
التشكيلة العصرية لعام 2019



المغامرة بانتظارك

ما المغامرة؟ هل األمر يخص األماكن البعيدة؟ أو ما 
ينتظر في الزاوية القريبة؟ في الند روڤر، نعتقد أن األمر 

يتعلق بكليهما. يمكن أن تأخذك إلى أي مكان أو أعلى 
جبل أو عبر الصحراء أو إلى مجرد وجهة نظر مختلفة. 

نقدم تشكيلتنا الجديدة لعام 2019.
مالبس وإكسسوارات أصلية مصممة لتناسب مغامراتك 

اليومية. أينما تجدها.
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مالبس 
وإكسسوارات الرجال

لن تجد متعة باتباع األساليب المعتادة في 
الحياة. اعثر على طريقة جديدة مع المالبس 
واإلكسسوارات القوية لدينا، من سترات 
السائق التراثية حتى ساعات كرونوغراف 

الحقيقية من الند روڤر. جميعها مصنوعة من 
أجل ما هو غير متوقع.

تعّرف على
أسلوبك الممّيز
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جاكيت السائقين للرجال 
كن متميزًا واحظ بمالبس قيادة غير تقليدية. 
يتميز جاكيت السائق للرجال ذو اللون األسود 

الفحمي برقعات مبطنة عند الكتفين، 
وقصاصات خفيفة تشبه الجلد، ما يحقق توازنًا 

رائعًا من الحماية والمرونة، مع جيب بسّحاب 
وشعار نصي على الصدر.

أسود فحمي
£95.00

قبعة بشعار الند روڤر 
قبعة بيسبول مصنوعة من خليط من القطن 

ومطرزة بتطريز ثالثي األبعاد على شكل شعار 
بيضاوي على الجزء األمامي. قصاصات متباينة 

اللون للحصول على تصميم مفعم بالحيوية. 
أزرق بحري

£15.00

قبعة بشعار الند روڤر 
قبعة بيسبول مصنوعة من خليط من القطن 

ومطرزة بتطريز ثالثي األبعاد على شكل شعار 
بيضاوي على الجزء األمامي. قصاصات متباينة 

اللون للحصول على تصميم مفعم بالحيوية. 
رمادي مارل

£15.00

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LAJK041GYB 
51LAJK041GYC 
51LAJK041GYD 
51LAJK041GYE 

51LAJK041GYF 
51LAJK041GYG 
51LAJK041GYH 
51LAJK041GY3

مقاس واحد 51LFCH667NVA مقاس واحد 51LFCH667GMA
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جاكيت المغامرة للرجال
كن على استعداد لالستمتاع بجميع الرحالت 
االستكشافية بفضل جاكيت المغامرة باللون 

األزرق البحري هذا الخاص بالرجال. مصنوع من 
 SPF 50 نسيج ذي معامل حماية من الشمس

ُمعد تقنيًا مع بطانة شبكية تساعدك على 
االسترخاء، كما يتميز بأكمام قابلة لإلزالة 

وقلنسوة للمسافرين خفية وجيوب متعددة 
األغراض.
أزرق بحري

£130.00

جاكيت بدرزة الصق للرجال
جاكيت خفيف ومقاوم للماء وجّيد التهوية ذو 

مظهر خارجي رائع. يتميز بأجزاء متباينة وجيوب 
بسّحاب عملية. يتميز برموز نظام االستجابة 

للتضاريس على الجانب الخلفي والشعار النصي 
للعالمة التجارية الند روڤر على الصدر.

رمادي
£185.00

سترة سوفت شيل بسّحاب كامل للرجال 
استمتع بالمغامرة في جميع أحوال الطقس 

بفضل سترة سوفت شيل باللون األزرق البحري 
المقاومة لألمطار والرياح. تتميز ببطانة داخلية 
من الصوف ومزّينة بالشعار النصي للعالمة 

التجارية الند روڤر وبجيب بسّحاب على الصدر مع 
رموز نظام االستجابة للتضاريس على الجانب 

الخلفي.
أزرق بحري

£90.00

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LEJM234NVB 
51LEJM234NVC 
51LEJM234NVD 
51LEJM234NVE 

51LEJM234NVF 
51LEJM234NVG 
51LEJM234NVH 
51LEJM234NV3

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LDJM654GYB 
51LDJM654GYC 
51LDJM654GYD 
51LDJM654GYE 

51LDJM654GYF 
51LDJM654GYG 
51LDJM654GYH 
51LDJM654GY3 XS 

S 
M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LEJM544NVB 
51LEJM544NVC 
51LEJM544NVD 
51LEJM544NVE 

51LEJM544NVF 
51LEJM544NVG 
51LEJM544NVH 
51LEJM544NV3
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سترة مبطنة بالريش للرجال
سترة مبطنة بخليط من الريش بياقة طويلة 

وجيوب مزّودة بسّحاب وأساور وأطراف قابلة 
للتعديل. تتميز بوجود شارة مغامرة أصلية على 

األكمام، ورموز نظام االستجابة للتضاريس على 
الجانب الخلفي والشعار النصي للعالمة التجارية 

الند روڤر على الصدر.
أزرق بحري

£175.00
XS 

S 
M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LDJM643NVB 
51LDJM643NVC 
51LDJM643NVD 
51LDJM643NVE 

51LDJM643NVF 
51LDJM643NVG 
51LDJM643NVH 
51LDJM643NV3

تي شيرت برسمة ديفيندر للرجال
تي شيرت مصنوع من القطن 100% ببطاقة 
لوحة أرقام أكسفورد وكامبريدج منسوجة على 

الطرف وفتحة صغيرة جانبية باإلضافة إلى 
خريطة الرحلة االستكشافية ورسمة ديفيندر.

أبيض
£25.00

سترة بسّحاب كامل للرجال 
يتميز بتصميم أنيق وعملي مع الراحة. سترة 

بلونين متناغمين يتميز بقلنسوة مبطنة وأدوات 
ضبط مزّودة بحبل من الجلد وشريط جانبي 

منسوج عليه الشعار النصي وشعار بيضاوي 
على الصدر.

أزرق بحري
£55.00

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LDHM950NVB 
51LDHM950NVC 
51LDHM950NVD 
51LDHM950NVE 

51LDHM950NVF 
51LDHM950NVG 
51LDHM950NVH 
51LDHM950NV3

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL

51LBTM159WTB 
51LBTM159WTC 
51LBTM159WTD 
51LBTM159WTE 

51LBTM159WTF 
51LBTM159WTG 
51LBTM159WTH

جيليه مبطن للرجال 
في غاية األناقة من الند روڤر. يتميز هذا الجيليه 

المبطن بخليط من الريش بالعديد من الجيوب 
المزّودة بسّحاب وأطراف قابلة للتعديل وياقة 

طويلة ليحول بينك وبين الرياح الباردة. يتميز 
برموز نظام االستجابة للتضاريس على الجانب 
الخلفي والشعار النصي للعالمة التجارية الند 

روڤر على الصدر.
أزرق بحري

£150.00

طقم مكّون من قبعة ووشاح للجنسين
طقم مكّون من قبعة ووشاح منسوجين في 
شكل مكتنز وقصير للجنسين باللون الرمادي 

ُمستلهم من شبكة الند روڤر األمامية. وتتميز 
التشكيلة بشارة معدنية تحمل الشعار النصي 

للعالمة التجارية الند روڤر.
رمادي مارل

£40.00
مقاس واحد 51LBGF348GMA

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LDJM644NVB 
51LDJM644NVC 
51LDJM644NVD 
51LDJM644NVE 

51LDJM644NVF 
51LDJM644NVG 
51LDJM644NVH 
51LDJM644NV3

سترة من الصوف بسّحاب كامل للرجال
توفر حماية أساسية من العوامل الجوية. سترة 

من الصوف جّيدة التهوية باللون الرمادي ومزّينة 
بحياكة خارجية متباينة باللون األسود. مزّينة 
بالشعار النصي للعالمة التجارية الند روڤر 
وبجيب بسّحاب على الصدر مع رموز نظام 
االستجابة للتضاريس على الجانب الخلفي.

رمادي
£60.00

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LFJM545BKB 
51LFJM545BKC 
51LFJM545BKD 
51LFJM545BKE 

51LFJM545BKF 
51LFJM545BKG 
51LFJM545BKH 
51LFJM545BK3
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قميص بولو بشعار بيضاوي للرجال
 قميص بولو مصنوع من قطن بيكيه %100 

ذو أطراف مزدوجة. يتميز بفتحة صغيرة جانبية، 
ومزّين بالعالمة التجارية الند روڤر ورموز نظام 

االستجابة للتضاريس على الكم وشعار بيضاوي 
على الصدر.

أبيض
£30.00

قميص المغامرة للرجال
قميص المغامرة باللون الرملي مصنوع من 
نسيج طارد للحشرات ذي معامل حماية من 

الشمس SPF 40 معد تقنيًا. يتميز بفتحات شبكية 
للمزيد من الراحة، وجيب على الصدر ونقوشات 

أسفل الياقة مزّودة بشريط جانبي يحمل الشعار 
النصي.
كريمي
£65.00

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LESM235CMB 
51LESM235CMC 
51LESM235CMD 
51LESM235CME 

51LESM235CMF 
51LESM235CMG 
51LESM235CMH 
51LESM235CM3

قميص بولو بشعار بيضاوي للرجال
 قميص بولو مصنوع من قطن بيكيه %100

ذو أطراف مزدوجة. يتميز بفتحة صغيرة جانبية، 
ومزّين بالعالمة التجارية الند روڤر ورموز نظام 

االستجابة للتضاريس على الكم وشعار بيضاوي 
على الصدر.

أزرق بحري
£30.00

تي شيرت مزّين برسمة شعار علم االتحاد للرجال
تي شيرت مصنوع من القطن 100% مع شعار 

مطبوع كبير للعلم على الصدر وشعار العالمة 
التجارية الند روڤر.

أزرق بحري
£25.00

تي شيرت مزّين برسمة شعار علم االتحاد للرجال
تي شيرت مصنوع من القطن 100% مع شعار 

مطبوع كبير للعلم على الصدر وشعار العالمة 
التجارية الند روڤر.

أبيض
£25.00

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LATM016WTB 
51LATM016WTC 
51LATM016WTD 
51LATM016WTE 

51LATM016WTF 
51LATM016WTG 
51LATM016WTH 
51LATM016WT3 XS 

S 
M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LATM017NVB 
51LATM017NVC 
51LATM017NVD 
51LATM017NVE 

51LATM017NVF 
51LATM017NVG 
51LATM017NVH 
51LATM017NV3

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LBPM078WTB 
51LBPM078WTC 
51LBPM078WTD 
51LBPM078WTE 

51LBPM078WTF 
51LBPM078WTG 
51LBPM078WTH 
51LBPM078WT3
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XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LATM016NVB 
51LATM016NVC 
51LATM016NVD 
51LATM016NVE 

51LATM016NVF 
51LATM016NVG 
51LATM016NVH 
51LATM016NV3
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ساعة يد الند روڤر التراثية
ساعة يد من Quartz باللون األزرق البحري الغامق الذي يحاكي 

سيارات الند روڤر األولى. تتميز بالعالمات التجارية التراثية وعقارب 
مضيئة وفتحة لعرض التاريخ وسوار NATO كالسيكي مصنوع من 

النايلون المقاوم للبلى لحماية الساعة عندما تخوض أي مغامرة. 
تتميز بمقاومتها للماء حتى 10 وحدات ضغط جوي )100 متر(.

أزرق بحري 
£175.00

51LEWM314NVA

ساعة يد كرونوغراف من الند روڤر
تتميز هذه الساعة بوجه يشحن بالطاقة الشمسية ومزود بفتحة 

لعرض التاريخ وهيئة على شكل لوحة العدادات. لمسة باللون 
البرتقالي على األقراص الفرعية والقرص الخارجي وعقرب الثواني. 
سوار مطاطي عالي التحمل لممارسة الرياضات واألنشطة القوية. 

تتميز بمقاومتها للماء حتى 10 وحدات ضغط جوي )100 متر(.
أسود 

£255.00
51LEWM313BKA

ساعة يد الند روڤر الكالسيكية
ساعة يد بطالء معدني ومزودة بقرص خارجي قابل للتعديل ليعمل 

كوظيفة منطقة زمنية ثنائية. تتألق بشعار الند روڤر النصي على 
وجه الساعة والشارة البيضاوية على الجانب الخلفي وفتحة للتاريخ 

وعقارب ومؤشرات مضيئة باإلضافة إلى سوار من الجلد اإليطالي 
ذي البنية النسيجية. تتميز بمقاومتها للماء حتى 10 وحدات ضغط 

جوي )100 متر(.

