de altura
- Roda livre automática para a frente e para trás
- Spoiler dianteiro com o nº "1" e listras laterais em Chili Red
- Assento ajustável em formato de concha
- Volante esportivo com buzina integrada
- Freio de mão
- Rolamentos de esferas
- Logo MINI Wing e logo JCW no spoiler dianteiro;
- Logo MINI Wing na parte traseira do assento
- Fabricado na Alemanha
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MINI COUNTRYMAN 1:18.
MINIATURA MINI COUNTRYMAN 1:18.
Descrição do produto
Uma versão pequena do grande aventureiro: o MINI Countryman em escala 1:18. Esta miniatura na cor
original "Island Blue" possui volante móvel, acabamento interior fiel ao original, além de portas e capô que
se abrem. Assim, você pode viver a emoção exclusiva de um MINI, mesmo quando não está dirigindo o seu
carro.

Tamanhos e Códigos:
1:18

80 43 2447940

Detalhes
- Cor: Island Blue
- Carro em miniatura 1:18
- Acabamento interior fiel ao original
- Fabricado na China
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MINI COOPER S PULL BACK.
CARRO DE BRINQUEDO COM MOTOR DE FRICÇÃO 1:36.
Descrição do produto
O pequeno MINI Cooper S em escala 1:36 está sempre pronto para uma corrida. E é um presente perfeito não
só para os pequenos, mas também para os fãs adultos do MINI.

Tamanhos e Códigos:
1:36

80 44 2447939

Detalhes
- Cor: Chili Red, Electric Blue, Volcanic Orange
- Escala 1:36
- Plástico
- Motor de fricção
- Fabricado na China
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MINI KNITTED CAR.
ALMOFADA MINI HATCH EM TRICÔ COM LOGO MINI WORDMARK NA PLACA.
Descrição do produto
O MINI Hatch em tricô tem enchimento macio, grade do radiador bordada e o logo MINI Wordmark nas
duas placas. Perfeito para os pequenos fãs do MINI, que ainda não têm idade para possuir um "de verdade".

Tamanhos e Códigos:
Tamanho único
26 x 14 x13 cm

80 45 2454546

Detalhes
- Cor: Chili Red
- 95% algodão, 3% poliéster, 2% viscose
- MINI Hatch de tricô
- Enchimento macio
- Grade do radiador bordada
- Logo MINI Wordmark nas placas dianteira e traseira
- Lavável em máquina à 30°
- Fabricado na China
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