ساعات اليد
لقد تم تصميم ساعات يد الند روڤر هندسيًا مع 
العناية بالتفاصيل كما في سياراتنا تمامًا. من 
ساعات كرونوغراف التقليدية وحتى الساعات 

التي تعمل بالطاقة الشمسية، جميعها تتوافق 
مع أي مالبس. 

أسود 
£150.00

51LEWM312BKA
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انطلقي إلى
أحضان الطبيعة

عندما تنطلقين إلى أحضان الطبيعة، فإن 
مالبس السيدات لدينا ما تلبي احتياجاتك. من 
السترات المبطنة بالريش حتى مالبس بولو 
المالئمة لشكل الجسم والمالبس الصوفية 
التي تحمل العالمة التجارية. إنها المالبس 
المثالية أثناء النهار عندما تنطلقين من دون 

وجهة محددة.

 مالبس السيدات

18 19
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سترة سوفت شيل بسّحاب كامل للسيدات 
استمتع بالمغامرة في جميع أحوال الطقس 

بفضل سترة سوفت شيل باللون األزرق البحري 
المقاومة لألمطار والرياح. تتميز ببطانة داخلية 
من الصوف، ومزّينة بالشعار النصي للعالمة 

التجارية الند روڤر، وبجيب بسّحاب على الصدر، 
مع رموز نظام االستجابة للتضاريس على الجانب 

الخلفي.
أزرق بحري

£85.00

جاكيت خفيف للسيدات
يتميز هذا الجاكيت الخفيف باللون األزرق المائل 

للخضرة- بقصاصات باللون األحمر، وطبقة تهوية 
من الخلف، والعديد من الجيوب المزّودة 

بسّحاب. يمكن طيه في حقيبة صغيرة موسومة 
بشعار العالمة التجارية مع رموز نظام االستجابة 
للتضاريس، وُيعد هذا الجاكيت مثاليًا لالستمتاع 

بالمغامرات في جميع أحوال الطقس.
أزرق مائل للخضرة

£65.00
8 

10 
12 
14 

16 
18 
20

51LCJW330BLI 
51LCJW330BLJ 
51LCJW330BLK 
51LCJW330BLL 

51LCJW330BLM 
51LCJW330BLN 
51LCJW330BL2

جاكيت المغامرة للسيدات
كوني على استعداد لالستمتاع بجميع الرحالت 

االستكشافية بفضل جاكيت المغامرة باللون األزرق 
البحري الخاص بالسيدات. مصنوع من نسيج ذي 

معامل حماية من الشمس SPF 50 ُمعد تقنيًا مع 
بطانة شبكية تساعدك على االسترخاء، كما يتميز 
بأكمام قابلة لإلزالة وقلنسوة للمسافرين خفية 

وجيوب متعددة األغراض.
أزرق بحري

£125.00
8 

10 
12 
14 

16 
18 
20

51LEJW237NVI 
51LEJW237NVJ 
51LEJW237NVK 
51LEJW237NVL 

51LEJW237NVM 
51LEJW237NVN 
51LEJW237NV2

8 
10 
12 
14 

16 
18 
20

51LEJW552NVI 
51LEJW552NVJ 
51LEJW552NVK 
51LEJW552NVL 

51LEJW552NVM 
51LEJW552NVN 
51LEJW552NV2
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جاكيت مبطن للسيدات
جاكيت مريح ومبطن بخليط من الريش بأطراف 

قابلة للتعديل، والعديد من الجيوب المزّودة 
بسّحاب. يتميز بوجود شارة مغامرة أصلية على 

األكمام، ورموز نظام االستجابة للتضاريس على 
الجانب الخلفي، والشعار النصي للعالمة 

التجارية الند روڤر على الصدر.
أزرق بحري

£170.00
8 

10 
12 
14 

16 
18 
20

51LDJW848NVI 
51LDJW848NVJ 
51LDJW848NVK 
51LDJW848NVL 

51LDJW848NVM 
51LDJW848NVN 
51LDJW848NV2

قبعة بشعار الند روڤر 
قبعة بيسبول مصنوعة من خليط من القطن، 
ومطرزة بتطريز ثالثي األبعاد على شكل شعار 

بيضاوي على الجزء األمامي. قصاصات متباينة 
اللون للحصول على تصميم مفعم بالحيوية. 

رمادي مارل
£15.00

قبعة بشعار الند روڤر 
قبعة بيسبول مصنوعة من خليط من القطن، 
ومطرزة بتطريز ثالثي األبعاد على شكل شعار 

بيضاوي على الجزء األمامي. قصاصات متباينة 
اللون للحصول على تصميم مفعم بالحيوية. 

أزرق بحري
£15.00

جيليه مبطن للسيدات
في غاية األناقة من الند روڤر. يتميز هذا الجيليه 

المالئم لشكل الجسم بجيوب مزّودة بسّحاب، 
وأطراف قابلة للتعديل باستخدام رباط، وياقة 

طويلة ليحول بينك وبين الرياح الباردة. يتميز 
بوجود شارة مغامرة أصلية على الجيب الجانبي، 

ورموز نظام االستجابة للتضاريس على الجانب 
الخلفي، والشعار النصي للعالمة التجارية الند 

روڤر على الصدر.
أزرق بحري

£145.00
8 

10 
12 
14 

16 
18 
20

51LDJW849NVI 
51LDJW849NVJ 
51LDJW849NVK 
51LDJW849NVL 

51LDJW849NVM 
51LDJW849NVN 
51LDJW849NV2

مقاس واحد 51LFCH667NVA

مقاس واحد 51LFCH667GMA
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طقم مكّون من قبعة ووشاح للجنسين
طقم مكّون من قبعة ووشاح منسوجين في 
شكل مكتنز وقصير للجنسين باللون الرمادي 

ُمستلهم من شبكة الند روڤر األمامية. وتتميز 
التشكيلة بشارة معدنية تحمل الشعار النصي 

للعالمة التجارية الند روڤر.
رمادي مارل 

£40.00
مقاس واحد 51LBGF348GMA

جاكيت السائقات للسيدات
كوني متميزة واحظي بمالبس قيادة غير 

تقليدية. يتميز جاكيت السائق للسيدات -المالئم 
لشكل الجسم بلونه األسود الفحمي- برقعات 

مبطنة عند الكتفين وقصاصات خفيفة من الجلد، 
ما يحقق توازنًا رائعًا من الحماية والمرونة. يتميز 
بجيب بسّحاب وشعار العالمة التجارية الند روڤر 

على الصدر.
أسود

£90.00

قميص المغامرة للسيدات
قميص المغامرة ذو اللون الرملي المصنوع من 

نسيج طارد للحشرات ذي معامل حماية من 
الشمس SPF 40 معد تقنيًا. يتميز بجيوب مؤمنة 

متعددة الوظائف على الصدر ومزّود بفتحات 
شبكية للمزيد من الراحة باإلضافة إلى شريط 

جانبي يحمل الشعار النصي.
كريمي
£60.00

سترة بسّحاب كامل للسيدات
تتمّيز هذه السترة ذات السّحاب الكامل بتطريز 

نباتات متباينة اللون على بطانة القلنسوة 
ومزّودة بأساور وأطراف مضلعة. مزّينة بشعار 

بيضاوي على الصدر.
أزرق بحري

£55.00
8 

10 
12 
14 

16 
18 
20

51LDHW951NVI 
51LDHW951NVJ 
51LDHW951NVK 
51LDHW951NVL 

51LDHW951NVM 
51LDHW951NVN 
51LDHW951NV2

سترة بسّحاب كامل للسيدات
سترة عملّية بتصميم أنيق ومريح. سترة محبوك 

بلونين متناغمين تزينه صور ظاللية مناسبة. 
يتميز بقلنسوة مبطنة وأدوات ضبط مزّودة بحبل 

من الجلد وشريط جانبي منسوج عليه الشعار 
النصي وشعار بيضاوي على الصدر.

أزرق بحري
£55.00

8 
10 
12 
14 

16 
18 
20

51LDJW649BKI 
51LDJW649BKJ 
51LDJW649BKK 
51LDJW649BKL 

51LDJW649BKM 
51LDJW649BKN 
51LDJW649BK2

8 
10 
12 

14 
16 
18

51LCHM332NVI 
51LCHM332NVJ 
51LCHM332NVK 

51LCHM332NVL 
51LCHM332NVM 
51LCHM332NVN

8 
10 
12 
14 

16 
18 
20

51LESW238CMI 
51LESW238CMJ 
51LESW238CMK 
51LESW238CML 

51LESW238CMM 
51LESW238CMN 
51LESW238CM2
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تي شيرت مزّين برسومات للسيدات
يتميز هذا التي شيرت الكالسيكي بشعار كبير 
ورسوم نباتات مطبوعة، مع فتحتين صغيرتين 
جانبيتين، وشريط جانبي يحمل شعار العالمة 

التجارية النصي.
أزرق بحري

£25.00

تي شيرت مزّين برسومات للسيدات
يتميز هذا التي شيرت الكالسيكي بشعار كبير 
ورسوم نباتات مطبوعة، مع فتحتين صغيرتين 
جانبيتين، وشريط جانبي يحمل شعار العالمة 

التجارية النصي.
أبيض

£25.00

تي شيرت بشعار بيضاوي للسيدات
يتميز هذا التي شيرت بشعار الند روڤر ورمز 

نظام االستجابة للتضاريس على الكم.
أزرق بحري

£20.00

تي شيرت بشعار بيضاوي للسيدات
يتميز هذا التي شيرت بشعار الند روڤر ورمز 

نظام االستجابة للتضاريس على الكم.
أبيض

£20.00
8 

10 
12 
14 

16 
18 
20

51LBTW135WTI 
51LBTW135WTJ 
51LBTW135WTK 
51LBTW135WTL 

51LBTW135WTM 
51LBTW135WTN 
51LBTW135WT2

قميص بولو بشعار بيضاوي للسيدات
 يتميز قميص بولو الكالسيكي للسيدات

برسوم نباتات مطبوعة على صف األزرار والياقة 
وشعار بيضاوي ورمز نظام االستجابة للتضاريس 

على الكم.
أزرق مائل للخضرة

£28.00

قميص بولو بشعار بيضاوي للسيدات
 يتميز قميص بولو الكالسيكي للسيدات
 برسوم نباتات مطبوعة على صف األزرار

والياقة وشعار بيضاوي ورمز انظام االستجابة 
للتضاريس على الكم.

أبيض
£28.00

8 
10 
12 
14 

16 
18 
20

51LCTW329NVI 
51LCTW329NVJ 
51LCTW329NVK 
51LCTW329NVL 

51LCTW329NVM 
51LCTW329NVN 
51LCTW329NV2

8 
10 
12 
14 

16 
18 
20

51LCTW329WTI 
51LCTW329WTJ 
51LCTW329WTK 
51LCTW329WTL 

51LCTW329WTM 
51LCTW329WTN 
51LCTW329WT2

8 
10 
12 
14 

16 
18 
20

51LBTW135NVI 
51LBTW135NVJ 
51LBTW135NVK 
51LBTW135NVL 

51LBTW135NVM 
51LBTW135NVN 
51LBTW135NV2

8 
10 
12 
14 

16 
18 
20

51LBPL120TEI 
51LBPL120TEJ 
51LBPL120TEK 
51LBPL120TEL 

51LBPL120TEM 
51LBPL120TEN 
51LBPL120TE2

8 
10 
12 
14 

16 
18 
20

51LAPL011WTI 
51LAPL011WTJ 
51LAPL011WTK 
51LAPL011WTL 

51LAPL011WTM 
51LAPL011WTN 
51LAPL011WT2
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المغامرات تكون كبيرة بقدر تخيلها. مجموعتنا 
من مالبس األطفال تالئمهم أثناء السفر. 
وتتنّوع من التيشرتات المتينة والسترات 

الصوفية الرائعة وسيارة رينج روڤر الصالحة 
للركوب التي يبدؤون معها مغامراتهم. 

عالم األطفال

انطلقوا بخيالكم
 إلى أجمل عالم

2 8 2 9
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لعبة عربة ديفيندر تعمل بالتحكم عن ُبعد من 
ماركة نيكو

نموذج مصغر لعربة ديفيندر التي تعمل بالتحكم 
عن ُبعد بمقياس 1:16 باللون البرتقالي من 
نيكو. تتميز هذه العربة بإطارات ثابتة للغاية 

ومزّينة بأجزاء متباينة باللون األسود على 
السقف وغطاء المحرك والواقيات من الطين. 

مدى يصل إلى 40 مترًا. مناسبة لألطفال الذين 
تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر. غير مزّودة 

ببطاريات.
برتقالي 

£35.00
51LETY176ORA

دب المغامرات لألطفال
ُيعد هذا الدب الرفيق الوفي للصغار في كل 
رحالتهم االستكشافية. يرتدي دب المغامرات 

الموسوم بشعار العالمة التجارية الند روڤر 
قميصًا مزّينًا بشعار بيضاوي وشورتًا وقبعة 

المستكشف ويحمل حقيبة ساعي البريد.
بني

£35.00
51LDTY913BNA

سيارة لعبة طراز ديفيندر من برودر مزودة 
بمقطورة لنقل الحصان

سيارة لعبة طراز ديفيندر من برودر مع حصان 
ومقطورة لنقل الحصان وشبكة لسقف السيارة 

قابلين للفصل.
برتقالي

£30.00
51LETY363ORA

لعبة ديفيندر بمقياس 1:36 مزّودة بنظام 
السحب للخلف

نموذج مصغر بمقياس 1:38 مزّودة بنظام 
السحب للخلف طراز ديفيندر الكالسيكي موديل 

2007. تتميز هذه اللعبة بمعدن متين وهيكل من 
البالستيك مع نظام السحب للخلف واإلطالق. 

غير مناسبة لألطفال أقل من 3 سنوات.
فضي

£6.00
51LETY330SLA

سيارة اإلطفاء من برودر
لعبة على شكل نموذج مصغر لعربة مكافحة 

الحريق ديفيندر باللون األحمر بمقياس 1:16 من 
برودر. تتضمن هذه السيارة رجل اإلطفاء 

ومصباحًا وامضًا قاباًل للفصل وعجالت متحركة 
وأبوابًا قابلة للفتح. مناسبة لألطفال الذين تزيد 

أعمارهم عن 36 شهرًا.

سيارة لعبة طراز ديفيندر من برودر مزودة 
بمقطورة لنقل الحصان

سيارة لعبة طراز ديفيندر من برودر مع حصان 
ومقطورة لنقل الحصان وشبكة لسقف السيارة 

قابلين للفصل.
أخضر

£45.00
51TOADHT

سيارة قسم البوليس طراز ديفيندر من برودر
لعبة على شكل نموذج مصغر لسيارة الشرطة 
ديفيندر بمقياس 1:16 من برودر. تتضمن هذه 
السيارة ضابط الشرطة ومصباحًا وامضًا قاباًل 

للفصل وعجالت متحركة وأبوابًا قابلة للفتح. 
مناسبة لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن 36 

شهرًا.

سيارة طراز ديفيندر مزودة بعربة ثلج من برودر
سيارة لعبة الند روڤر طراز ديفيندر من برودر مع 

شبكة سقف السيارة القابلة لإلزالة وعجالت 
متحركة وأبواب قابلة للفتح. تشمل السيارة 

جرافة ثلج على مقطورة وسائق. مناسبة 
لألطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات فأكثر.

أخضر
£45.00

51LBTY551GNA

نموذج مصغر لسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات 
األبواب الثالثة بنظام السحب إلى الخلف 

بمقياس 1:38
نموذج مصغر لسيارة رينج روڤر إيڤوك موديل 

2011 بمقياس 1:38 مزّود بنظام السحب للخلف 
باللون األحمر. مصنوع من المعدن والبالستيك 

ومزّود بأبواب قابلة للفتح مع نظام السحب 
للخلف واإلطالق. مناسبة لألطفال الذين تبلغ 

أعمارهم 3 سنوات فأكثر.
أحمر

£6.00
51LETY331RDA

شخصيات روبوتات أوي قابلة لإلزالة وتكوين 
نماذج ثالثية األبعاد 

نماذج مكّونة من الورق قابلة لإلزالة من 
شخصيات روبوتات أوي. يمكنك طي 15 

شخصية مرحة وإعادة هيكلها بناًء على النطاق 
الواسع الذي تتميز به سيارات الند روڤر.

£5.00
51LDGF928NAA

أحمر
£40.00

51LETY251RDA

أبيض
£40.00

51LETY252WTA
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التشكيلة العصرية لعام 2019 انتظارك المغامرة ب



كتاب “Landy’s New Home” لألطفال
المزيد من مغامرات السلسلة األولى من كتب 

.‘Landy‘s New Home’ الندي في كتاب
£10.99

51LDGF991NAA

كتاب “Landy at the Factory” لألطفال
مغامرات السلسلة األولى من كتب الندي تجدها 

في كتاب ’Landy at the Factory‘ لألطفال 
باللغة اإلنجليزية. جّمع السلسة كاملًة.

£14.99
51LDGF062NAA

 ”Fender’s Day at the Harbour“ كتاب
لألطفال

 ‘Fender‘s Day at the Harbour’ يتميز كتاب
بالمزيد من المغامرات المرحة من فيندر المدافع.

£10.99
51LDGF992NAA

كتاب ملصقات تزيين
كتاب ملصقات تزيين أصدقاء الغابة الرائع 

بمقاس A4 مع صفحات بطابع رحلة المغامرة.
£5.00

51LDGF617NAA

التشكيلة العصرية لعام 2019
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تي شيرت مزّين برسمة الطرق الوعرة لألوالد
تي شيرت مصنوع من خامة جيرسيه القطن 

100% المتينة مع طباعة غير ملساء بثالثة ألوان 
مرحة.

برتقالي
£18.00

قميص بولو لألوالد 
قميص بولو مصنوع من القطن الجّيد %100 

مزّين برقعات قطنية متينة على الفتحتين 
الجانبيتين وقصاصات متباينة اللون على الياقة 

واألساور.
أزرق بحري

£25.00

جيليه للبنات
جيليه مبطن بنمط ماسي للبنات باللون 

األرجواني الداكن. يتميز الجيليه ببطانة داخلية 
مطبوع عليها رسمة المغامرة مع شارة للمغامرة 

على الصدر وشعار العالمة التجارية الند روڤر 
على الياقة الخلفية.

عّنابي
£45.00

جيليه لألوالد
جيليه بمظهر مرح باللون األزرق البحري والبرتقالي 
يتميز بتصميم مطبوع بنمط سداسي عصري من 

الداخل وشارة الطرق الوعرة على الصدر.
أزرق بحري

£45.00

تي شيرت مزّين برسمة الطرق الوعرة للبنات
تي شيرت مصنوع من جيرسيه القطن %100 

مزّين بطباعة غير ملساء بثالثة ألوان مفعمة 
بالحيوية.

عّنابي
£18.00

قميص بولو للبنات
قميص بولو للبنات مصنوع من القطن %100 
مع أكمام منفوخة وقصاصة متباينة اللون على 

الياقة واألساور.
أخضر

£25.00

تي شيرت مزّين برسمة الطرق الوعرة لألوالد 
تي شيرت مصنوع من خامة جيرسيه القطن %100 

المتينة مع طباعة غير ملساء بثالثة ألوان مرحة.
برتقالي

£18.00

قبعة لألطفال 
قبعة مصنوعة من القطن العثماني %100 

قابلة للتعديل مع ثالث شارات برسوم المغامرة 
منسوجة على الجزء األمامي منه وشعار الند 
روڤر النصي بتطريز ثالثي األبعاد على الجزء 

الخلفي بأكمله.
أزرق بحري

£12.00
51LDCC567NVA

قبعة لألطفال
قبعة مصنوعة من القطن العثماني %100 
قابلة للتعديل مع شارة منسوجة على الجزء 

األمامي منها.

قبعة لألطفال 
قبعة مصنوعة من القطن العثماني %100 
قابلة للتعديل مع شارة منسوجة على الجزء 

األمامي منها.
عّنابي
£12.00

51LBTC279PLA

وردي
£12.00

51LBTC279PNA

AGE 2 
AGE 3-4 
AGE 5-6 
AGE 7-8 

AGE 9-10

51LCTC281ORO 
51LCTC281ORP 
51LCTC281ORQ 
51LCTC281ORR 
51LCTC281ORS

AGE 2 
AGE 3-4 
AGE 5-6 
AGE 7-8 

AGE 9-10

51LDPC565NVO 
51LDPC565NVP 
51LDPC565NVQ 
51LDPC565NVR 
51LDPC565NVS

AGE 2 
AGE 3-4 
AGE 5-6 
AGE 7-8 

AGE 9-10

51LCJC336NVO 
51LCJC336NVP 
51LCJC336NVQ 
51LCJC336NVR 
51LCJC336NVS

AGE 2 
AGE 3-4 
AGE 5-6 
AGE 7-8 

AGE 9-10

51LBTC278PLO 
51LBTC278PLP 
51LBTC278PLQ 
51LBTC278PLR 
51LBTC278PLS

AGE 2 
AGE 3-4 
AGE 5-6 
AGE 7-8 

AGE 9-10

51LDPC571GNO 
51LDPC571GNP 
51LDPC571GNQ 
51LDPC571GNR 
51LDPC571GNS

AGE 2 
AGE 3-4 
AGE 5-6 
AGE 7-8 

AGE 9-10

51LCJC338PLO 
51LCJC338PLP 
51LCJC338PLQ 
51LCJC338PLR 
51LCJC338PLS

AGE 2 
AGE 3-4 
AGE 5-6 
AGE 7-8 

AGE 9-10

51LCTC281ORO 
51LCTC281ORP 
51LCTC281ORQ 
51LCTC281ORR 
51LCTC281ORS
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دراجة ثالثية العجالت من الند روڤر 
استمتع بالمرح على العجالت الثالث. ستكون 
هذه المنصة ثالثية العجالت والمزودة بأنبوب 
واحد والمصممة لالستخدامات المتعددة هي 
اختيارهم مع كل مغامرة. تأتي بلمسة نهائية 

باللون الرمادي المعماري مع شوكة أمامية 
باللون البرتقالي النشط. مناسبة لألطفال الذين 

تتراوح أعمارهم من 2 إلى 5 سنوات
رمادي معماري

£100.00
51LFBK364GYA

لعبة عربة ديفيندر تعمل بالتحكم عن ُبعد من 
ماركة نيكو

نموذج مصغر لعربة ديفيندر التي تعمل بالتحكم 
عن ُبعد بمقياس 1:16 باللون البرتقالي من 
نيكو. تتميز هذه العربة بإطارات ثابتة للغاية 

ومزّينة بأجزاء متباينة باللون األسود على 
السقف وغطاء المحرك وواقيات الطين. مدى 

يصل إلى 40 مترًا. مناسبة لألطفال الذين تبلغ 
أعمارهم 8 سنوات فأكثر. غير مزّودة ببطاريات.

برتقالي 
£35.00

51LETY176ORA

سيارة رينج روڤر للركوب
سيارة صالحة للركوب وُتستخدم في المجال 

 LED الرياضي مزّودة بمصابيح إضاءة من النوع
أمامية وخلفية وإطارات منخفضة الضوضاء 

ومقعد ناعم الملمس لالستمتاع بالراحة. 
مناسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من 18 

إلى 36 شهرًا. تعمل المصابيح باستخدام 3 
بطاريات AA )ال تأتي مع السيارة(.

أبيض 
£140.00

51LDTY926WTA
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طقم مكّون من قبعة ووشاح وقفازات 
لألطفال

طقم مكّون من قبة ووشاح وقفازات من خامات 
متينة إلحساس مثالي بالدفء باللون األزرق 

البحري مع رسوم المغامرة الخارجية والتفاصيل 
المضلعة.
أزرق بحري

£25.00
51LDGF639NVA

حقيبة ظهر لألطفال
حقيبة ظهر قوية مطبوع على الجزء األمامي 
منها رسمة Junior ديفيندر مع جيوب جانبية 

شبكية مطاطية.
أخضر

£20.00
51LDGF581GNA

حافظة طعام لألطفال
 Junior حافظة طعام متينة مطبوع عليها رسمة
ديفيندر مع شخصيات كرتونية وشعار الند روڤر 
 x بيضاوي مطبوع. أبعاد حجمها عرض 240 ملم

ارتفاع 180 ملم x عمق 84 ملم تقريبًا.
أخضر

£10.00
51LDGF582GNA

حافظة أقالم الرصاص لألطفال
تتميز حافظة األقالم ذات المظهر المرح هذه 

برسمة Junior ديفيندر مطبوعة عليها مع جيب 
وسّحاب بلون مختلف. أبعاد حجمها عرض 220 

ملم x ارتفاع 90 ملم x عمق 80 ملم تقريبًا.
أخضر
£7.00

51LDGF584GNA

حقيبة ظهر لألطفال
حقيبة ظهر قوية مطبوع على الجزء األمامي 
منها رسمة Junior ديفيندر مع جيوب جانبية 

شبكية مطاطية.
أرجواني

£20.00
51LDGF577PUA

حافظة طعام لألطفال
حافظة طعام متينة الخامة مطبوع عليها رسمة 

Junior ديفيندر مع شخصيات كرتونية وشعار الند 
روڤر بيضاوي مطبوع. أبعاد حجمها عرض 240 

ملم x ارتفاع 180 ملم x عمق 84 ملم تقريبًا.

حافظة أقالم الرصاص لألطفال
تتميز حافظة األقالم ذات المظهر المرح هذه 

برسمة Junior ديفيندر مطبوعة عليها مع جيب 
وسّحاب بلون مختلف. أبعاد حجمها عرض 220 

ملم x ارتفاع 90 ملم x عمق 80 ملم تقريبًا.
أرجواني

£7.00
51LDGF580PUA

سيارة رينج روڤر الصالحة للركوب 
سيارة صالحة للركوب وُتستخدم في المجال 

 LED الرياضي مزّودة بمصابيح إضاءة من النوع
أمامية وخلفية وإطارات منخفضة الضوضاء 

ومقعد ناعم الملمس لالستمتاع بالراحة. مناسبة 
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 36 

 AA شهرًا. تعمل المصابيح باستخدام 3 بطاريات
)ال تأتي مع السيارة(.

أحمر
£140.00

51LDTY926RDA

أرجواني
£10.00

51LDGF578PUA
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يستحق أفضل صديق لإلنسان ما هو أفضل. 
تشكيلة الند روڤر للكالب من باربور هي التي 
تلبي هذا المعنى. المعاطف واإلكسسوارات 
الخاصة بالكالب والتي توفر التدفئة والمقاومة 
للماء، جميعها يتم تصنيعها بواسطة اثنتين من 

أفضل العالمات التجارية في بريطانيا.

تشكيلة الند روڤر 
للكالب من باربور

4 0 41

التشكيلة العصرية لعام 2019 انتظارك المغامرة ب



وشاح الند روڤر للكالب من باربور 
وشاح ُمصنع خصيصًا للكالب مع قماش الترتان 

المميز لمنتجات باربور الخاصة بالند روڤر 
والمصنوع من القطن %100.

مختلط
£20.00

طوق الند روڤر للكالب من باربور
من منتجات باربور الخاصة بالند روڤر من قماش 

الترتان مع طرف من الجلد. يتميز الطوق بإبزيم 
مطلي بلمسة نحاسية عتيقة.

مختلط
£40.00

سترة شمعية الند روڤر للكالب من باربور 
ابِق أوفى أصدقائك بعيدًا عن العوامل الجوية 
بفضل هذه السترة الشمعية المقاومة للماء. 

هذه السترة مصنوعة من قماش ترتان الند روڤر 
من باربور، فهي تتميز بياقة ُيمِكن رفعها من 

أجل المزيد من الحماية.
زيتوني
£45.00

S 
M 
L 

XL

51BEPT289OLC 
51BEPT289OLD 
51BEPT289OLE 
51BEPT289OLF

سرج الكلب الند روڤر من باربور 
يتميز سرج الكلب األنيق والعملي بقماش الترتان 

المميز لمنتجات باربور الخاصة بالند روڤر.
مختلط
£30.00

سلسلة الكلب الند روڤر من باربور 
السلسة مصنوعة من الجلد الطبيعي وتتميز 

بحياكة علوية متباينة اللون وإبزيم مطلي بلمسة 
نحاسية عتيقة.

مختلط
£55.00

سرير الكلب الند روڤر من باربور 
سرير الكلب المريح والمتين مع جزء خارجي من 

قماش القنب القطني المشمع وقماش الترتان 
المميز والُمصنع خصيصًا لمنتجات باربور الخاصة 

بالند روڤر.
مختلط

M 51BEPT283MXD £65.00 
L 51BEPT283MXE £85.00 
XL 51BEPT283MXF£105.00

S/M 51BEPT286MX4

S 
M 
L

51BEPT287MXC 
51BEPT287MXD 
51BEPT287MXE

S 
M 
L

51BEPT284MXC 
51BEPT284MXD 
51BEPT284MXE

مقاس واحد 51BEPT285MXA
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تسلقي
 أعلى القمم

يتسلق بعضنا الجبال. ولكن لكل منا تحٍد خاص. 
ولهذا السبب تجعلك الهدايا ومجموعة السفر 
مستعدًا لما يمكن أن تواجهه في الحياة. من 

الحقائب حتى القبعات وحلقات المفاتيح، حصلنا 
على األدوات الجاهزة طوال الوقت.

الهدايا والسفر

4 4 4 5

التشكيلة العصرية لعام 2019 انتظارك المغامرة ب



قلم الند روڤر من كاران داتشي
يأتي هذا القلم من شركة التصنيع السويسرية الشهيرة كاران 

داتشي لُيجسد الروح الحقيقية لعالمة الند روڤر. يتميز هذا القلم 
المصنوع من األلومنيوم خفيف الوزن والمتين بقبضة مريحة 

ومشبك مرن لسهولة حمله. ويأتي في علبة مبطنة رفيعة.
لون رمادي غنميتال 

£35.00
51LFPN369GUA

Black 
£35.00

51LFPN369BKA

Orange 
£35.00

51LFPN369ORA

قلم Above and Beyond أكثر من مجرد
نقدم قلم الحبر المصمم للوصول إلى أبعد الزوايا. يتميز قلم 

Above and Beyond بأّنه مصنوع من األلومنيوم المستخدم في 
صناعة الطائرات حيث يأتي بهيكل خارجي سداسي األضالع وقبضة 

هندسية بتصميم مريح، فضاًل عن أّنه مصمم بأعلى مستويات 
التحمل تمامًا مثل السيارات التي نقدمها. فهو عبارة عن أداة 

تستخدم في الكتابة ومصنوع من أجل خوض المغامرات أيًا كان ما 
سيصحبك إليه.

لون رمادي غنميتال 
£150.00

51LFPN377GUA

4 6 47
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جاهز ألي شيء
مقاوم للماء، مقاوم للتجمد ومقاوم للحرارة 

وقوي بما يكفي ليكون أثناء قيادة سيارة على 
مختلف التضاريس.

هدية تدوم لمسافات
تضمن لك هذه الهدية أن تترك انطباعًا يدوم طوياًل، 

مع أنبوب عليه العالمة التجارية وقاعدة ثقيلة.

هيكل من الومنيوم
تمت صناعة هذا القلم من قطعة وحيدة من 

 األلومنيوم والمؤكسد بقّوة لحمايته مع نهاية غطاء
من المطاط للحماية من الصدمات.

250 فهرانهايت 
مقاوم للحرارة حتى درجة حرارة

االرتفاع

44غرامًا
الوزن

140 ملم

قلم يتخطى اآلفاق
إليكم القلم المصمم ألقصى حدود األداء، والمصنوع من 

األلومنيوم الخاص بصناعة الطائرات، مع ستة أنابيب 
جانبية ومقبض سهل التحكم، وهو قادر على تحمل 

مختلف الظروف، مثل سياراتنا. إنه أداة كتابة مصنوع 
للمغامرة أينما كانت مغامرتك.

لون رمادي غنميتال
£150.00

51LFPN377GUA
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حافظة جلدية لحماية األجهزة اللوحية
حافظة حاسوب لوحي جلدية مع شعار فضي 

محفور على الجزء األمامي.
أزرق بحري

£80.00

iPad Air 2 حافظة
حافظة iPad Air 2 باللون البني مع حافة من 

رقائق األلومنيوم مطبوعة باللون الذهبي المائل 
للوردي. تتميز الحافظة بحياكة متباينة اللون وجلد 

مثقوب على الجزء الخلفي، مع طرف لسهولة 
إخراج الجهاز من الحافظة.

بني
£80.00

iPad Air 2 حافظة
حافظة iPad Air 2 باللون البني مع حافة من 

رقائق األلومنيوم مطبوعة باللون الذهبي المائل 
للوردي. تتميز الحافظة بحياكة متباينة اللون وجلد 

مثقوب على الجزء الخلفي، مع طرف لسهولة 
إخراج الجهاز من الحافظة.

أزرق بحري
£80.00

 Samsung Galaxy حافظة الجهاز اللوحي
الجلدية 

حافظة جلدية ناعمة تالئم األجهزة اللوحية 
Samsung Galaxy. تتميز بشعار الند روڤر 

النصي المنقوش في شكل رقاقة معدنية. 
رمادي
£80.00

كابل iPhone مغطى بالجلد
هذا الكابل المبتكر والمغطى بالجلد لهاتف 

.MFI حاصل على ترخيص iPHONE
أزرق بحري

£30.00

ذاكرة تخزين USB سعة 16 جيجابايت في شكل 
طراز ديفيندر

ذاكرة التخزين USB سعة 16 جيجابايت مستلهمة 
من التصميم الشهير لسيارة الالند روڤر طراز 

ديفيندر.
فضي
£25.00

 Samsung Galaxy حافظة الجهاز اللوحي
الجلدية

حافظة جلدية ناعمة تالئم األجهزة اللوحية 
Samsung Galaxy. تتميز بشعار الند روڤر 

النصي منقوش في شكل رقاقة معدنية. 
أزرق بحري

£80.00

رباط قصير
حبل رباط العنق المتين من قماش القنب باللون 

األزرق البحري مع مشبك معدني بآلية فتح 
لألمان مع رموز نظام االستجابة للتضاريس.

أزرق بحري
£5.00

رباط قصير قابل للسحب
حبل قابل للسحب فضي في حافظة من 

األلومنيوم. يتميز الحبل بمشبك للتعليق بالحزام 
من الفوالذ غير القابل للصدأ بخطاف دوار.

فضي
£6.00

لوحة مغناطيسية من داريان جاب
التقويم المغناطيسي برسمة مخطط رينج روڤر. 
يضم التقويم مغناطيسين أحدهما لإلشارة إلى 

الشهر واألخرى إلى اليوم مع قطع إضافية 
لتدوين مالحظات.

رمادي
£30.00

USB شاحن طاقة البطارية
شاحن بطارية USB سعة 4000 أمبير في الساعة 

مزود بكابل للشحن. يتميز الشاحن برموز نظام 
االستجابة للتضاريس.

أزرق بحري
£35.00

 GALAXY S7 حافظة
حافظة بالستيكية واقية لهاتف Galaxy S7 مع 
شارة بيضاوية لعلم المملكة المتحدة. تصميم 

محكم وسهل مع جزء داخلي ناعم الملمس. 
تدعم الشحن الالسلكي.

أزرق بحري
£15.00

حافظة هاتف iPhone من داريان جاب
حافظة مصنوعة من البالستيك الصلب باللون 

األزرق البحري مزودة بمشبك ومصممة خصيصًا 
لهواتف iPhone 7 و+7. تتميز الحافظة بشارة 
علم المملكة المتحدة على الجزء الخلفي وبجزء 
داخلي ناعم الملمس. تدعم الشحن الالسلكي.

أزرق بحري
£15.00

iPhone حافظة لهاتف
مشبك لهاتف iPhone باللون األزرق البحري مثبت 

على حافظة ذات أجزاء داخلية ناعمة الملمس 
وشعار االتحاد على الجانب الخلفي. تدعم الشحن 

الالسلكي. اختر من مجموعة من األحجام 
المختلفة ليالئم هاتفك.

أزرق بحري
£15.00

6+ 
6 

7+ 
7

51LDPH635NVA 
51LDPH636NVA 
51LDPH911NVA 
51LDPH637NVA

حافظة iPhone برموز نظام االستجابة 
للتضاريس

تتميز حافظة iPhone هذه برموز نظام االستجابة 
للتضاريس وتدعم الشاحن الالسلكي.

أسود
£15.00

iPhone حافظة جلدية لهاتف
حافظة هاتف iPhone باللون األزرق البحري. تتميز 

بشعار الند روڤر النصي منقوش في شكل 
رقاقة معدنية. اختر من مجموعة من األحجام 

المختلفة ليالئم هاتفك.
أزرق بحري

£30.00

iPhone حافظة جلدية لهاتف
حافظة هاتف iPhone باللون األزرق البحري. تتميز 

بشعار الند روڤر النصي منقوش في شكل 
رقاقة معدنية. اختر من مجموعة من األحجام 

المختلفة ليالئم هاتفك.
رمادي
£30.00

 iPhone حافظة جلدية لهاتف
حافظة من الجلد لهاتف iPhone باللون الرمادي. 

تتميز بشعار الند روڤر النصي منقوش في 
شكل رقاقة معدنية. اختر من مجموعة من 

األحجام المختلفة ليالئم هاتفك.
رمادي
£30.00

S7 51LDPH634NVA

7 
7+

51LDPH867NVA 
51LDPH868NVA

51LAPH270NVA51LAPH270BNA
51LDLG854GYA

6 
6+ 

7 
7+ 

8 
8+

51LDPH929BKA 
51LDPH993CAA 
51LDPH994CAA 
51LDPH995CAA 
51LEPH216BKA 
51LEPH217BKA

6 
7 

7+

51LDPH680GYA 
51LDPH852GYA 
51LDPH853GYA

6+ 51LCPH537NVA

6+ 
7 

7+ 
8 

8+

51LCPH538NVA 
51LDPH852NVA 
51LDPH853NVA 
51LEPH222NVA 
51LEPH223NVA

51LDLG854NVA
51LDPH625NVA

51LDGF933SLA

51LELG229NVA 51LDPH912NVA

51LDGF958SLA
51LEGF633NVA 51LDGF610GYA
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أداة متعددة االستخدامات في شكل سيارة 
ديفيندر

أداة متعددة االستخدامات من الفوالذ األسود 
بحجم بطاقة اإلئتمان مصممة على شكل صورة 

ظلية لسيارة ديفيندر. تتضمن مجموعة من 
األدوات العملية بما في ذلك مؤشر عمق اإلطار.

أزرق بحري
£12.00

كشاف قابل إلعادة الشحن
تزود باإلضاءة في طريقك مع هذا الكشاف 
القابل إلعادة الشحن باللون األزرق المعالج 
بالطريقة األنودية. يتميز بشعاع الطاقة وزر 

التشغيل/إيقاف التشغيل من المطاط وشكل 
أسطواني مزود بُعقد للحصول على قبضة 

.USB محكمة. يتضمن كابل شحن عبر
أزرق بحري

£60.00

طقم من دبابيس الورق في علبة معدنية
علبة معدنية تحمل شعار الند روڤر وتحتوي على 
دبابيس ورق على شكل سيارة رينج روڤر وسيارة 

طراز.
£10.00

 A5 دفتر مالحظات كبير مقاس
دفتر مالحظات بمقاس A5 مغطى بغالف جلدي 
معالج )bicast(. رموز نظام االستجابة للتضاريس 

محفور على الجزء األمامي وشعار الند روڤر 
مطبوع على كل صفحة من صفحات دفتر 
المالحظات. الدفتر مكّون من 96 صفحة.

أزرق بحري
£12.00

حقيبة يد توت من قماش القنب
حقيبة مصنوعة من القطن 100% قابلة إلعادة 
االستخدام ومزّينة بطبعة تخطف األبصار حيث 

تستند في تصميمها إلى نمط الند روڤر 
الشبكي المميز.

أبيض
£5.00

حقيبة ظهر من الجلد والنايلون
اصطحب روح المغامرة معك أينما كنت. تتميز 

حقيبة الظهر ذات اللون األسود المصنوعة من 
النايلون بحافة من الجلد باللون األزرق البحري 

وجيب مضاد للماء وجيب يسهل الوصول إليه 
في األمام والعديد من الجيوب الداخلية. كما 

تأتي مع لسان قابل للطي به جيب بسّحاب 
وشعار الند روڤر النصي منقوش في األمام.
عمق 42 سم، ارتفاع 20 سم، عرض 64 سم.

أسود 
£140.00

حقيبة مستندات من الجلد والنايلون
كن مستعدًا للمهام المفاجئة اليومية. تتميز 
حقيبة المستندات هذه من النايلون األسود 
المزّينة بحافة من الجلد باللون األزرق البحري 

بجيب مضاد للماء وجيبين يسهل الوصول إليهما 
في األمام والعديد من أماكن التخزين. تأتي مع 
جيب بسّحاب وشعار الند روڤر النصي منقوش 

في األمام.
عمق 34 سم، ارتفاع 16 سم، عرض 42 سم.

أسود
£155.00

حقيبة عطلة نهاية األسبوع الجلدية 
متعددة االستعماالت بدرجة كبيرة. هذه الحقيبة 
مرنة تمامًا حيث تأتي مصنوعة من الجلد البني 

المغسول بالزيت اللين بدرجة كبيرة. مثالية 
للرحالت اليومية أو الرحالت الطويلة، حيث تتميز 
بمقابض قوية وشريط كتف قابل للفصل وجيب 

عملي بسّحاب، ارتفاع 18 سم، عرض 40 سم.
بني

£260.00

حقيبة عطلة نهاية األسبوع من الجلد والنايلون
كل ما تحتاج إليه في رحالتك. وال شيء زائد عن 
حاجتك؛ حيث تأتي مصنوعة من الجلد والنايلون 

المقاوم للبلى وتوفر ما يكفي من مساحة 
التخزين وجيب مضاد للماء وجيب أمامي يسهل 

الوصول إليه باإلضافة إلى شعار الند روڤر 
النصي المنقوش.

عمق 42 سم، ارتفاع 18 سم، عرض 31 سم.
أسود

£195.00

51LEGF918NAA

51LDTT619NVA

51LDTT620NVA

51LDNB628NVA
51LELU046WTA

51LELU364BNA

51LELU352BKA

51LELU354BKA
51LELU351BKA
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أزرار أكمام بيضاوية بعلم االتحاد
أزرار أكمام بيضاوية كالسيكية تتميز بعلم االتحاد.

فضي
£35.00

أزرار أكمام بيضاوية
أزرار أكمام أنيقة بشعار الند روڤر بيضاوي باللون 

األسود.
أسود

£35.00

مظلة الجيب
مظلة آلية بحجم الجيب باللون األزرق البحري تتميز 

بشعار الند روڤر البيضاوي.
أزرق بحري

£25.00

حلقة مفاتيح مع حلقة تسلق
حلقة تسلق مغطاة بالجلد باللون األسود مع 
شعار الند روڤر محفور على حمالة المفاتيح.

أسود
£30.00

مظلة الجولف الفاخرة
مظلة جولف بإطار من الفيبرجالس غير الموصل. 
تتميز بمظلة مزودة بتهوية لمقاومة الرياح بدرجة 

أكبر وشعار الند روڤر النصي الرائع على حافة 
المظلة.

أزرق بحري
£35.00

حمالة مفاتيح شكل سيارة ديفيندر 
اصطحب روح السيارة ديفيندر معك. تتميز حلقة 

المفاتيح التي تأتي على شكل نموذج مصغر 
مصبوب مطلي بالنيكل بشعار الند روڤر النصي 

محفورًا على الحلقة المشقوقة. 
فضي
£15.00

حلقة مفاتيح بيضاوية
حلقة مفاتيح بسيطة ورقيقة تتميز بالشعار 

البيضاوي األسود. مصنوعة من سبيكة الزنك 
والمينا.

أسود
£20.00

حلقة مفاتيح دائرية من الجلد 
حمالة مفاتيح مع حلقة من الجلد 100% باللون 
األسود. مصممة لسهولة االستخدام مع آلية 

السحب والتدوير البسيطة، مع شعار الند روڤر 
بيضاوي محفور على المشبك المعدني.

أبيض عاجي
£15.00

حلقة مفاتيح دائرية من الجلد 
حمالة مفاتيح مع حلقة من الجلد 100% باللون 
األسود. مصممة لسهولة االستخدام مع آلية 

السحب والتدوير البسيطة، مع شعار الند روڤر 
بيضاوي محفور على المشبك المعدني.

أسود
£15.00

كوب مميز بالشعار البيضاوي 
بسيط ورقيق. يتميز هذا الكوب المصنوع من 

الخزف الصيني األبيض بالشعار البيضاوي على 
أحد جوانبه.

أبيض
£12.00

كوب برموز االستجابة للتضاريس
كوب قهوة من السيراميك مع رموز نظام 

االستجابة للتضاريس على الجزء األمامي وشعار 
بيضاوي على الجزء الخلفي. آمن لالستعمال 

في الميكروويف وغسالة األطباق.
أزرق بحري

£12.00

كوب السفر من الفوالذ غير قابل للصدأ
يتميز كوب السفر المصنوع من الفوالذ غير قابل 

للصدأ هذا بسهولة حمله بفضل الطوق 
المصنوع من السيليكون حول منتصف الكوب 

ورموز نظام االستجابة للتضاريس.
أزرق بحري

£15.00

كوب السفر المصنوع من السيراميك
يتميز الكوب بسهولة حمله بفضل الطوق 

المصنوع من السيليكون حول منتصف الكوب 
ورموز نظام االستجابة للتضاريس وهو آمن 

لالستعمال في الميكروويف وغسالة األطباق.
أزرق بحري

£15.00

طقم أكواب داريان جاب مكّون من قطعتين
طقم مكّون من كوبي قهوة من البورسلين 

مطبوع عليهما مخطط رحلة داريان جاب 
االستكشافية ورسمة مخطط رينج روڤر.

أزرق بحري
£22.00

كوب مطلي بالمينا
احتفل بقصة إنشاء الند روڤر بهذا الكوب باللون 

األخضر من التشكيلة التراثية. يتميز بصورة ريد 
 Series I وارف باي على أحد جانبيه وكلمة

مطبوعة على الجانب اآلخر.
أخضر

£15.00

كتاب الند روڤر المميز
يغطي كتاب الند روڤر الرسمي سلسلة ونماذج 
طراز ديفيندر. يضم الكتاب عشرة فصول تحتفل 

بهذه السيارات الشهيرة واألشخاص الذين 
قادوها.

51LEUM282NVA

51LEUM123NVA

51LBKR243BKA

51LRCORPMUG14
51LDMG980NVA

51LDMG626NVA

51LDKR981BKA

51LDCL982BKA

51LACL273SLA

51LDMG915NVA 51LFMG009GNA 51LDMG611NVA

51LDKR928BKA 51LDKR925IVA 51LEKR323SLA

£50.00
51LEGF281NAA
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1.

نظارات شمسية

2 .

3 .
6 .

4 . 5 .

متع عينيك ببعض الحماية األنيقة. تقدم اإلطارات عالية 
المقاومة مع التصميمات الكالسيكية والمعاصرة. تم 

تطويرها جميعها بالتعاون مع Eyespace. ألول مرة تبدو 
المغامرة بهذا الجمال.

1.
Nevis نظارات الند روڤر الشمسية من

مصممة خصوصًا لتقليل التوهج البصري، كما 
تتميز هذه النظارات الشمسية من Nevis بشعار 

الند روڤر النصي على اإلطار.
لون رمادي غنميتال 

£125.00
51LEGM373GYA

2 .
Longnor نظارات الند روڤر الشمسية من

تحيي هذه النظارات الشمسية Longnor تراث الند 
روڤر البريطاني، كما تتميز بمفصلة بنمط بريطاني 

مميز وإطار ذي بنية نسيجية باللونين األخضر 
والرمادي.

أخضر
 £125.00

51LEGM370GNA

3 .
Snowdon نظارات الند روڤر الشمسية من

 Snowdon تتميز النظارات الشمسية المتوفرة من
بأّنها مصممة ألسلوب الحياة النشيط خارج المنزل 
وذلك بفضل مواد األسيتات غير الالمعة المبتكرة 

 .OBEX™  والعدسات العاكسة المستقطبة

4 .
Usk نظارات الند روڤر الشمسية من

النمط الفاخر المالئم لكل المناسبات، تتميز هذه 
النظارات الشمسية من Usk بشكل العين الحديث 

مع شعار الند روڤر النصي على العدسات.
أسود

 £125.00
51LEGM379BKA

5 .
Scafell نظارات الند روڤر الشمسية من

مثالية للمغامر الجريء، حيث تتميز النظارات 
الشمسية من Scafell ببنية مدمجة مع إطار مغلف 

.OBE ومفصالت
أزرق

£125.00
51LEGM376BLA

6 .
Merrick نظارات الند روڤر الشمسية من

مصنوعة من األسيتات الفاخرة مع مفصلة مرنة 
وعدسات عاكسة. تعمل هذه المكّونات إلنشاء 

إطار رجالي أملس.
أسود

£150.00
51LEGM371BKA

لون صدفة السلحفاة 
£150.00

51LEGM377BNA
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تعتبر المغامرة جزًء من تراث الند روڤر، وقد 
بدأت هذه الغامرة يوم قام موريس ويلكر 
برسم شكل سيارة SERIES I األصلية على 
رمال شاطئ أنجلسي. وهو اليوم الذي 

ولدت فيه الند روڤر وبدءًا من تلك اللحظة 
ونحن نقوم بصنع منتجات ترافقك أينما 

انطلقت بمغامرتك.

 SERIES I تشكيلة
التراثية

5 8
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جاكيت جلد بتصميم
تراثي للرجال

مصنوع من الجلد 100% ومزّين بالعالمة التجارية 
الند روڤر 100%. يمثل هذا الجاكيت الكالسيكي 

كل ما نسعى إلى تحقيقه من المتانة 
واالستخدام العملي والتصميم األنيق. يتوّفر 

باللون األخضر مع أجزاء معدنية نحاسية، ويتميز 
بحياكة شبكية على الكتفين وبطانة سادة.

أخضر
£425.00

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LFLM949GNB 
51LFLM949GNC 
51LFLM949GND 
51LFLM949GNE 

51LFLM949GNF 
51LFLM949GNG 
51LFLM949GNH 
51LFLM949GN3

6 0 6 1
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جاكيت ميداني من القطن بتصميم تراثي 
للرجال 

يتميز هذا الجاكيت الكالسيكي الميداني ذو اللون 
البني بأّنه مصنوع من القطن 100% مع إضفاء 
لمسات نهائية بسيطة من الشمع على النسيج. 

أجزاء معدنية نحاسية وجيوب متعددة األغراض 
مزّينة بمطبوعات Red Wharf Bay على البطانة 

الداخلية. يتميز بشعار تراثي على األكمام.
بني

£125.00

قميص صوف بتصميم تراثي للرجال
قميص يتميز بتصميم تراثي في كل خياطة. 

يتميز هذا القميص ناعم الملمس والمصنوع من 
القطن 100% باللون الرمادي بتصميم أصلي 
أنيق مزّود بأزرار على شكل قرون وأزرار أسفل 

الياقة وجيبين على الصدر وشريط تراثي 
موسوم بشعار العالمة التجارية وملصق منسوج 

على الجزء الخلفي من الرقبة.
رمادي
£60.00

تي شيرت مزّين برسوم من تشكيلة التصميم 
التراثي للرجال

تي شيرت مصنوع من القطن 100% مطبوع 
عليه Original Series. يتميز بملصق منسوج 
على الجزء الخلفي من الرقبة وشريط جانبي 

منسوج عليه الشعار النصي مع شعار التصميم 
التراثي على الكم. 

رمادي مارل
£35.00

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LFJM947BNB 
51LFJM947BNC 
51LFJM947BND 
51LFJM947BNE 

51LFJM947BNF 
51LFJM947BNG 
51LFJM947BNH 
51LFJM947BN3

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LFSM948GYB 
51LFSM948GYC 
51LFSM948GYD 
51LFSM948GYE 

51LFSM948GYF 
51LFSM948GYG 
51LFSM948GYH 
51LFSM948GY3

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LFTM944GMB 
51LFTM944GMC 
51LFTM944GMD 
51LFTM944GME 

51LFTM944GMF 
51LFTM944GMG 
51LFTM944GMH 
51LFTM944GM3

6 2 6 3
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قميص شامبراي من تشكيلة التصميم التراثي 
للرجال

يتميز القميص الشامبراي الكالسيكي المصنوع 
من القطن 100% بلوحة رقم سيارة الرحلة 

االستكشافية على الظهر، مزّود برقعات عند 
الكوع وأزرار متباينة وشعار تراثي على شريط 

الجيب.
أزرق

£50.00

تي شيرت مزّين برسوم من تشكيلة التصميم 
التراثي للرجال

تي شيرت مصنوع من القطن 100% مزّين 
بشعار ذي نمط تراثي. يتميز بملصق منسوج 
على الجزء الخلفي من الرقبة وشريط جانبي 

منسوج عليه الشعار النصي مع شعار التصميم 
التراثي على الكم. 

أزرق بحري
£30.00

تي شيرت مزّين برسوم من تشكيلة التصميم 
التراثي للرجال

تي شيرت مصنوع من القطن 100% مزّين 
بشعار ذي نمط تراثي. يتميز بملصق منسوج 
على الجزء الخلفي من الرقبة وشريط جانبي 

منسوج عليه الشعار النصي مع شعار التصميم 
التراثي على الكم. 

صغير جدًا
£30.00

تي شيرت مزّين برسوم من تشكيلة التصميم 
التراثي للرجال

تي شيرت مصنوع من القطن 100% مطبوع 
عليه Original Series. يتميز بملصق منسوج 
على الجزء الخلفي من الرقبة وشريط جانبي 

منسوج عليه الشعار النصي مع شعار التصميم 
التراثي على الكم. 

أخضر
£35.00

قميص بولو من التشكيلة التراثية للرجال
قميص بولو مصنوع من قطن بيكيه %100 

بلون رمادي مارل تزينه نقوش متباينة على الجزء 
العلوي من الصدر. يتميز بياقة وأساور مضلعة 
مع خطوط متباينة وشريط جانبي منسوج عليه 

الشعار النصي. شعار تراثي على الكم.
رمادي مارل

£45.00

تي شيرت مزّين برسوم من تشكيلة التصميم 
التراثي للرجال

تي شيرت مصنوع من القطن 100% مطبوع 
عليه Original Series. يتميز بملصق منسوج 
على الجزء الخلفي من الرقبة وشريط جانبي 

منسوج عليه الشعار النصي مع شعار التصميم 
التراثي على الكم. 

رمادي مارل
£35.00

دفتر مالحظات داريان جاب
سجل مغامراتك اليومية في دفتر المالحظات 
مقاس A4 هذا المزود بخريطة الحملة مطبوعة 

بداخله. يتضمن 96 ورقة مسطرة من الورق 
المعاد تدويره.

أزرق بحري
£14.00

51LDNB615NVA

وشاح بتصميم تراثي للجنسين
وشاح للجنسين بلونين متناغمين ُمستلهم من 
رحلة عبور داريان جاب. تتميز النقشة المطبوعة 

على الوشاح بالخرائط الكالسيكية التراثية 
واألنماط الطبيعية.

أصفر فاتح/أزرق بحري
£30.00

51LDSF597BNA

سدادات الزجاجات التراثية
سدادات الزجاجات باأللوان األسود واألصفر 

واألحمر من الفوالذ غير القابل للصدأ مستلهمة 
من ذراع تبديل التروس واألذرع األخرى في رينج 

روڤر.
أسود

£45.00
51LEGF253BKA

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LDSM592BLB 
51LDSM592BLC 
51LDSM592BLD 
51LDSM592BLE 

51LDSM592BLF 
51LDSM592BLG 
51LDSM592BLH 
51LDSM592BL3

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LFTM946NVB 
51LFTM946NVC 
51LFTM946NVD 
51LFTM946NVE 

51LFTM946NVF 
51LFTM946NVG 
51LFTM946NVH 
51LFTM946NV3

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LFTM946GMB 
51LFTM946GMC 
51LFTM946GMD 
51LFTM946GME 

51LFTM946GMF 
51LFTM946GMG 
51LFTM946GMH 
51LFTM946GM3

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LFTM944GMB 
51LFTM944GMC 
51LFTM944GMD 
51LFTM944GME 

51LFTM944GMF 
51LFTM944GMG 
51LFTM944GMH 
51LFTM944GM3

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LFTM944GNB 
51LFTM944GNC 
51LFTM944GND 
51LFTM944GNE 

51LFTM944GNF 
51LFTM944GNG 
51LFTM944GNH 
51LFTM944GN3

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LFPM950GMB 
51LFPM950GMC 
51LFPM950GMD 
51LFPM950GME 

51LFPM950GMF 
51LFPM950GMG 
51LFPM950GMH 
51LFPM950GM3

حقيبة توت التراثية
اصطحب روح الند روڤر الصامدة معك أينما 
ذهبت. حقيبة يد توت مصنوعة من القطن 

100% قابلة إلعادة االستعمال وتتميز بطبعة 
Series I على الجانب األمامي.

أبيض
£5.00

51LFLU046WT
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حقيبة من تشكيلة التصميم التراثي
استعد لرحلة رائعة في الخارج مع حقيبة الظهر 

من تشكيلة التصميم التراثي هذه باللون 
األخضر. تتميز بجيب مع زر ومشبك على شكل 
حلقة تسلق في الجانب األمامي وأربطة قوية 

ومقبض إضافي للحمل في اليد. الشعار 
التراثي على الجانب الخلفي.

W 12cm H 41cm D 25cm – أخضر
£95.00

51LFLU356GNA

حقيبة الدوفيل التراثية
حقيبة دوفيل للحمل على الكتف باللون األزرق 

الغامق وحافة بيضاء. مصنوعة من القماش 
 المتين وتتميز بالشعار التراثي المطرز في 

الجانب األمامي.
H 50cm D 30cm – أزرق بحري

£95.00
51LFLG361NVA

قبعة من تشكيلة التصميم التراثي للجنسين 
قبعة بيسبول كالسيكية بلون رمادي مارل مزّودة 

بأجزاء خارجية وقصاصات باللون األزرق البحري. 
تتميز بشعار تراثي مطرز على الجزء األمامي 

باإلضافة إلى شريط الشعار النصي على جانب 
واحد.

رمادي مارل
£20.00

مقاس واحد 51LFCH943GMA

وشاح بتصميم تراثي للجنسين 
تتميز بأّنه تصميم خالص من الند روڤر فائق 

الجودة. وشاح ناعم الملمس باللون األزرق البحري 
مزّين بنمط متباين باللون الرمادي والكريمي. 
مزّين من الجنب بشارة من الجلد تتميز بشعار 

تراثي. مزّود بمسمار كبير الرأس م عدني إلحكام 
غلقه.

أزرق بحري
£35.00

مقاس واحد 51LFSF952NVA
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كوب مطلي بالمينا
احتفل بقصة إنشاء الند روڤر بهذا الكوب باللون 

األخضر من التشكيلة التراثية. يتميز بصورة ريد 
 Series I وارف باي على أحد جانبيه وكلمة

مطبوعة على الجانب اآلخر.
أخضر

£15.00
51LFMG009GNA

طقم إسبرسو من تشكيلة التصميم التراثي
طقم مكّون من أربعة أكواب إسبرسو وأطباقها 

من الخزف الصيني باللون األزرق البحري 
والرمادي. تتألق بالشعار التراثي على أحد 

الوجهين وكلمة Original Series I على الجانب 
اآلخر.

أزرق بحري/رمادي
£60.00

51LFGF363NVA

كوب يحمل الشعار التراثي
فنجان من الخزف الصيني برسمة الشعار 

التراثي على أحد جانبيه وسيارة الند روڤر طراز 
ديفيندر على الجانب اآلخر.

أبيض
£12.00

51LFMG363WTA

6 8 6 9
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حافظة بطاقات من تشكيلة التصميم التراثي
اصطحب التاريخ في جيبك. حافظة البطاقات 
المصنوعة من الجلد البني الرقيق هذه بحافة 
باللون األزرق البحري مع حياكة باللون األبيض 
والعديد من الجيوب. شكل المعّين الهندسي 

التراثي منقوش على الوجه األمامي. 
بني

£35.00
51LFLG358BNA

محفظة من تشكيلة التصميم التراثي
قطعة من تراث الند روڤر في جيبك. تتسع هذه 

المحفظة المصنوعة من الجلد البني الرقيق 
والمميزة بحافة باللون األزرق الغامق من الداخل 

لما يصل إلى ست بطاقات. تتميز بنقش 
للشعار التراثي على الوجه األمامي.

بني
£60.00

51LFLG357BNA

حافظة جواز سفر بتصميم تراثي
احفظ وثائقك أينما ذهبت في رحالتك بحامل 

جواز السفر هذا المصنوع من الجلد البني 
الرقيق. حيث تتميز بحافة باللون األزرق الغامق 
من الداخل والشعار التراثي المطرز في األمام.

بني
£40.00

51LFLG359BNA

مجموعة شارات على شكل دبوس بتصميم 
تراثي

شارات نحاسية على شكل دبوس تتميز 
بمجموعة من رموز الند روڤر المميزة. بما فيها 

Series I وRange Rover والشعار التراثي 
والشارة البيضاوية وسيارة الشرطة التراثية.

أزرق بحري
51LFGF362NVA

ساعة يد الند روڤر التراثية
ساعة يد Quartz باللون األزرق البحري الغامق 
الذي يحاكي سيارات الند روڤر األولى. تتميز 

بالعالمات التجارية التراثية وعقارب مضيئة 
وفتحة لعرض التاريخ وسوار NATO كالسيكي 

مصنوع من النايلون المقاوم للبلى لحماية 
الساعة عندما تخوض أي مغامرة. تتميز 

بمقاومتها للماء حتى 10 وحدات ضغط جوي 
)100 متر(.
أزرق بحري

 £175.00
51LEWM314NVA

التشكيلة العصرية لعام 2019
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نقدم مجموعة من العناصر التي تجّسد 
ذكريات الماضي وتحتفل بأول سيارة 

الند روڤر على اإلطالق. مع أخذ 
التصميمات من سيارة الند روڤر 

 HUE األصلية التي كانت تحمل اللوحة
166، تستدعي هذه الهدايا 

واإلكسسوارات ميالد المغامرة 
الحقيقية.

HUE 166

7 2 7 3
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تي شيرت مزّين برسمة HUE للرجال
تي شيرت مصنوع من جيرسيه القطن %100 

مع رسمة فنية لسيارة HUE 166 الشهيرة على 
الصدر.
أسود

£25.00

HUE كوب قهوة
ابدأ رحلتك اليومية مع هذا الكوب من السيراميك 
 HUE باللون األخضر جراسمير، حيث يتميز بشعار

166 مع حافة مبروزة. آمن لالستخدام في 
الميكروويف وغسالة األطباق.

أخضر جراسمير
£12.00

51LRCEAHUEG

تي شيرت مزّين برسمة HUE لألوالد 
 HUE 166 تي شيرت برسمة فنية لسيارة

الشهيرة على الجزء األمامي ويتميز هذا التي 
شيرت المصنوع من جيرسيه القطن 100% أيضًا 

ببطاقة HUE منسوجة على الطرف.
أخضر

£18.00

دمية الدب تيدي
 Hue لعبة أطفال ناعمة الملمس في زي أفرول

166 وقبعة مسطحة صوفية. تتألق اللعبة بشعار 
الند روڤر لتشكل هدية الند روڤر المحببة 

لألطفال. مناسبة لجميع األعمار مع توفير الرقابة 
المالئمة من البالغين.

بني
£35.00

51LDTY618BNA

HUE حلقة مفاتيح
حمالة مفاتيح عملية تحمل شعار لوحة السيارة 

HUE 166 من الكروم.
أسود

£15.00
51LDKR914BKA

HUE دفتر مالحظات ومنظم
 HUE دّون مالحظاتك. دفتر مالحظات ومنظم
من القماش مع حياكة متباينة باللون الرمادي 

وجيب تخزين متعدد االستعماالت. يتألق بشارة 
HUE 166 منسوجة.

أخضر
£15.00

51LDNB562GNA

 A6 صغير بحجم HUE دفتر مالحظات
مصنوع من الورق الحجري صديق البيئة الذي 

يتميز بالقوة ومقاومة القطع ومضاد للزيوت 
ومضاد للماء، كما يتميز دفتر المالحظات مقاس 

 .HUE 166 هذا بشعار لوحة أرقام A6 
يتضمن الرسم الفني لـ HUE في الداخل.

أخضر
£3.00

51LDNB561GNA

وعاء الكلب HUE من السيراميك
يتميز هذا الوعاء األخضر المتين والمصنوع من 

السيراميك بلوحة السيارة HUE 166 ذات الحواف 
البارزة على الجزء األمامي منه.

أخضر جراسمير
£22.00

51LDPT788GNA

طقم مكّون من طوق وسلسة للكلب HUE من 
الجلد

طوق كلب من الجلد األسود المتين مع شعار 
لوحة السيارة HUE 166 وسلسة مع حياكة باللون 

األخضر البارز.
أسود

£35.00
51LDPT924BK4 
51LDPT924BK6

S-M 
L-XL

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LDTM558BKB 
51LDTM558BKC 
51LDTM558BKD 
51LDTM558BKE 

51LDTM558BKF 
51LDTM558BKG 
51LDTM558BKH 
51LDTM558BK3

AGE 2 
AGE 3-4 
AGE 5-6 
AGE 7-8 
AGE 9-10

51LDTC559GNO 
51LDTC559GNP 
51LDTC559GNQ 
51LDTC559GNR 
51LDTC559GNS
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تشكيلة رينج روڤر حيث تلتقي األصالة مع 
الحداثة. تجمع هذه التشكيلة بين الحقائب 

وحافظات النقود وحافظات البطاقات المصنوعة 
من أفضل أنواع الجلود. إنها إكسسوارات فاخرة 

مستلهمة من السيارات األكثر شهرة.

رينج روڤر

7 6 7 7
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Montegrappa قلم رينج روڤر من
اكتب بنمط ال يضاهى من التحسين والكفاءة. 

مصنوع من بوليمر متين مع لمسة ملساء على 
الجزء الخلفي، كما يتميز بالتفاصيل التقنية للسيارة 

الرياضية متعددة االستعماالت المميزة. من 
تصميم الند روڤر وتصنيع مونتيجرابا، المصمم 

رقم واحد ألدوات الكتابة الفاخرة في إيطاليا، حيث 
يأتي كل قلم مثااًل دقيقًا على مهارة الصناعة 

واألناقة.
أسود

£395.00
51LFPN376BKA

حافظة جلدية لهاتف iPhone من رينج روڤر
حافظة جلدية ناعمة لهاتف iPhone مميزة بشعار 

رينج روڤر منقوش باللون الفضي على الجانب 
األمامي. 

أسود
£70.00

6 
7 

7+ 
8 

8+

51LDPH856BKA 
51LDPH857BKA 
51LDPH858BKA 
51LEPH226BKA 
51LEPH227BKA

حافظة جلدية لهاتف iPhone من رينج روڤر
حافظة جلدية ناعمة لهاتف iPhone مميزة بشعار 

رينج روڤر منقوش باللون الذهبي المائل إلى 
الوردي على الجانب األمامي. 

أبيض
£70.00

6 
7 

7+ 
8 

8+

51LDPH856WTA 
51LDPH857WTA 
51LDPH858WTA 
51LEPH226WTA 
51LEPH227WTA

محفظة جلدية رينج روڤر 
محفظة جلدية ناعمة الملمس باللون األسود مع 

مساحات داخلية تتسع للحاسوب اللوحي أو 
الحاسوب المحمول. تتميز بالشعار النصي 

للعالمة التجارية رينج روڤر محفور على الجزء 
األمامي والداخلي.

أسود
£180.00

51LDLG828BKA

محفظة نقود رينج روڤر
محفظة جلدية ناعمة تحتوي على مكانين لوضع 

النقود وثماني فتحات لبطاقات االئتمان. وتتميز 
بفواصل متباينة باللون األزرق.

أسود
£70.00

51LDLG669BKA

حافظة بطاقات رينج روڤر
حافظة بطاقات جلدية ناعمة باللون األسود مع 

مساحة في المنتصف وأربع فتحات لبطاقات 
االئتمان. شعار رينج روڤر فضي منقوش بشكل 

بارز على الجزء األمامي من الحافظة.
أسود

£45.00
51LDLG672BKA

ذاكرة تخزين USB سعة 16 جيجابايت على شكل 
مفتاح رينج روڤر

ذاكرة التخزين USB سعة 16 جيجابايت مصممة 
في شكل مفتاح رينج روڤر. تعمل بالضغط على 

.USB مفتاح اإلغالق إلخراج
أسود

£35.00
51LEGF142BKA

مظلة رينج روڤر
الغطاء المناسب لكل ظروف الطقس. تتميز 

مظلة رينج روڤر هذه التي تم اختبارها لمقاومة 
الرياح بمقبض من الجلد األسود منقوش عليه 

شعار رينج روڤر النصي، كما أنها تفتح 
أوتوماتيكيًا من خالل الزنبرك ومزودة بمظلة من 

القطن المتعدد.
أسود

£60.00
51LEUM144BKA

حلقة مفاتيح رينج روڤر
حمالة مفاتيح من الكروم القوي مع تصميم حلقة 

ساعة رينج روڤر الفريد ونهاية غير ملساء.
أسود

£45.00
51LBKR228BKA

أزرار أكمام رينج روڤر
أزرار أكمام أنيقة مع تفاصيل تطريز مستوحاة من 
تصميم حلقة ساعة رينج روڤر. مصممة بترصيع 
ملون وشعار رينج روڤر النصي محفورًا بالليزر. 

أسود
£60.00

51LBCL229BKA
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ليست كل العناصر المصغرة للسيارات 
متساوية في صناعتها. ولكن تشكيلتنا تغطي 
كل شيء، من النسخ المطابقة لألصل الخاصة 
بهواة التجميع حتى النماذج المصغرة اليومية. 

اكتشف مجموعة من النماذج المصغرة 
المصنوعة بشكل مثالي، باإلضافة إلى الهدايا 

المثالية التي تناسب كل الهواة. 

نماذج مصغرة

8 0 8 1
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نموذج مصغر لإلصدار األخير من السيارة 
ديفيندر ADVENTURE بمقياس 1:18 

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:18 من 
 Adventure اإلصدار األخير للسيارة ديفيندر

باللون البرتقالي. نموذج مصبوب تفصيلي من 
إحدى السيارات الثالث التي تم إطالقها لالحتفال 

بالعام النهائي للسيارة ديفيندر المميزة. 
برتقالي
£125.00

51LDLC035ORW

نموذج مصغر لإلصدار األخير من السيارة 
ديفيندر AUTOBIOGRAPHY بمقياس 1:18 

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:18 من 
 Adventure اإلصدار األخير للسيارة ديفيندر

باللون األسود. نموذج مصبوب تفصيلي من 
إحدى السيارات الثالث التي تم إطالقها لالحتفال 

بالعام النهائي للسيارة ديفيندر المميزة. 
أسود

£125.00
51LDDC966BKW

نموذج مصغر لإلصدار األخير من السيارة 
التراثية ديفيندر بمقياس 1:18 

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:18 من 
اإلصدار األخير للسيارة ديفيندر التراثية باللون 

األخضر جراسمير. نموذج مصبوب تفصيلي من 
إحدى السيارات الثالث التي تم إطالقها لالحتفال 

بالعام النهائي للسيارة ديفيندر المميزة. 
أخضر جراسمير

£125.00
51LDDC965GNW

 HUE النموذج المصغر للسلسلة األولى
بمقياس1:43

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسلسلة األولى HUE 166، أول إنتاج من الند 

روڤر والمفضلة دائمًا لدى الهواة. حيث إنه 
مصنوع بدقة من الراتنج، يتميز هذا النموذج 
التفصيلي بسقف ناعم الملمس التجهيزات 

األصلية على غطاء المحرك.
أخضر

£15.00
51LEDC358GNY

 MOVIE نموذج مصغر لإلصدار ديفيندر
بمقياس 1:18

نموذج مصغر بمقياس 1:18 من اإلصدار 
ديفيندر Movie، واحد من ثالث إصدارات من 

سيارات ديفيندر TD5 110 التي حولتها الند ورڤر 
للعمليات الخاصة من أجل االستخدام في 

السينما.
رمادي كوريس

£199.99
51LDDC948GYW

نموذج مصغر للسيارة ديفيندر 90 بمقياس 
1:18

نموذج بمقياس 1:18 للسيارة ديفيندر 90. تتميز 
بأجزاء داخلية مفصلة وقابلية فتح األبواب وغطاء 

محرك السيارة.
أسود سانتوريني

£125.00
51LBDC535BKW

نموذج مصغر للسيارة ديفيندر 90 بمقياس 
1:18

نموذج بمقياس 1:18 للسيارة ديفيندر 90. تتميز 
بأجزاء داخلية مفصلة وقابلية فتح األبواب وغطاء 

محرك السيارة.
أخضر بلون مضمار سباق أنتري .

£125.00
51LDLC034GNW

نموذج مصغر للسيارة ديفيندر 90 بمقياس 1:18
نموذج بمقياس 1:18 للسيارة ديفيندر 90. تتميز 
بأجزاء داخلية مفصلة وقابلية فتح األبواب وغطاء 

محرك السيارة.
أبيض فوجي

£125.00
51LBDC536WTW

طقم نماذج مصغرة مقاس 1:76 مكّونة من 3 
قطع لسيارة طراز ديفيندر الخاص

نموذج مصغر بمقياس 1:76 للسيارة ديفيندر 
Adventure وديفيندر Autobiography وديفيندر 

Heritage. توضح هذه النماذج كل الجوانب 
المميزة للسيارة ديفيندر من الند روڤر.

مختلط
£17.00

51LDDC019MXZ

طقم مكّون من 3 نماذج مصغرة لليوبيل 
بمقياس 1:76

مجموعة منتقاة من أفضل ما نقدمه من سيارات 
متميزة في شكل نموذج مصغر مقاس 1:76، 
مصممة لالحتفال بالذكرى السنوية السبعين. 
حيث تتضمن كل من سيارة ديفيندر والسيارة 

الرياضية ديسكڤري سبورت وسيارة الندر روفر. 
كما تتوفر في مجموعة ذات إصدار محدود. 

مختلط
£20.00

51LFDC378MXZ

نموذج مصغر لسيارة إطفاء الحريق من 
السلسلة الثانية بمقياس 1:76

نموذج مصغر بمقياس 1:76 من السلسلة 
الثانية المعدلة من الند روڤر التي استخدمتها 

خدمة اإلطفاء باللون األحمر. تتميز بخرطوم 
إطفاء ملفوف حول العجلة االحتياطية على غطاء 

المحرك.
أحمر

£6.00
51LBDC547RDA

نموذج مصغر للسلسلة األولى من الند روڤر 
HUE بمقياس 1:76 

نموذج مصغر للسلسة األولى األصلية من لوحة 
السيارة الشهيرة HUE 166 بمقياس 1:76. كانت 
هذه السيارة اإلنتاج األول من الند روڤر وال تزال 

المفضلة لدى هواة الند روڤر.
أخضر جراسمير

£6.00
51LDDC014GNZ

نموذج مصغر من رينج روڤر بمقياس 1:43
نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 

للسيارة رينج روڤر الجديدة كليًا. يجسد النموذج 
المصبوب كل سمات رينج روڤر األكثر تحسينًا 

وكفاءة. 
أسود

£50.00
51LEDC350BKY

نموذج مصغر لسيارة رينج روڤر بمقياس 1:76 
نموذج مصغر مصبوب مصنوع بمهارة بمقياس 

1:76 للسيارة رينج روڤر ڤوغ باللون األسود.
أسود
£6.00

51LDDC015BKZ

طقم مكّون من 5 نماذج مصغرة بمقياس 1:76 
لسيارات الند روڤر الكالسيكية

مجموعة من خمس قطع بمقياس1:76 مصممة 
على غرار سيارات الند روڤر األكثر تميزًا. تتضمن 
HUE 166 ورينج روڤر الكالسيكية ورينج روڤر من 

الجيل الثاني وديسكڤري 3 وفريالندر.
مختلط
£27.00

51LDDC018MXZ

طقم مكّون من 5 نماذج مصغرة بمقياس 1:76 
لسيارات الند روڤر الكالسيكية

طقم نماذج مصغرة مكّون من 5 قطع لنماذج 
مصغرة من سيارات الند روڤر الكالسيكية. تتميز 
بإصدار مغامرات السلسلة األصلية األولى من 

الند روڤر وسلسلة االحتفال من ديفيندر. نموذج 
مصغر بمقاس 76:1.

مختلط
£27.00

51LDLC036MXZ

طقم مكّون من 5 نماذج مصغرة للسلسلة 
األولى من الند روڤر بمقياس 1:76 

طقم مكّون من 5 نماذج مصغرة متنوعة 
للسلسلة األولى األصلية من سيارات الند روڤر. 
يشمل الطقم: موديل 80” من طراز RAF مع جزء 

خلفي منا قماش، وموديل 88” من طراز رويا 
ميل مع جزء خلفي صلب، وسيارة مع جزء خلفي 

من القماش باللون األخضر بلمسة اللون 
البرونزي، وطراز 88” من سيارة اإلطفاء 

البريطانية، وموديل 109” مع إطار اللون الخلفي 
باللون الرمادي. جميع القطع بمقياس 76:1.

مختلط
£27.00

51LBDC575MXA

نموذج مصغر لسيارة السباق الخاصة رينج روڤر 
سبورت SVR بمقياس 1:18

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:18 
لسيارة رينج روڤر سبورت SVR. سيلقى هذا 

النموذج المعدني المصبوب والذي يجسد 
التفاصيل بدقة بلون SVR األرجواني لسيارة 

السباق الخاصة الحفاوة من ِقبل هواة التجميع 
من كل األعمار. معروضة على قاعدة سوداء.

أرجواني 
£125.00

51LDDC968PUW
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نموذج مصغر لسيارة السباق الخاصة رينج روڤر 
سبورت SVR بمقياس 1:76

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:76  
 .SVR لسيارة السباق الخاصة رينج روڤر سبورت

سيلقى هذا النموذج المعدني المصبوب والذي 
يجسد التفاصيل بدقة باللون األرجواني لسيارة 
السباق الخاصة الحفاوة من ِقبل هواة التجميع 

من كل األعمار. معروضة على قاعدة سوداء.
أرجواني )سيارات السباق الخاصة(

£6.00
51LDDC011PUZ

 MOVIE نموذج مصغر لإلصدار ديفيندر
بمقياس 1:18

نموذج مصغر بمقياس 1:18 من اإلصدار 
ديفيندر Movie، واحد من ثالث إصدارات من 
 Land التي حولتها TD5 110 سيارات ديفيندر

 Rover Special Vehicles من أجل االستخدام
في السينما.

رمادي كوريس
£199.99

51LDDC948GYW

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر سبورت 
بمقياس 1:43 

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة العصرية رينج روڤر سبورت، يجسد 

السمة الديناميكية للسيارة. 
رمادي كوريس

£50.00
51LRDCA494G

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر سبورت 
بمقياس 1:43 

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة العصرية رينج روڤر سبورت، يجسد 

السمة الدينامية للسيارة. 
رمادي كوريس

£50.00
51LRDCA494
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نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات 
األبواب الخمسة بمقياس 1:18

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:18 
للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات األبواب الخمسة 
باللون الرمادي كوريس. احصل على التفاصيل 
التي تجسد كل سمات السيارة. معروضة على 

قاعدة سوداء.
رمادي كوريس

£125.00
51LDDC007GYW

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك 
المكشوفة بمقياس 1:18 

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس1:18 
للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات األبواب الثالثة 
المكشوفة باللون البرتقالي فونيكس. تتميز 
بأجزاء باللون األسود المتباين وسقف وأجزاء 

داخلية مفصلة من أعلى إلى أسفل.
برتقالي فونيكس

£100.00
51LDDC006ORW

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك موديل 
2011 بمقياس 1:18 

نموذج مصغر بمقياس 1:18 للسيارة رينج روڤر 
إيڤوك موديل 2011 باللون األبيض فوجي. 

تتميز بقابلية فتح األبواب وغطاء المحرك 
وعجالت قابلة للتوجيه وسقف بانورامي 

شفاف.
أبيض فوجي

£85.00
51LRDCAWELEVOGTW

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات 
األبواب الثالثة بمقياس 1:43

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات األبواب الثالثة مع 

حافة متباينة. 
أحمر فرينز 

£50.00
51LRDCA3EVOQ

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات 
األبواب الثالثة بمقياس 1:43

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات األبواب الثالثة مع 

حافة متباينة. 
أسود سانتوريني

£50.00
51LRDCARESB

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات 
األبواب الثالثة بمقياس 1:43

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات األبواب الثالثة مع 

حافة متباينة. 
أحمر فرينز 

£50.00
51LRDCA3EVOQR

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك 
بمقياس 1:18

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:18 
للسيارة رينج روڤر إيڤوك باللون األزرق 

البلطيقي. نموذج معدني مصبوب يتميز بأجزاء 
فضية متباينة في الجزء األمامي والسقف.

أزرق بلطيقي
£85.00

51LRDCAREBB118

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات 
األبواب الخمسة بمقياس 1:43 

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة رينج روڤر إيڤوك باللون األزرق 

موريشيوس. تأتي النسخة ذات األبواب الخمسة 
معروضة على قاعدة سوداء.

أزرق موريشيوس
£50.00

51LRDCA5EVOQ

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك 
المكشوفة بمقياس 1:43

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات األبواب الثالثة 
المكشوفة باللون البرتقالي فونيكس. تتميز 
بأجزاء باللون األسود المتباين وسقف وأجزاء 

داخلية مفصلة من أعلى إلى أسفل.
برتقالي فونيكس

£50.00
51LDDC008ORY

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات 
األبواب الثالثة بمقياس 1:76

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:76 
للسيارة رينج روڤر إيڤوك، السيارة الرياضية 
متعددة االستعماالت الصغيرة والشهيرة. 

اإلصدار ذو األبواب الثالثة باللون األحمر فرينز.
أحمر فرينز 

£6.00
51LDDC017RDZ

نموذج مصغر للسيارة الرياضية ديسكڤري سبورت 
بمقياس 1:18

نموذج مصغر بمقياس 1:18 للسيارة الرياضية 
ديسكڤري سبورت باللون الرمادي كوريس. احصل على 

التفاصيل التي تجسد كل سمات السيارة الداخلية 
والخارجية. معروضة على قاعدة سوداء.

رمادي كوريس
£100.00

51LDDC005GYW

نموذج مصغر للسيارة ديسكڤري 4 بمقياس 
1:43

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة ديسكڤري 4، الجيل الرابع من السيارة 

الرياضية متعددة االستعماالت. 
أسود سانتوريني

£50.00
51LRDCADISCO

نموذج مصغر للسيارة ديسكڤري 4 بمقياس 
1:43

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة ديسكڤري 4، الجيل الرابع من السيارة 

الرياضية متعددة االستعماالت.
أسود سانتوريني

£50.00
51LRDCADISCOB

نموذج مصغر للسيارة الرياضية ديسكڤري 
سبورت بمقياس 1:43

نموذج مصغر بمقياس 1:43 للسيارة الرياضية 
ديسكڤري سبورت باللون الرمادي كوريس. 

نموذج مصبوب دقيق للسيارة الرياضية متعددة 
االستعماالت بدرجة كبيرة. معروضة على قاعدة 

سوداء.
رمادي كوريس

£50.00
51LRDCADISCOS

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك 
المكشوفة بمقياس 1:76

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:76 
للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات األبواب الثالثة 
المكشوفة باللون البرتقالي فونيكس. تتميز 
بأجزاء باللون األسود المتباين وسقف وأجزاء 

داخلية مفصلة من أعلى إلى أسفل.
برتقالي فونيكس

£6.00
51LDDC012ORZ

نموذج مصغر للسيارة ديسكڤري بمقياس 1:43
نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة الند روڤر ديسكڤري باللون الفضي. 

تجسيد تفصيلي للنموذج األحدث من السيارة 
الرياضية متعددة االستعماالت على الطرق 

الوعرة.
فضي
£50.00

51LDDC009SLY

نموذج مصغر للسيارة الرياضية ديسكڤري 
سبورت بمقياس 1:76

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:76 
للسيارة الرياضية ديسكڤري سبورت، وهي 

السيارة الرياضية متعددة االستعماالت بدرجة 
كبيرة، باللون الرمادي كوريس.

رمادي كوريس
£6.00

51LDDC016GYZ

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات 
األبواب الثالثة بمقياس 1:43

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة رينج روڤر إيڤوك ذات األبواب الثالثة مع 

حافة متباينة. 
أسود سانتوريني

£40.00
51LRDCA3EVOQB
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نموذج مصغر لسيارة رينج روڤر الكالسيكية 
بمقياس 1:43 

نموذج مصغر بمقياس 1:43 لسيارة رينج روڤر 
موديل 1970 باللون األزرق التوسكاني. نموذج 

مصبوب دقيق معروض على قاعدة سوداء.
أزرق توسكاني

£50.00
51LEDC181BLY

نموذج مصغر لسيارة رينج روڤر الكالسيكية 
بمقياس 1:18 

نموذج مصغر بمقياس 1:18 لسيارة رينج روڤر 
موديل 1970 باللون األزرق التوسكاني. تتميز 

بأجزاء داخلية سمراء ونظام تعليق يعمل وعجالت 
قابلة للتوجيه وأبواب وغطاء محرك وحقيبة السيارة 

مفتوحة. معروضة على قاعدة سوداء.
أزرق توسكاني

£135.00
51LEDC181BLW

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر ڤيالر بمقياس 
1:18

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة رينج روڤر ڤيالر، اإلضافة األحدث إلى 

عائلة رينج روڤر.
فضي

£100.00
51LEDC327GYW

نموذج مصغر للسيارة رينج روڤر ڤيالر بمقياس 
1:43

نموذج مصغر مصنوع بمهارة بمقياس 1:43 
للسيارة رينج روڤر ڤيالر، اإلضافة األحدث إلى 

عائلة رينج روڤر.
فضي
£50.00

51LEDC233SLY

نموذج مصغر للسيارة ديسكڤري بمقياس 1:76
نموذج مصغر بمقياس 1:76 للسيارة الند روڤر 

ديسكڤري، النموذج األحدث من السيارة الرياضية 
متعددة االستعماالت على الطرق الوعرة، باللون 

الفضي.
فضي

£6.00
51LDDC013SLZ

الطراز الظا 1:43
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دليل مقاسات المالبس

الصدر )سم(   الرجال )المملكة المتحدة(  

88 XS

92 S

97 M

102 L

107 XL

112 XXL

117 XXXL

122 XXXXL

الصدر )سم(     الرجال )المملكة المتحدة(    

77 8

82 10

87 12

92 14

97 16

102 18

107 20

الصدر )سم(           األوالد )المملكة المتحدة(           

54 سنتان

58 4-3 سنوات

62 6-5 سنوات

66 8-7 سنوات

70 10-9 سنوات

الصدر )سم(           البنات )المملكة المتحدة(

52 سنتان

56 4-3 سنوات

60 6-5 سنوات

64 8-7 سنوات

68 10-9 سنوات

دليل مقاس طوق الكلب

دليل مقاسات سترة الكلب

XL L M S  المقاس

بوينتر سبانيل ريتريفر تيرير    ساللة الكلب

66 سم 55 سم 45 سم 35 سم  الرقبة إلى الذيل

55 سم 46 سم 38 سم 30 سم   منتصف العرض

82 سم 70 سم 57 سم 44 سم الطول من األذن حتى الوجنة

52 سم 43 سم 34 سم 26 سم     طول الحزام

L M S  المقاس

سم x 25 63.5 ملم سم x 19 53 ملم  قياسات الطوق سم x 14 40 ملم

سم x 47 56.5 ملم سم x 36 46 ملم سم x 27.5 35.5 ملم   لمالءمة الرقبة

الطول من األذن حتى الوجنة
طول الحزام

العرض الوسطي

أصل الذيل حتى الرقبة

اسعار ووفرة المنتج قابله للتغيير . حقوق الطبع والصور محفوظه جاكور الند روفر
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المكتب المسجل:تفضل بزيارة الوكيل المحلي لديك 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF

مسجلة في المملكة المتحدة تحت رقم: 1672070
GB927153228 :رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة


