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جّهز نفسك لنمط حياة على جميع التضاريس. مع تصاميم 
اإلكسسوارات والمالبس الفريدة من الند روڤر. تضم 

هذه التشكيلة كل شيء من ساعات الكرونوغراف 
الكالسيكية إلى هواة جمع النماذج المصّغرة األصلية، 

فهي تشكيلة تتمّيز بمتانتها وأناقتها، ومستوحاة من روح 
المغامرة في الند روڤر، لتقطع مسافات المغامرة كلها.



تشكيلة نمط الحياة



سواء كنت تسعى لالبتعاد عن المدينة أم بصدد 
استكشافها، فإن تشكيلة الند روڤر مناسبة لكل مكان. 

إنها مجموعة من المالبس واإلكسسوارات المميزة 
المصنوعة بعناية، وقد تم تصميمها لتلبية متطلبات 

الحياة أيًا كانت الظروف. 

مناسبة لكل الظروف
تشكيلة نمط الحياة
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مالبس 
 الرجال

ال تزال روح “كل الظروف” التي تجسدها الند روڤر 
منعكسة على تشكيلتنا الجديدة لمالبس الرجال. 
وبما تتميز به من خاصية االستخدامات المتعددة 

التي ال تضاهى، فإنها مالئمة لجميع األماكن 
والظروف. 

جاكيت مقاوم للمطر بقلنسوة للرجال
دثر نفسك بإحكام بهذا الجاكيت المقاوم للماء. 

إنه مبطن بنسيج شبكي للتهوية، وملحق به 
قلنسوة قابلة للتعديل، باإلضافة إلى تخريم 

الند روڤر والحواف المحاكة في كل أجزاء 
الجاكيت. الغرز مغلفة بشريط لمنع تسلل 

قطرات الماء في األجواء المطيرة، والطبقة 
.)DWR®( الخارجية للجاكيت متينة ودافعة للماء

أزرق داكن 

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LGJM452NVB 
51LGJM452NVC 
51LGJM452NVD 
51LGJM452NVE 

51LGJM452NVF 
51LGJM452NVG 
51LGJM452NVH 
51LGJM452NV3

مالبس الرجال



جاكيت مقاوم للمطر بقلنسوة للرجال
دثر نفسك بإحكام بهذا الجاكيت المقاوم للماء. إنه مبطن بنسيج 

شبكي للتهوية، وملحق به قلنسوة قابلة للتعديل، باإلضافة 
إلى تخريم الند روڤر والحواف المحاكة في كل أجزاء الجاكيت. 

الغرز مغلفة بشريط لمنع تسلل قطرات الماء في األجواء 
المطيرة، والطبقة الخارجية للجاكيت متينة ودافعة للماء 

.)DWR®(
أزرق داكن 

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LGJM450BKB 
51LGJM450BKC 
51LGJM450BKD 
51LGJM450BKE 

51LGJM450BKF 
51LGJM450BKG 
51LGJM450BKH 
51LGJM450BK3
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قميص الرجال الكالسيكي
قميص أنيق له ياقة بأزرار من األسفل، مصنوع 

من مزيج قطني سهل العناية. يتميز بجيب دائري 
مع مكان للقلم وشعار الند روڤر النصي. تفاصيل 

متباينة على األزرار والفتحة والبطانة الداخلية 
واألساور.

رمادي
XS 

S 
M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LGSM453GYB 
51LGSM453GYC 
51LGSM453GYD 
51LGSM453GYE 

51LGSM453GYF 
51LGSM453GYG 
51LGSM453GYH 
51LGSM453GY3

جاكيت سوفت شيل بسحاب كامل للرجال
سوفت شيل مصنوع من مزيج النايلون وألياف إيالستان 

لتحقيق الحماية القصوى وسهولة الحركة. يحتوي على 
تخريم الند روڤر المصنوع بأشعة الليزر، إضافة إلى الحواف 

المخيطة. طرفا الكمين محكمان على الرسغين، وتوجد 
قلنسوة مخفية، والجيوب مبطنة باأللياف الدقيقة إلعطاء 

المزيد من الدفء. 
أزرق داكن

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LGJM451NVB 
51LGJM451NVC 
51LGJM451NVD 
51LGJM451NVE 

51LGJM451NVF 
51LGJM451NVG 
51LGJM451NVH 
51LGJM451NV3

قبعة ذات شارة بيضاوية وخلفية شبكية
قبعة مريحة وتسمح بالتهوية وعليها شارة بيضاوية 
في الجهة األمامية. تتضمن أنابيب نسيجية دقيقة 

وفتحات صغيرة متميزة، إضافة إلى شريط يحمل 
نص عالمة الند روڤر في الجزء الداخلي، وُرَقع 

شبكية خلفية، ومشبك قابل للتعديل في الجهة 
الخلفية. 

51LGCH489GNA - أخضر

قبعة تحمل الشعار النصي للعالمة التجارية
قبعة بدرجتين لونيتين تحمل شعار الند روڤر النّصي 

لها مقدمة متميزة وفتحات صغيرة، وشريط يحمل 
الشعار النصي للعالمة التجارية في الجزء الداخلي، 

إضافة إلى ُمَقّوم معدني موسوم بالعالمة 
التجارية. 

51LGCH455NVA - أزرق
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تي شيرت بخريطة تضاريس للرجال
تي شيرت مصنوع من القطن الجيرسي بتقويرة 

مستديرة عند الرقبة، ورسم تضاريسي بألوان بارزة. 
يحمل شعار الند روڤر النّصي، والخياطة مزدوجة في 
الحاشية واألكمام، كما توجد شارة جانبية عليها تخريم 

الند روڤر.
رمادي

تي شيرت بخريطة تضاريس للرجال
تي شيرت مصنوع من القطن الجيرسي بتقويرة 

مستديرة عند الرقبة، ورسم تضاريسي بألوان بارزة. 
يحمل شعار الند روڤر النّصي، والخياطة مزدوجة في 
الحاشية واألكمام، كما توجد شارة جانبية عليها تخريم 

الند روڤر.
أزرق داكن

قميص بولو بياقة مميزة للرجال
قميص بولو مصنوع من قماش البيكة القطني 

بنسبة %100 إلى جانب حواف متميزة عند الياقة 
وطرفي الكمين. يوجد شعار الند روڤر النّصي على 
الصدر، إضافة إلى أزرار مخفية، وشارة جانبية عليها 

تخريم الند روڤر. 
رمادي

قميص بولو بياقة مميزة للرجال
قميص بولو مصنوع من قماش البيكة القطني 

بنسبة %100 إلى جانب حواف متميزة عند الياقة 
وطرفي الكمين. يوجد شعار الند روڤر النّصي على 
الصدر، إضافة إلى أزرار مخفية، وشارة جانبية عليها 

تخريم الند روڤر. 
أزرق داكن

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LGPM456GYB 
51LGPM456GYC 
51LGPM456GYD 
51LGPM456GYE 

51LGPM456GYF 
51LGPM456GYG 
51LGPM456GYH 
51LGPM456GY3

XS 
S 

M 
L 

51LGPM456NVB 
51LGPM456NVC 
51LGPM456NVD 
51LGPM456NVE 

51LGPM456NVF 
51LGPM456NVG 
51LGPM456NVH 
51LGPM456NV3

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LGTM457GYB 
51LGTM457GYC 
51LGTM457GYD 
51LGTM457GYE 

51LGTM457GYF 
51LGTM457GYG 
51LGTM457GYH 
51LGTM457GY3

XS 
S 

M 
L 

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL

51LGTM457NVB 
51LGTM457NVC 
51LGTM457NVD 
51LGTM457NVE 

51LGTM457NVF 
51LGTM457NVG 
51LGTM457NVH 
51LGTM457NV3

XL 
XXL 

XXXL 
XXXXL
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مالبس السيدات
أناقة دائمة بال مجهود. معززة اآلن بتقنية حرارية 
ذكية. هذه التشكيلة من مالبس السيدات تتميز 

بتصميمات مبتكرة ومتطورة، أينما ترتدينها. 

ِصَدار مبطن للسيدات
ِصدار متدرج التضييق ومحكم على الجسم للحفاظ على درجة 

حرارة جسمك. يتميز بعزل حراري، وُرَقع ملصقة بالحرارة، 
وجيبين جانبيين. توجد رسومات في البطانة الداخلية وأعلى 
الظهر، إضافة إلى مشدات السحابات الرياضية المصنوعة 
من السيليكون، كما يوجد على الكم نص عالمة الند روڤر 

.DWR® مطبوًعا. طبقة خارجية متينة ودافعة للماء
أزرق داكن

8 
10 
12 
14 

51LGJW487NVI 
51LGJW487NVJ 
51LGJW487NVK 
51LGJW487NVL 

16 
18 
20

51LGJW487NVM 
51LGJW487NVN 
51LGJW487NV2

مالبس السيدات



مدفأة عنق
تفادى الشتاء بمدفأة العنق هذه ذات االستعماالت 
المتعددة والمالئمة للجنسين. مصنوع من البولي 

إيالستان عالي األداء، وعليه رسم تضاريسي إضافة 
إلى الشعار النصي الند روڤر في الجهة األمامية.

51LGSF459NVA - أزرق داكن

تي شيرت مزين بالشعار النصي للسيدات
تي شيرت مصنوع من القطن/ إيالستان ومحكم 

على الجسم بتضييق متدرج بتصميمنا الجديد 
يوجد الشعار النصي الند روڤر بشكل غير ملحوظ 

على الصدر، والخياطة مزدوجة، كما توجد شارة 
جانبية عليها تخريم الند روڤر.

أزرق داكن
8 

10 
12 
14 

51LGTW484NVI 
51LGTW484NVJ 
51LGTW484NVK 
51LGTW484NVL 

16 
18 
20

51LGTW484NVM 
51LGTW484NVN 
51LGTW484NV2

جاكيت مبطن للسيدات
بإمكانك اآلن التغلب على البرد بهذا الجاكيت المبطن 

المناسب لجميع األحوال الجوية والمحكم على الجسم 
بتضييق متدرج. يتميز بعزل حراري، وُرَقع ملصقة بالحرارة، 
ورقبة عالية وجيبين جانبيين. توجد رسومات هندسية في 

البطانة الداخلية وأعلى الظهر، إضافة إلى مشدات 
السحابات الرياضية، كما يوجد على الكم الشعار النصي 

.DWR® الند روڤر. طبقة خارجية متينة ودافعة للماء
أزرق داكن

8 
10 
12 
14 

51LGJW486NVI 
51LGJW486NVJ 
51LGJW486NVK 
51LGJW486NVL 

16 
18 
20

51LGJW486NVM 
51LGJW486NVN 
51LGJW486NV2
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 أنماط الحياة
من األقالم عالية األداء إلى التذكارات الكالسيكية، يمكنك 
تقديم هدايا استثنائية من تشكيلة إكسسوارات الند روڤر 

الحصرية والمالئمة لنمط الحياة. 

4. كوب سفر من السيراميك المطفي غير 
الالمع 

هذا الكوب الخاص بالسفر مزود بجدار مزدوج 
ومصنوع من السيراميك، ويحمل شعار الند 

روڤر النصي ويحيط بمنتصفه طوق من 
السيليكون. 

أزرق داكن 

5. كوب خزفي مطفي غير المع
كوب خزفي يحمل العالمة التجارية يتسم 

بالمتانة، ولونه أزرق داكن مطفي غير المع. 
يحمل شعار الند روڤر النّصي إلى جانب الرسم 

الذي يزينه. 
أزرق داكن 

6. زجاجة مياه/ قارورة من الستانلس ستيل 
تناسب الرحالت والسفر

قارورة آمنة لالستخدام بسطح يسهل مسكه 
بإحكام. يحمل شعار الند روڤر النّصي إلى جانب 

الرسم الذي يزينه.
أزرق داكن

1. حبل رباط العنق
حبل رباط عنق أنيق بتقليم جلدي 

رمادي متميز، ومشبك جراد البحر. 
يتميز برسم على أحد الجانبين، 

وشعار الند روڤر النصي على الجانب اآلخر. 
أزرق داكن

2. حّمالة مفاتيح جلدية مخرمة بحلقة
حّمالة مفاتيح بحلقة تتميز بالمتانة 

ومصنوعة من الجلد الناعم. مختومة 
بشعار الند روڤر النصي ومزينة بالتخريم، 

والخياطة بلون البامبو. 
أزرق داكن 

عاجي

3. محفظة من النايلون
محفظة حبيبية تحمل شعار الند روڤر النّصي 

باإلضافة إلى خياطة عند الحواف. الجزء الداخلي 
لونه رمادي متميز ويوجد مساحة لثالث بطاقات 

باإلضافة إلى جيب مخصوص للعمالت 
المعدنية. 
أزرق داكن

4

5

2
3

1

6
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مظلة جيب
مظلة بحجم الجيب باللون األزرق البحري 

تتميز بشعار الند روڤر النّصي.
51LEUM282NVA - أزرق داكن

مظلة غولف مميزة
مظلة غولف بإطار من األلياف الزجاجية غير 

الموصلة. تتميز بُظلة تسمح بالتهوية لتحقيق المزيد 
من المقاومة للريح ويوجد على حافة الُظلة شعار 

الند روڤر النّصي. 
51LEUM123NVA - أزرق داكن

أداة متعددة االستخدامات في شكل سيارة طراز ديفندر
أداة متعددة االستخدامات مصنوعة من الصلب األسود 
في حجم بطاقة االئتمان، وشكلها عبارة عن صورة ظلية 

لسيارة طراز ديفندر. تتضمن مجموعة من األدوات 
العملية، ومن ضمنها مقياس السطح الخارجي لإلطار. 

51LDTT619NVA - أسود

غطاء IPHONE XS من الند روڤر
غطاء IPHONE عليه رسم هندسي وشعار الند 
روڤر النّصي. مصنوع من البالستيك الصلب 

ومصقول بالمطاط وغير المع.
51LGPH521NVA - أزرق داكن

IPHONE XS حافظة جلدية لهاتف
حافظة جلدية لهاتف iPHONE تحمل شعار 

الند روڤر النّصي في شكل رقاقة معدنية.
51LGPH519NVA - أزرق

كابل iPHONE مغطى بالجلد
كابل USB لـهاتف iPhone بحافظة جلدية ذات لون 

أزرق داكن. يشتمل على كابل 3 في 1، مع 
موصالت صغيرة مضيئة من النوع C. يحمل شعار 

الند روڤر النّصي وتوجد شارة بيضاوية على 
.MFI الموصالت. معتمد من ِقَبل

51LGPH495NVA - أزرق داكن

USB شاحن بطارية
شاحن بطارية USB مطلي بأكسيد األلومنيوم ويحمل 

شعار الند روڤر النصي المحفور بالليزر إضافة إلى 
الرسم الذي يزينه. يشتمل على كابل 3 في 1، مع 

موصالت صغيرة مضيئة من النوع C. بطارية خارجية 
بقدرة 8000 مللي أمبير ساعة.

أزرق داكن - عرض 74 مم ارتفاع 150 مم عمق 11.8 مم 
51LGPH473NVA

كوب السفر من الستانلس ستيل
يتميز كوب السفر المصنوع من الستانلس ستيل 

هذا بسهولة حمله بفضل الطوق المصنوع من 
السيليكون حول منتصف الكوب ورموز العالمة 

. Terrain Response® التجارية
51LGMG915NVA - أزرق داكن
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ساعة يد الند روڤر الشمسية
إنها جيل جديد من ساعات الكرونوغراف التي تعمل 

بأشعة الشمس، مع 3 مؤشرات فرعية مساعدة.
تم تجهيزها بزجاج معدني عالي المقاومة، وسوار 

مطاطي لالستخدام النشط. يظهر على هذه الساعة 
مؤشر الطاقة المخّزنة وتفاصيل برتقالية مع طباعة 

شعار الند روڤر المائية.
51LHWM976BKA - أسود

CARAN D’ACHE تقدم قلم الند روڤر الجاف
هذه األدوات الكتابية المتينة، التي تجسد الروح 

الحقيقية لالند روڤر، قد تم تصميمها بالتعاون مع 
شركة تصنيع األدوات المكتبية Caran d’Ache. هذه 

األقالم المصنوعة من أكسيد األلومنيوم، والمتوفرة 
بثالثة من ألوان الند روڤر، ال تتوقف أبًدا عن اإلبهار. 

51LFPN369ORA - برتقالي
51LFPN369BKA - أسود

51LFPN369GUA - نحاسي

A5 دفتر مالحظات كبير بقياس
مناسب للتنقل معك. تظهر عليه كلمة الند روڤر 

بالطباعة المائية، مع تفاصيل محفورة على الغالف 
األمامي، وشريط مطاطي مطابق وعالمة تصّفح.

51LGNB517NVA - أزرق داكن

حقيبة جراب عليها خريطة تضاريس
حقيبة جراب مصنوعة من الخيش وقابلة إلعادة 

االستخدام، وعليها رسم تضاريسي متميز باللون 
األزرق البحري. يوجد على الجهة األمامية شعار الند 

روڤر النّصي. 
51LGLU461WTA - بيج
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سيارة رينج روڤر مع مكان لركوب القائد الصغير
هذه السيارة الصالحة للركوب مزودة بمصابيح إضاءة 

LED أمامية وخلفية حقيقية وإطارات منخفضة 
الضوضاء ومقعد ناعم الملمس من أجل إحساس 

بالراحة. مناسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من 
18 إلى 36 شهرًا. تعمل المصابيح باستخدام 3 

بطاريات AA )ال تأتي مع السيارة(.
51LDTY926WTA - أبيض

51LDTY926RDA - أحمر

دراجة ثالثية لألطفال
كل المرح الممكن على ثالث عجالت. هذه الدراجة 
المتينة ذات الماسورة األحادية والمنصة متعددة 

االستخدامات سوف تكون االختيار األول لألطفال 
لخوض جميع المغامرات. لونها رمادي تكتوني أما 

الشوكة األمامية فلونها برتقالي. مناسبة لألطفال 
الذين تتراوح أعمارهم من عامين إلى 5 أعوام.

51LFBK364GYA - رمادي

2 6 2 7

هدايا وإكسسوارات لمختلف أنماط الحياة



حقيبة ظهر من النايلون
حقيبة ظهر متعددة االستعماالت بمنظم 

داخلي وغالف واٍق لالبتوب مقاس 16 
بوصة. تتميز برقع مبطنة على الجانبين، 

وتقليم ومشدات سحابات بلون البامبو، مع 
حواف مخيطة على طريقة الند روڤر إلى 
جانب شعار الند روڤر النّصي في الجهة 

األمامية. 
51LGLU463NVA - أزرق داكن

حقيبة لينة من النايلون
أي ما كان السبب الذي تحزم حقائبك من أجله، 

فسوف تكون مستعدًا على أكمل وجه بهذه الحقيبة 
اللينة المصنوعة من النايلون. هذه الحقيبة متعددة 

االستعماالت ذات حزام الكتف المبطن، والجيوب 
واألقسام الداخلية، تتميز بالحواف المخيطة الخاصة 

بالند روڤر إضافة إلى وسمها بالشعار النصي على 
الرقعة األمامية، مع تقليم ومشدات سحابات بلون 

البامبو. 
51LGLU462NVA - أزرق داكن

حقيبة مستندات من النايلون
حقيبة مستندات مالئمة لجميع األغراض مع 
غالف واٍق لالبتوب مقاس 16 بوصة. توجد 
على الجانبين رقعة مبطنة، كما يوجد تقليم 
بلون البامبو، والحواف مخيطة على طريقة 

الند روڤر، كل ذلك يضاف إلى الشعار النصي 
الموجود على الرقعة األمامية وحزام الكتف 

المبطن. 
51LGLU464NVA - أزرق داكن

الحقائب
مجموعة حقائبنا المصممة على أحدث طراز، تتيح لك 

استكشاف أراٍض جديدة وفرصًا لم تكن متاحة من قبل. 
عندما ال يكون للمغامرة نهاية، فإنها تكون بمثابة نقطة 

البدء.

الحقائب



حقيبة سفر متينة من الند روڤر
بتصميم مستوحى من لوح التزلج الجانبي الخاصة بالند روڤر، تتمتع هذه 
الحقائب المتينة بلونها الرمادي الرصاصي بنفس درجة المرونة والجاهزية 

للمغامرات التي تتمتع بها سياراتنا. إن الهيكل المصنوع من البولي كاربونات، 
واإلطار المصنوع من األلومنيوم، وكذا األقفال المعتمدة من ِقَبل إدارة أمن 

النقل، كل ذلك معناه أنك تتمتع باألمان دوًما أثناء السفر. الشارة المدمجة 
في الجهة األمامية، والشعار النصي المحبوك في البطانة الداخلية يضيفان 

إلى أناقة الحقيبة، بينما تتجلى اللمسات األكثر عملية في تعدد األقسام 
الداخلية، والعجالت الطوافة متعددة االتجاهات.

  51LELU262GYA - صغيرة
عرض 35 سم ارتفاع 55 سم عمق 23 سم

رمادي رصاصي

51LELU263GYA - متوسطة
عرض 46.5 سم ارتفاع 68 سم عمق 26 سم

رمادي رصاصي

51LELU264GYA - كبيرة
عرض 50.6 سم ارتفاع 73 سم عمق 34 سم

رمادي رصاصي

حقيبة أعمال متينة من الند روڤر
بتصميم مستوحى من لوح التزلج الجانبي الخاصة بالند 

روڤر، فإن حقيبة األعمال هذه، ذات اللون الرمادي 
الرصاصي، جاهزة أليام العمل أًيا كانت طبيعتها. إن 

الهيكل المصنوع من البولي كاربونات، واإلطار 
المصنوع من األلومنيوم، وكذا األقفال المعتمدة من 

ِقَبل إدارة أمن النقل، كل ذلك يعني أن المستندات 
المهمة محفوظة دائًما في مكان آمن. الشارة المدمجة 

في الجهة األمامية، والشعار النصي المحبوك في 
البطانة الداخلية يضيفان إلى أناقة الحقيبة، بينما 
تتجلى اللمسات األكثر عملية في تعدد األقسام 

الداخلية، واليد القابلة لإلطالة. 
حقيبة أعمال عرض 45 سم ارتفاع 35 سم عمق 20 سم

 51LELU261GYA - رمادي رصاصي

الحقائب



1. النظارة الشمسية NEVIS من الند روڤر
هذا الجيل الثاني من نظارات Nevis الشمسية، الذي يهدف 
تصميمه إلى تقليل حدة التوهج البصري، يوجد على إطاراته 

شعار الند روڤر النّصي على نحو غير ملحوظ.
51LEGM373GYA - النحاس األحمر

توافر محدود

2. النظارة الشمسية LONGOR من الند روڤر
هذه النظارة الشمسية من Longor، والتي تعكس التراث 

البريطاني لالند روڤر، تتميز بمفاصلها ذات الطراز البريطاني 
المميز وإطارها الحبيبي باللونين األخضر والرمادي.

51LEGM370GNA - أخضر / رمادي
توافر محدود

3. النظارة الشمسية SNOWDON من الند روڤر
لقد صنعت هذه النظارة من مواد األسيتات المبتكرة ذات األلوان 

المطفية غير الالمعة، إضافة إلى العدسات العاكسة الوقائية 
المستقطبة OBEX™، وقد صممت نظارة Snowdon لكي تالئم 

نمط الحياة النشط في األماكن المفتوحة. 
51LEGM377BNA - بني مصفر مبرقش

توافر محدود

4. النظارة الشمسية USK من الند روڤر
 USK طراز متطور يالئم جميع المناسبات، كما أن هذه النظارة من

تتميز بنمط حديث لشكل العين إضافة إلى شعار الند روڤر 
النّصي الموجود على العدسة. 

51LEGM379BKA - أسود
توافر محدود

1

2

3

4 5

6

نظارات شمسية
مع تقنية منع التوهج والمستوى العالي من الوقاية 

ضد األشعة فوق البنفسجية، فإن نظاراتنا 
الشمسية التي تحمل اسم الند روڤر تتيح لك 

إمكانية التطلع إلى جميع اآلفاق.

5. النظارة الشمسية SCAFELL من الند روڤر
إنها مثالية لهواة المغامرات، فنظارة Scafell الشمسية تتميز 
ببنيتها الموحدة، إضافة إلى اإلطار المحكم الملتف ومفاصل 

.OBE
51LEGM376BLA - أزرق

توافر محدود

6. النظارة الشمسية MERRICK من الند روڤر
مصنوعة من األسيتات الممتاز وتتميز بمفصل مرن وعدستين 
عاكستين. تتآزر هذه المكونات مًعا لتكون المحصلة إطار رشيق 

وقوي. اإلكسسوار المثالي للتواجد في األماكن المفتوحة. 
51LEGM371BKA - أسود

توافر محدود



تشكيلة رينج روڤر

الفخامة بمعنى جديد

ألناقة كلها تكمن في التفاصيل. إنها قصٌة تروى حول جودة موادنا وتصميمنا 
الرائع. شيء يمكنك رؤيته في تشكيلتنا الحصرية من اإلكسسوارات المالئمة 

لجميع أنماط الحياة، والمستوحاة من التصميمات الداخلية الفخمة لرينج روڤر. إن 
األمر ال يتوقف عند األناقة فحسب. إنها األناقة في ثوب جديد.

ساعة يد رينج روڤر
ساعة فخمة مستوحاة من شكل رينج 

روڤر الكالسيكي، وتتمّيز بمؤشرها 
الكالسيكي وسوارها المنسوج معدنيًا. 
تصميم أسود المع نحيل جدًا مع حركة 

الكوارتز. في صندوق بلون البيانو 
األسود الالمع. مقاومة للماء حتى عمق 

5 أمتار.
51LHWM973BKA - أّسود

3 5



محفظة رينج روڤر الجلدية
محفظة جلدية أنيقة متعارضة األلياف بلون 

العقيق األحمر العميق، ومطبوع على البطانة 
الداخلية حرف V. تحمل القرص المستدير المميز 
لرينج روڤر إضافة إلى الشعار النصي المختوم 

في الجزء الداخلي.
51LGLG419BUA - العقيق األحمر العميق

حافظة بطاقات من رينج روڤر
حافظة بطاقات جلدية ذات ألياف متعارضة 

بلون العقيق األحمر العميق، مع أربع 
فتحات للبطاقات، وقسم أوسط لحفظ 

كتيب المالحظات. تحمل القرص المستدير 
المميز لرينج روڤر إضافة إلى الشعار 
النصي المختوم في الجهة العكسية.

51LGLG420BUA - العقيق األحمر العميق

أزرار أكمام رينج روڤر
مجموعة أنيقة من أزرار األكمام طراز ظهر 
الحوت، مستوحاة من القرص المستدير 
المميز لرينج روڤر ومصنوعة من الصلب 

المدلفن. مصقولة بالنيكل األسود وعليها 
ختم الشعار النصي للعالمة التجارية. 

51LGCL417BKA - أسود

3 7
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حقيبة هولد أول الجلدية من رينج روڤر
تتمّيز حقيبة هولدأول الجلدية بتصميمها الكالسيكي 

األنيق من الجلد المحبب، وتتمّيز بشعار الند روڤر 
المخفي، وداخلها الناعم والمبّطن وحزام الكتف القابل 
للفك. كما يمّيزها السحاب الجلدي والمعدات الرمادية.

51LGLU455BKA - أّسود

ظارة رينج روڤر الشمسية - RRS103 فضي
نظارة شمسية خفيفة الوزن على طراز الطّيار 

باللون الفضي. مصنوعة آلًيا من صفيحة 
واحدة من البيتا تيتانيوم، مع عدسات 

مستقطبة ®NXT لوقاية فائقة من األشعة 
فوق البنفسجية إلى جانب وضوح اللون. 

تتوّفر طرازات أخرى. 
 51LGGM523SLA - فضي

قبعة بأسلوب رينج روڤر للجنسين
أناقة للرأس بأسلوب رينج روڤر. تم تصميمها 

جنبا إلى جنب مع تصميم السيارات لدينا 
االستوديو. تقليم أسود حاد. خياطة 

شيفرون، مع العالمة التجارية المعدنية. قابل 
للتعديل تماما مع أجهزة بلون غنميتال بجودة 

عالية. 
51LHCH961BKA - أّسود

3 8 3 9
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 MONTEGRAPPA قلم رينج روڤر من
هذا القلم المميز المصنوع من البوليمر القوي والمصقول 

باللون األسود األنيق، يتضمن التفاصيل الفنية لسيارة 
االدفع الرباعي الخاصة بنا. صممته الند روڤر وصنعته 
Montegrappa، الشركة اإليطالية الرائدة في تصميم 

األدوات الكتابية الفائقة، فكل قلم يشكل مثااًل رفيعًا على 
إتقان الصنعة واألناقة. 

51LFPN376BKA - أسود

مظلة من رينج روڤر
الغطاء الذي يحميك في كل األحوال الجوية. مظلة 
رينج روڤر، التي ثبت بالبرهان صمودها أمام الريح، 

تتميز بمقبض مصنوع من الجلد األسود مع ختم 
الشعار النصي لرينج روڤر، إلى جانب الفتح 

األوتوماتيكي بواسطة زنبرك، والُظلة المصنوعة 
من بولي القطن. 

51LEUM144BKA - أسود

حقيبة الجراب الجلدية من رينج روڤر
األناقة، والبساطة، والرقي. كل هذه السمات تبدو 
واضحة في المقدمة مع حقيبة الجراب الجلدية هذه 

ذات األلياف المتعارضة، والمتألقة بلون العقيق األحمر 
العميق. لها بطانة مطبوع عليها حرف V، كما يوجد جيب 
داخلي للمفاتيح يتميز بسهولة الوصول إليه، ومع كون 

التصميم بسيًطا إال أنه ظاهر وجلي. يتضمن الوسُم 
غير الملحوظ القرَص المستدير المميز لرينج روڤر مع 

إقفال مغناطيسي، وختم الشعار النصي على الجهة 
المعاكسة. 

51LGLX423BUA - العقيق األحمر العميق

محفظة جلدية بقالب من رينج روڤر
محفظة جلدية بقالب ذات ألياف متعارضة وبلون 

العقيق األحمر العميق، مع ثماني فتحات للبطاقات، 
وجيب داخلي بسحاب. تحمل القرص المستدير المميز 
لرينج روڤر إضافة إلى دعامة الضغط المخفية والشعار 

النصي المختوم في الجهة العكسية.
51LGLG422BUA - العقيق األحمر العميق

حلقة مفاتيح مستديرة من رينج روڤر
حلقة المفاتيح المميزة والمصنوعة من الصلب 

المدلفن مستوحاة من القرص الدائري المميز لرينج 
روڤر. وهي مصقولة بالنيكل األسود كما تحمل 

حافة الحلقة الخارجية ختم الشعار النصي.
51LGKR416BKA - أسود
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دليل مقاسات المالبس

الصدر )سم( الرجال

88 XS

92 S

97 M

102 L

107 XL

112 XXL

117 XXXL

122 XXXXL

الصدر )سم( النساء

77 8

82 10

87 12

92 14

97 16

102 18

107 20

تخضع أسعار المنتجات ومدى توفرها للتغيير. تظل حقوق طبع ونشر جميع النسخ والصور محفوظة لشركة جاكوار الند روڤر. المعلومات 
صحيحة وقت النشر؛ خاضعة لتوفر المنتجات في السوق؛ تحتفظ كل من جاكوار والند روڤر بالحق في حذف أو تغيير مواصفات أي من 

المنتجات المتضمنة في التشكيلة في أي وقت من األوقات.



ABOVE AND BEYOND تشكيلة



ُصّممت لتتحّمل
تنطلق الند روڤر ديفندر الجديدة وراء اآلفاق إلى أي مغامرة، واآلن لدينا تشكيلة 
ممّيزة لتطابقها، إنه تعاون بين الند روڤر وموستو للتجهيزات المتينة والمبدعة، 

فهي مصّممة لتنطلق بك إلى أي مكان وتتحّمل أي شيء.
صُنعت هذه التشكيلة بدقة تقنية من مواد مقاومة وقوية، وقد تم اختبارها في 

أحوال العالم الحقيقة، فهي مصنوعة للمتانة.
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يحميك
يتميز هذا الجاكيت الخارجي بمقاومته للماء وتنوع استخدامه، 

وهو مصمم بسحاب بتقنية السحب السريع التي تمكنك 
من إزالة األكمام بحركة واحدة وتحويله من جاكيت إلى سترة 

خالل ثوان. مصنوع من قماش طارد للماء سريع الجفاف 
 DWR ومادة PrimaLoft العازلة لتوفير أفضل دفئ ممكن. 

جاكيت رودينا هجين

جاكيت رودينا هجين للرجال
أّسود 

توّفر محدود

XS 51LGJM371BKB
  S 51LGJM371BKC
  M 51LGJM371BKD 
  L 51LGJM371BKE

      XL 51LGJM371BKF
    XXL 51LGJM371BKG 
  XXXL 51LGJM371BKH

عالمة تجارية عاكسة سوداء 
بتقنية الخزف الزجاجي

سّحاب YKK ثنائي اللون ذو لفيفة 
عكسية

سّحاب Quick Burst لسهولة 
إزالة األكمام

مادة عازلة سوداء 
PrimaLoft

جيب خفي لتخزين األكمام

طبقة متينة طاردة للماء 
DWR

 Schoeller مصنوع من مادة
المطاطية عالية المتانة

4 94 8
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سّحاب YKK ثنائي اللون ذو لفيفة عكسية	 
عالمة تجارية عاكسة سوداء بتقنية الخزف الزجاجي	 
سّحاب Quick Burst لسهولة إزالة األكمام يحّول  	 

الجاكيت إلى سترة  
جيب خفي لتخزين األكما	 

مصنوع من مادة Schoeller المطاطية عالية   	 
المتانة المقاومة المتصاص الماء  

طبقة متينة طاردة للماء DWR تسمح للماء بأن   	 
ينزلق بشكل أسرع لجفاف أفضل  

مادة عازلة سوداء PrimaLoft عازلة وصديقة للبيئة  	 
وخفيفة وقادرة على التدفئة  

ميزات جاكيت الرجال والسيدات

غالف جاكيت رودينا هجين للسيدات
أسود

  8 51LGJW377BKI
10 51LGJW377BKJ
12 51LGJW377BKK

14 51LGJW377BKL
16 51LGJW377BKM 
18 51LGJW377BKN

515 0

ABOVE AND BEYOND تشكيلة

5 0



للرجال  S C O R I A T E C H قميص طبقة وسطى 
رمادي

XS         51LGHM372GYB
S            51LGHM372GYC
M           51LGHM372GYD
L            51LGHM372GYE

       XL         51LGHM372GYF
 XXL      51LGHM372GYG
XXXL    51LGHM372GYH

SCORIA TECH طبقة وسطى 
الراحة في الطقس البارد بأسلوب عملي، أفضل حل طبقة 

متوسطة لألنشطة الخارجية. متين ودافئ مع غالف مقاوم 
للماء. يتميز بتركيبة قابل للتمدد بأربع اتجاهات لمرونة وراحة ال 
مثيل لها. مع استكمال أسالك الصدمات البرتقالية على غطاء 

الرأس.

ت ت ت ت ت ت ت  S C O R I A T E C H قميص طبقة وسطى 
رمادي

8            51LGHW378GYI
10          51LGHW378GYJ
12          51LGHW378GYK

14          51LGHW378GYL
16          51LGHW378GYM
18          51LGHW378GYN

 	DWR طالء متين مقاوم للماء
تقنية حبة الزجاج	 
تركيبة قابلة للتمدد بأربعة اتجاهات	 

ميزات الجاكيت للرجال والنساء

 SCORIA TECH قميص طبقة وسطى
للسيدات

 SCORIA TECH قميص طبقة وسطى
للرجال
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سترة فراء TEPHRA GORE-TEX للرجال
أسود

توّفر محدود

XS 51LGJM368BKB
  S 51LGJM368BKC
  M 51LGJM368BKD 
  L 51LGJM368BKE

     XL 51LGJM368BKF
   XXL 51LGJM368BKG 
XXXL 51LGJM368BKH

T للرجال E P H R A G O R E -T E X سترة فراء
أسود

توّفر محدود

  8 51LGJW374BKI
10 51LGJW374BKJ
12 51LGJW374BKK

14 51LGJW374BKL
16 51LGJW374BKM
18 51LGJW374BKN

 	   GORE-TEX مصنوع من ثالث طبقات من مادة
والتي توّفر مقاومة المناخ مع سهولة التهوية  

 	 DWR طبقة متينة طاردة للماء
 	AQUAGUAR مقاوم للماء مع YKK سّحاب
أقفال سلكية COHÆSIVE لتسهيل التعديل بيد واحدة	 
جيوب تخزين ممّيزة مع أغطية حارفة للماء	 
عالمة تجارية عاكسة سوداء بتقنية الخزف الزجاجي  	 

لتحسين الرؤية  
غطاء رأس ثنائي االتجاه قابل للضبط	 

ميزات جاكيت الرجال والسيدات

 TEPHRA GORE-TEX سترة فراء
للرجال

 TEPHRA GORE-TEX سترة فراء
للرجال

TEPHRA GORE-TEX سترة فراء
تتحمل الظروف القاسية. تعد سترة الفراء ذات القلنسوة 

المصممة تقنيًا والمكونة من ثالث طبقات قمة 
المالبس الواقية. فهي تتميز ببنية هندسية دقيقة 

توفر أداًء فائقًا لمقاومة الرياح والماء.
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الجاكيت الحراري 
المتماسك للرجال

الجاكيت الحراري
 المتماسك للسيدات

جاكيت حراري متماسك

الجاكيت الحراري المتماسك للرجال
أسود 

XS 51LGJM370BKB
   S 51LGJM370BKC
   M 51LGJM370BKD 
   L 51LGJM370BKE

     XL 51LGJM370BKF
   XXL 51LGJM370BKG 
XXXL 51LGJM370BKH

الجاكيت الحراري المتماسك للسيدات
أسود

توافر محدود
  8 51LGJW376BKI
10 51LGJW376BKJ
12 51LGJW376BKK

14 51LGJW376BKL
16 51LGJW376BKM
18 51LGJW376BKN

يلتقي العزل الحراري مع االبتكار في هذا الجاكيت 
الحراري المتماسك بقّوة. فهو مصنوع من المادة العازلة 

 ”Aerogel“ المنصهرة والهالم الغازي PrimaLoft®

لتقليل تأثير العوامل الطبيعية. تصميم سلس مع راحة 
ال تضاهى. ومتانة منقطعة النظير على جميع 

التضاريس.

نسيج خارجي مقاوم للماء مكون من 3 طبقات ومزود  	 
بطبقة من البوليستر   

مزود بهوأيي ®RECCO عاكس متكامل لمساعدة فرق  	 
اإلنقاذ في تحديد مكانك في التضاريس الصعبة  

مواد عازلة نوع ®PrimaLoft فضية توفر دفئًا طبيعيًا  	 
دون الوزن الثقيل  

جيوب ®PrimaLoft مبطنة بالهالم الغازي   	 
“اإليروجيل” تحافظ على الهواتف المحمولة مشحونة    

لفترة طويلة  
أقفال سلكية TMCOHÆSIVE مضمنة لتسهيل   	 

الضبط بيد واحدة  
عاكسات سوداء تعّزز الظهور في ظروف اإلضاءة  	 

المنخفضة  

ميزات جاكيت الرجال والسيدات
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جاكيت السيدات ®LITE GORE-TEX القابل للتخزين
أسود

8 51LGJW375BKI
10 51LGJW375BKJ
12 51LGJW375BKK

14 51LGJW375BKL
16 51LGJW375BKM
18 51LGJW375BKN

جاكيت الرجال ®LITE GORE-TE§X القابل للتخزين
أسود 

XS 51LGJM369BKB
  S 51LGJM369BKC
  M 51LGJM369BKD 
  L 51LGJM369BKE

     XL 51LGJM369BKF
   XXL 51LGJM369BKG 
XXXL 51LGJM369BKH

مصنوع من نسيج GORE-TEX® Active فائق   	 
التهوية.  

مقاوم للماء تمامًا مع درز متالصقة	 
يوضع في الجيب لسهولة ربطه بحلقات الحزام   	 

والحقائب  
كتابات عاكسة سوداء بتقنية الخزف الزجاجي لتحسين  	 

الظهور  
 	)DWR®( طبقة متينة طاردة للماء
قفل سلكي TMCOHÆSIVE مضمن لتسهيل الضبط	 

ميزات جاكيت الرجال والسيدات

يصنع هذا الجاكيت، الخفيف للغاية والقابل للتخزين، من 
أفضل أنسجة ®GORE-TEX التي تسمح بالتهوية. 

ويضمن حماية فائقة من الماء بفضل بنيته المترابطة 
ذات الدرز الملصقة تمًاما. إنه جاكيت مالئم للجسم عند 

ممارسة األنشطة التي تتطلب مجهودًا كبيرًا.

الجاكيت ®LITE GORE-TEX القابل للتخزين

 LITE GORE-TE§X® جاكيت الرجال
القابل للتخزين

 LITE GORE-TEX® جاكيت السيدات
القابل للتخزين أسود
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نسيج مارينو يوّفر اعتدال حراري مع امتصاص للرطوبة  	 
ومقاومة للروائح الكريهة  

جانب داخلي من البوليستر جيد التهوية مع خاصية  	 
امتصاص الرطوبة وسريع الجفاف  

 	UPF 30 حماية من ـأشعة الشمس بتصنيف
كتابات عاكسة سوداء بتقنية الخزف الزجاجي لتحسين  	 

الظهور  
جيب مقاوم للماء لوضع الهاتف	 

ميزات قميص األساس الذي يستعمل على الوجهين

طبقة أساسية قابلة لالنعكاس تتكيف مع األجواء 
المختلفة لفصول السنة. أحد وجوهه مصنوعة من نسيج 

Merino المنظم للحرارة. أما الوجه اآلخر فمصنوع من 
نسيج بوليستر جيد التهوية. ويتميز بدروز مسطحة مع 

عالمة تجارية سوداء عاكسة وتقنية الخرز الزجاجي لتحسين 
الظهور في ظروف اإلضاءة المنخفضة.

قميص أساس يستعمل على الوجهين

قميص األساس للرجال الذي يستعمل على الوجهين
رمادي

 XS 51LGTM373GYB
   S 51LGTM373GYC
   M 51LGTM373GYD 
L 51LGTM373GYE

     XL 51LGTM373GYF
   XXL 51LGTM373GYG 
 XXXL 51LGTM373GYH

قميص األساس للسيدات الذي يستعمل على الوجهين
أسود 

  8 51LGTW379BKI
10 51LGTW379BKJ
12 51LGTW379BKK

14 51LGTW379BKL
16 51LGTW379BKM 
18 51LGTW379BKN قميص األساس للرجال الذي

يستعمل على الوجهين
قميص األساس للسيدات الذي 

يستعمل على الوجهين
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هودي غير رسمي. تصميم كالسيكي. عبارة عن طبقة 
متوسطة أنيقة باللون الرمادي غنميتال مع تفاصيل برتقالية 

مميزة. يتميز بشعار طبوغرافي في األمام. مصنوع من 
٪100 قطن.

هودي مع شعار الند روڤر موستو

رمادي غنميتال
S 51LHHM454GUC  
M 51LHHM454GUD 
L 51LHHM454GUE 

XL 51LHHM454GUF 
XXL 51LHHM454GUG 

تي شيرت متمّيزة ومبتكرة. تتميز بشعار طبوغرافي مميز 
وحواف برتقالية على الرقبة. مصنوع من قطن مسامي 

يسمح بالتهوية.

تي شيرت بشعار الند روڤر موستو

رمادي 
S 51LHTM947GMC 
M 51LHTM947GMD 
L 51LHTM947GME 

  XL 51LHTM947GMF 
XXL 51LHTM947GMG 

غطاء رأس مبطن بقطن جرسي باللون البرتقالي   	 
المتباين  

طبقة مثالية للنشاط الخارجي	 
نسيج قطني بحلقة معكوسة 100٪	 

الميزات

شعار بتصميم طبوغرافي	 
وحواف متباينة	 
٪100 قطن جيرسي	 

الميزات
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عدسات مستقطبة بإطارات غير المعة	 
 	 UV400مصنوعة مع فلتر
قبضة متكاملة على الصدغ	 
 حقيبة متينة تتميز بسحاب	 

.ABOVE AND BEYOND  
متوفر أيًضا بإطارات رمادي مدّخن وعدسات بّنية.	 

الميزات نظارات شمسية ذات كفاءة فنية مع تصميم متطور. 
مصنوع من مادة البولي أميد Grilamid فائقة الخفة. 

تتميز بإطارات ذات قالب واحد مع لمسة غير المعة 
وحماية ٪100 من األشعة فوق البنفسجية الطويلة 

UVAو UVB وUVC. يتم توفيرها في علبة سفر متينة 
من الند روڤر.

ABOVE AND BEYOND نظارات شمسية

عدسات برتقالية 
51LGGM945ORA

51LGGM944MXA

عدسات بّنية 

بسيطة، رقيقة، أساسية. قبعة صغيرة مزدوجة 
الطبقات توفر ضعف الحماية في الطبيعة الرائعة. 

مصممة مع ملصق عاكس وكفة مرفوعة. أغطية 
الرأس التي تؤهلك ألي شيء.

ABOVE AND BEYOND قبعة

طبقات مزدوجة للدفء.	 
هيكل مضلع مريح.	 
عالمة تجارية عاكسة.	 

المميزات

أسود 
51LHCH458BKA
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أنابيب عاكسة للظهور في 
اإلضاءة المنخفضة

تعديل 3 نقاط لضبط 
مثالي

شارة من السيليكون المصبوب

حماية داخلية

غالف خارجي مقاوم للماء 
معالج بالنانو

طبقة أساسية من الصوف 
الميكروي لدفء فائق

يحمي
أفضل حماية للكالب. هذه الطبقة الخارجية التقنية تحمي الكالب من البرد 

والرطوبة. يتميز بتصميم خارجي مقاوم للعوامل الجوية مصنوع من النايلون 
األسود السداسي. مع 4 طبقات لدفء فائق، و4 نقاط عاكسة للظهور بوضوح 

في اإلضاءة المنخفضة. مصممة لتعديل سهل وتناسب دقيق.
الميزات

 

ABOVE AND BEYOND معطف ثلجي

األسود والبرتقالي 
متاح في يناير 2021

S  51LGPT938MXC
M  51LGPT938MXD  
L  51LGPT938MXE   
XL  51LGPT938MXF 

فتحة الذيل.	 
حزام من الجلد.	 
خياطة عاكسة	 

الميزات
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لجام الكلب من الجيل القادم. مصّمم للراحة ومصنوع من 
مكونات شديدة التحمل. يتميز بجسم مبطن بالكامل مع بطانة 

شبكية مسامية. يشتمل على إبزيم رياضي ومقبض حركة 
مبطن وحلقة نيكل مقاومة للصدأ.

ABOVE AND BEYOND لجام الكلب 

نايلون جاكار سداسي عالي المقاومة.	 
قابل للتعديل بالكامل لمالءمة آمنة.	 
وسادة صدر قابلة لإلزالة لسهولة الحركة	 
طباعة عاكسة وأنابيب	 
مرفق بحلقات لإلكسسوارات	 

الميزات

أسود وبرتقالي
يتوّفر عام 2021

S 51LGPT937MXC 
M 51LGPT937MXD  
L 51LGPT937MXE 
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التنقل. سعة 1.5 لتر مثالي لحفظ الطعام والسوائل. 
مصنوع من أحزمة نايلون سوداء متينة. يقف منتصبًا 

ويحزم بسهولة. مالئمة للنقل والتنظيف.

 ABOVE AND BEYOND الوعاء المحمول 
للحيوانات األليفة

حل خفيف الوزن للتغذية والشرب	 
يلف بسهولة في الحقيبة	 
هيكل قوي ومقاوم للماء	 

الميزات

أسود وبرتقالي 
يتوّفر عام 2021

51LGPT942MXA

لعبة صنعت للمسافات البعيدة. تتميز بنقشة 
مداس يكرر إطار الند روڤر. آمن ومتين ومصمم 

لتنظيف األسنان بلطف.

ABOVE AND BEYOND لعبة كلب 

مصنوعة من مادة مقّواة	 
نطاطة وخفيفة الوزن وشديدة التحمل	 

الميزات

أسود وبرتقالي 
يتوّفر عام 2021

51LGPT941BKA

طوق عصري. يوضع براحة. طوق الكلب التقني للمغامرات في 
الهواء الطلق. يتميز بتركيبة آمنة، مع نسيج خارجي من النايلون 

للقدرة على التحمل، وحشوة من النيوبرين لتوفير الراحة. 
مصمم بأنابيب برتقالية عاكسة ومشبك مفيد

ABOVE AND BEYOND طوق كلب 

 مصنوعة من مواد شديدة التحمل.	 
مصمم لتوفير أقصى درجات الراحة.	 
تعديل الخطاف والحلقة.	 
خياطة عاكسة للوضوح الظهور في اإلضاءة  	 

المنخفضة.  

الميزات

أسود وبرتقالي 
يتوّفر عام 2021

S  51LGPT940MXC 
M  51LGPT940MXD 
L  51LGPT940MXE 

مصممة للرؤية. منسوجة من أجل التحمل. تم إنشاء 
هذا الكلب القابل للتعديل بحبل بنجي لتعدد 

االستخدامات من جميع النواحي. يتميز بمقبض مبطن 
وعالمة Land Rover التجارية وأنابيب عاكسة للرؤية 

في اإلضاءة المنخفضة.

ABOVE AND BEYOND حبل الكلب

مقبض حركة المرور للتحكم الدقيق.	 
سلك ممتص للصدمات.	 
مشبك الند روڤر متعدد االستخدامات على  	 

المقبض  

الميزات

أسود وبرتقالي 
يتوّفر عام 2021

51LGPT939MXA
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أّسود

6000كلغ
قّوة الشد

ANSI 
COBRA®

مؤمن بإبزيم

حقيبة الظهر ميروڤيا 
ُمحكمة اإلغالق

38ملم
العرض

متين ومضمون وقوي بشكل ملحوظ.
مصنوع من شريط منسوج شديد القوة، يمكن استخدامه لشد 

وزن 6,000 كجم. مزود بمصد HypalonTM شديد التحمل. 
ومؤّمن بإبزيم ®ANSI COBRA األكثر أمانًا واألقوى في العالم. 
حزام يخدمك بما يفوق توقعاتك عند اضطرارك إلى استخدامه.

يثّبت

 ANSI COBRA® يتمّيز بإبزيم
األكثر أمانًا واألقوى في 

العالم.

ABOVE AND BEYOND حزام األنشطة 

مصنوع من شريط منسوج 
شديد القوة

S/M 51LGGF382BK4
L/XL 51LGGF382BK6

 HypalonTM مزود بمصد
شديد التحمل.
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حقيبة ظهر يمكنك أخذاها معك إلى أي مكان، ويمكنك أن تضع بها أي شيء.
مصنوعة من مادة كلوريد متعدد الفينيل 500D التي اختيرت لجودتها الفائقة 

وقوتها الكبيرة. مصممة مع غطاء منزلق كبير وأربطة مانعة لتسرب الحرارة؛ وذلك 
لمنع الرطوبة. مزودة أيضًا بنقاط تثبيت HYPALONTM وصمام تحرير للتعبئة 

المكثفة.

للرحالت
حقيبة الظهر ميروڤيا ُمحكمة اإلغالق

مادة كلوريد متعدد الفينيل 500D وأربطة مانعة لتسرب الحرارة  	 
تحفظ المحتويات من التلف بسبب الماء  

حجيرة رئيسية سعة 25 لترًا مزودة بجيب لتخزين الحاسوب بشكل  	 
أكثر أمانًا  

 	HypalonTM جزء خارجي يتميز بنقاط تثبيت
مجهزة بكتابة عاكسة لتوفير رؤية فائقة الوضوح	 
صمام شديد التحمل لتخفيف الضغط عند التعبئة المكثفة	 

الميزات

أّسود
51LGLU385BKA

حجرة أساسية سعة 
25 ليترًا مع جيب 

للكمبيوتر

صمام تحرير متكامل 

 HYPALON نقاط تثبيت
مدروزة

تتمّيز بمادة PVC درجة 
500D المتينة والمحكمة 

اإلغالق حراريًا
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أّسود 

51LGGF393BKA

غطاء يسهل الصب منه مع 
كوب للشرب يمكن إزالته

قارورة فوالذية متينة ذات 
جدران مزدوجة تحافظ على 

درجة حرارة السوائل فيها

أسطوانة مصممة لضمان 
اإلمساك المحكم

سدادات مقاومة للماء لضمان 
النقل اآلمن للسوائل.

 حبل من النايلون 
لتركيب سهل

تحافظ هذه القارورة الفوالذية المتينة ذات الجدران 
المزدوجة على برودة السوائل لمدة تصل إلى 24 ساعة 

وتحافظ عليها ساخنة لمدة تصل إلى 15 ساعة. وهي 
تتمّيز بتصميم يسّهل اإلمساك بها حيث يمكن حملها 

بالقّفازات. إنها قارورة صلبة ومتبنة مع حبل من النايلون 
لتسهيل حملها

أسود

تحافظ على حرارة السوائل لمدة تصل إلى

15ساعة

500ملل
السعة

24ساعة
تحافظ على برودة السوائل لمدة تصل إلى

مستدامة
ABOVE AND BEYOND قارورة

ABOVE AND BEYOND تشكيلة
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مكبرة صوت للسفر مقاومة للماء. تتّميز سماعة بلوتوث 
المتعدد المهام بصغر حجمها لتناسب تنقالتك إلى أي 

مكان، مع متانتها لتتحمل أقصى الضربات.
18 سم x 5 سم x 8 سم

هيكل مقوى قابل للحمل	 
مقاوم للصدمات	 
حلقة وصل للتعليق بالحقائب	 
 	NFC االقتران باستخدام تقنية
يمكن استخدامه كشاحن متنقل “باور بانك” أو   	 

مكبر صوت للهاتف  
بطارية تعمل لمدة 12 ساعة	 
 	IP67 مقاومة للماء حتى عمق 1 متر بمعيار

الميزات

يعلق في الحقيبة 
باستخدام حلقة وصل

مقبض من السيليكون	 
عالمة لتحديد حجم السائل	 
غطاء محكم لمنع التسّرب	 
قاعدة مانعة لإلنزالق	 

الميزات

زجاجة ماء تقنية ذات تصميم خارجي يسهل االمساك به. مصنوعة 
من زجاج البورسليكات المقاوم للصدمات الحرارية، ويمكن تعليقها 

بسهولة على حقائب السفر. خفيفة للغاية ومناسبة تمامًا للرحالت 
االستكشافية.

ABOVE AND BEYOND زجاجة الماء

ABOVE AND BEYOND مكّبر صوت بلوتوث

51LGGF392BKA

أسود 

 أّسود 
51LGGF395BKA

ُصممت محفظة السفر المتينة هذه لحماية أغراضك المهمة 
من العوامل الجوية من أي ضرر. وهي بحجم 

23 سم x 3 سم x 12 سم

محفظة السفر ليروفا

بنية قوية مقاومة للماء 	 
تحمي أغراضك من التلف بسبب الماء 	 
ُتعلق بحلقات األحزمة والحقائب باستخدام حلقة   	 

وصل شديدة التحمل  

الميزات

أسود
51LGLU383BKA
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بصمات موّصلة من الستخدامها على 
شاشات اللمس

51LGGF386BKA

 أسود 

بصمات سيليكون بارزة لتعزيز اإلمساك	 
بنية شديدة التحمل	 
أصابع موّصلة لالستخدام على أي شاشة تعمل   	 

باللمس  
جيدة التهوية ومريحة	 
تحتوي على ڤيلكرو للتعديل على سوار من النيوبرين	 

الميزات

مزيج بوليستر عالي االمتصاص	 
مزينة بكتابة العالمة التجارية على أحد   	 

جوانبها وكلمة Land Rover مزركشة باللون     
البرتقالي  

يسهل حفظها في الحقيبة ذات الرّباط	 
مساحتها غير المطوية: 65 × 110 سم	 
مساحتها المطوية: 20 × 16 سم	 

الميزات

 ABOVE AND BEYOND قفازات
تعمل على تعزيز التهوية ووضوح الرؤية في اإلضاءة متعددة التقنية

الضعيفة. صممت القبعة سريعة الجفاف هذه 
خصيصًا لكي تشعر دائمًا بالراحة ويظل أداؤك متفوقًا 

تحت المطر أو الشمس.

ABOVE AND BEYOND قبعة

 	UPF 40 حماية من الشمس بدرجة
جانب من القماش الشبكي	 
عالمة تجارية وقطع 3M عاكسة	 
أقمشة سريعة الجفاف	 
طباعة عاكسة	 

الميزات

51LGCH380BKA

أسود 

 ABOVE AND BEYOND منشفة
للنشاطات من األلياف الدقيقة

احزم أخف األغراض وحافظ على الجفاف، واحصل على منشفة 
األلياف الدقيقة النشطة، والمصنوعة من مزيج بوليستر عالي 
االمتصاص والذي يتمّيز بخفته وسرعة جفافه وسهولة تخزينه.

أسود 
S/M 51LGVM381BK4
L/XL 51LGVM381BK6

توّفر هذه القفازات خفيفة الوزن ديناميكية الحركة 
والحماية المرنة، وهي متعددة االستخدامات 

ويمكن ضبطها بسهولة ال تناسب أي مقاس. وقد 
تم اختبارها بشكل مكّثف من قبل الند روڤر بشكل 

مستفيضة في العديد من االستخدامات الخارجية
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مجرفة ABOVE AND BEYOND القابلة للطي

مجرفة معززة قابلة للطي مصممة خصيصًا  	 
ليسهل تخزينها.  

سهلة االمساك	 
حافة مزدوجة لالستخدام متعدد األغراض	 
مقبض صلب لضمان القوة والمتانة	 

الميزات

أداة يمكنك أخذها معك عند السفر. يمكن طي هذه 
لمجرفة المناسبة لجميع التضاريس لتصبح بحجم يسهل 
حمله. إن بنيتها القوية وحافتها المسننة تحوالن أصعب 
المهام إلى أعمال سهلة. عليها العالمة التجارية محفورة 

بالليزر.

51LGGF387BKA

أسود 

أسود
51LGGF391BKA

كماشة	 
فتاحة زجاجات ُ مدمجة في أداة قطع.	 
حلقة وصل للتعليق بالحقائب	 
مفك براغي فيليبس	 
سكين مع قفل أمان	 

الميزات

مجموعة أدوات بحجم الجيب، صنعت هذه األداة 
متعددة األغراض هذه من الفوالذ المقاوم للصدأ، 
وعززت بغطاء أّسود من األلومنيوم. صغيرة وأنيقة 

ولكنها مفيدة للغاية.

ABOVE AND BEYOND أداة
 متعددة االستخدامات للجيب

*يطّبق السن القانوني.

كماشة زنبركيه	 
سكين مع قفل أمان	 
فّتاحة زجاجات	 
شّفرة مسننة	 
مفك براغي فيليبس	 
فّتاحة علب	 

الميزات

يمكن استخدامها للقيام بأي شيء، ؤاخذها معك 
إلى أي مكان. صممت هذه األداة العملية المفيدة 

الستخدامها في األعمال الصعبة على الطرق 
المعبدة أو الوعرة. تشمل على 9 أدوات فردية 

مصنوعة من الفوالذ المعزز المقاوم للصدأ.

تتكْيف
أداة ABOVE AND BEYOND متعددة 

االستخدامات

51LGGF388BKA

برتقالي

*يطّبق السن القانوني. 8 3
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حزام مطاطي ناعم

200م
تم اختبارها في الماء لعمق

ساعة مقامة للصدمات

أّسود

الميزات

صممت من قبل الخبراء، وتستخدم من قبل المحترفين. ُصنعت هذه الساعة 
الحصرية بالتعاون مع صانع الساعات اإلنجليزي المتميز إليوت براون، تقدم ضبط 

الوقت بدقة ومتانة ال تلين. تتميز بكريستال الياقوت المقاوم للخدش، إطار 
أحادي االتجاه ومؤشرات مضاءة، مع سوارين للمعصم مناسبين لجميع 

التضاريس. مقاومة للصدمات، ومختومة بشكل ثالثي للحماية من المياه، 
وقادرة على التعرض لفترات طويلة لعوامل الطقس. إنها ساعة ال تعرف 

الحدود بإمكانياتها.

تتحّمل
ساعة يد الند روڤر X إليوت براون هولتون االحترافية

إطار أحادي االتجاه عالي التماسك

43ملم حزام منسوج بشكل تقني
مقاس وجه الساعة

5,000 غرام
مقاومة للصدمات حتى

مقاس وجه الساعة 43 ملم	 
تم اختبارها في الماء لعمق 200 م	 
تاج مثّبت بالتدوير ثالثي الختم	 
سوار من المطاط مقاوم لدرجات   	 

الحرارة القاسية  
مؤشر ويدي الساعة مضاءة ذاتيًا   	 

بمواد سوبر لومينوڤا  

51LHWM992BKA

8 5
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يتميز هيكل المركبة بشعار الند روڤر وسكة 
سقف قابل للنزع مع صندوق تخزين وسّلة 
وسّلم وسجاد أرضيات وأبوب وغطاء محّرك 

وبوابة خلفية قابلة للفتح، إضافة إلى 
تفاصيل داخلية.

أدر العجلة االحتياطية لفتح 
البوابة الخلفية.

تشمل الوظائف مقود ونظام 
الدفع الرباعي و3 تروس تفاضلية 

وتعليق مستقل على كال المحورين 
ورافعة سحب تعمل.

علبة تروس من أربع سرعات 
متتالية ومحدد للتروس 

ومستويين عالي ومنخفض

أخضر

أيقونية وأصيلة، تمتع بتجربة التصميم األسطوري للسيارة 
بشكل مباشر مع نموذج ليغو تكنيك الند روڤر ديفندر. 

والمطّورة بالشراكة مع ليغو، وهي مناسبة لألشخاص من 
11 عامًا وأكبر. تحتوي على 2,573 قطعة. تقاس بارتفاع 8 

بوصات )22 سم( و 16 بوصة للطول )42 سم( و7 بوصات 
للعرض )20 سم(.

ملهمة
ليغو تكنيك الند روڤر ديفندر 90

51LGGF397MXA

ارفع غطاء المحّرك وشاهد 
تفاصيل المحّرك من 6 أسطوانات 

مع المكابس المتحّركة.

8 7
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1:43 X مقياس   110 نموذج ديفيندر 
 X 110 نسخة طبق األصل لهواة الجمع من الند روڤر ديفيندر

الجديدة بلون غوندوانا ستون نموذج مصبوب عالي الجودة مصنوع 
من سبائك الزنك.

غوندوانا ستون 
متوّفر في يناير 2021

51LGDC953BNY

1 :43 110 اكسبلورر برو مقياس  نموذج ديفيندر 

نسخة طبق األصل لهواة الجمع من الند روڤر ديفيندر 110 
الجديدة مع باقة إكسسوارات Explorer Pro بلون إندس 

الفضي. نموذج مصبوب عالي الجودة مصنوع من سبائك 
الزنك.

إندس الفضي 
متوّفر في يناير 2021

51LGDC922SLY

نسخة طبق األصل لهواة الجمع لنماذج الند روڤر ديفندر 90 الجديدة 
بلون أخضر بانجيا مع سقف متباين. نموذج مصبوب عالي الجودة 

مصنوع من سبائك الزنك.

1:43 90 اإلصدار األول مقياس  نموذج ديفيندر 

أخضر بانجيا
متوّفر في يناير 2021

51LGDC921GNY

تمثل الند روڤر ديفندر الجديدة أكثر من 70 عامًا من االبتكار. تلتقط هذه 
المجموعة من النماذج المصغرة كل أسلوبها المتين واأليقوني. وهي 

مصنوع من مواد عالية الجودة، وغنية بالتفاصيل ومليئة بالتاريخ 
األسطوري.

نماذج مصغرة
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دليل مقاسات المالبس

الصدر )سم( الرجال )المملكة المتحدة(

79 - 84 XS

86 - 91.5 S

94 - 99 M

101.5 - 106 L

109 - 114 XL

117 - 122 XXL

125 - 130 XXXL

الصدر )سم( السيدات )المملكة المتحدة(

78.5 - 81 8

82 - 86 10

87 - 91.5 12

92 - 96.5 14

97 - 101.5 16

102 - 106.5 18

تخضع أسعار المنتجات ومدى توفرها للتغيير. تظل حقوق طبع ونشر جميع النسخ والصور محفوظة لشركة جاكوار الند روڤر. المعلومات صحيحة وقت 

النشر؛ خاضعة لتوفر المنتجات في السوق؛ تحتفظ كل من جاكوار والند روڤر بالحق في حذف أو تغيير مواصفات أي من المنتجات الموجودة في التشكيلة 

في أي وقت من األوقات.

دليل المالبس

قميص سكوريا الوسطي

جاكيت رودينا الهجين

SCORIA TECH قميص طبقة وسطى 

جاكيت حراري متماسك

LITE GORE-TEX القابل للتخزين الجاكيت ®

قميص أساس يستعمل على الوجهين
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تشكيلة التراث



كشف موريس ويلكس وشقيقه سبنسر في 
عام 1948 عن أول سيارة الند روڤر في العالم. 
بعد مرور أكثر من 70 عامًا، أصبح ما بدأ كرسم 

تخطيطي في رمال أنجلسي رمزًا عالميًا 
للمغامرة، أيقونة تعيش مع مجموعة التراث 
لدينا والمالبس واإلكسسوارات العصرية 

المستوحاة من تراث الند روڤر الغني، وقد 
ُصنعت لتدوم ألجيال قادمة.

وتحيا األيقونة
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قبعة من تشكيلة التصميم التراثي 
للجنسينقبعة 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.

51LFCH943GMA - رمادي الميريل

قميص الفانيل التراثي للرجال
تراث في كل غرزة. يتميز هذا القميص القطني 
المصقول ٪100 باللون الرمادي بتصميم شيك 

أصلي مع أزرار بوق صناعي وياقة بأزرار ألسفل 
وجيبين على الصدر وشريط مع العالمة التجارية.

رمادي 
XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL

51LFSM948GYB  
51LFSM948GYC
51LFSM948GYD
51LFSM948GYE

51LFSM948GYF
51LFSM948GYG
51LFSM948GYH

قميص بولو التراثي للرجال
قميص بولو ٪100 من قطن بيكيه باللون الرمادي 

الفاتح مع قسم متباين من أعلى الصدر. يتميز 
بياقة مضلعة وأساور مع أطراف متباينة وشعار 

نّصي. شعار تراثي على األكمام.
رمادي فاتح 

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL

51LFPM950GMB
51LFPM950GMC
51LFPM950GMD
51LFPM950GME

51LFPM950GMF
51LFPM950GMG
51LFPM950GMH

قميص بتصميم تراثي للرجال
يتميز هذا القميص ناعم الملمس والمصنوع من 

القطن بنسبة %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.
قميص 

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LFTM946GMB 
51LFTM946GMC 
51LFTM946GMD 
51LFTM946GME 

51LFTM946GMF 
51LFTM946GMG 
51LFTM946GMH 
51LFTM946GM3

9 6
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ت ت ت ت ت ت  ت ت  ت ت ت ت ت ت  ت ت ت ت ت ت ت  ت ت ت ت ت ت
محفظة كالسيكية مع ست فتحات 

للبطاقات وجيب ألداة ديفندر المتعددة 
االستعماالت. تتميز بشعار التراث 

المحفورة بالليزر والخياطة البيضاء. تباع 
األدوات المتعددة االستعمال بشكل 

منفصل.
51LGGF481NVA - أزرق داكن

أدوات ديفندر المتعددة االستخدامات
أداة متعددة االستعماالت بقياس 

بطاقة االئتمان وضعت في صورة 
ديفندر. تتميز بمجموعة من األدوات 

العملية بما في ذلك قياس عمق 
نقشة اإلطارات.

51LDTT619NVA - أبيض

L A N D RO V ER
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ساعة الند روڤر الكالسيكية
تصميم جديد على لساعة التراث الكالسيكية. تتميز بإطار 

خارجي دوار يمكن محاذاته لتتبع منطقة زمنية ثانية. مع 
األيدي والمؤشرات المضيئة، وعالمة الند روڤر، وفتحة 
التاريخ وحزام محكم من الجلود اإليطالية، وهي مقاومة 

.ATM 10 للماء إلى
تكون في علبة الند روڤر الخاصة بالعرض.

51LHWM975WTA - أبيض

ساعة الند روڤر التراثية
ساعة تعيدك إلى التاريخ، مستوحاة من التصاميم 

التجريبية األصلية، وتتميز بمؤشرات كرونوغراف فرعية، 
مع شعار التراث وحزام من الجلد مع تفاصيل خياطة. 

إضافة إلى فتحة التاريخ، ومؤشر أسود وعبوة مطلية 
بالتلبيس.

تكون في علبة الند روڤر الخاصة بالعرض
51LHWM977BKA - أسود
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حلقة مفاتيح ديفندر
صطحب أصالة ديفندر معك. تتميز 

حلقة المفاتيح المصغرة هذه المطلية 
بالنيكل بشعار الند روڤر النصي 
المحفور في الحلقة المنقسمة.

51LEKR323SLA - فّضي

دب المغامرات
رفيق مخلص لجميع رحالت طفلك 

االستكشافية. يرتدي دب مغامرات 
الند روڤر قميصًا عليه الشعار بيضاوي 

الشكل وسروااًل قصيرًا وقبعة 
المستكشف مع حقيبة التوصيل.

51LDTY913BNA - بني

حلقة مفاتيح مع فتاحة الزجاجات 
التراثية

حلقة مفاتيح مفيدة ملفوفة بجلد 
ناعم، وتفتح لتصبح فّتاحة زجاجات، 

مدموغ عليها شعار التراث، مع حلقة 
فرعية وكماشة سلطعون.

51LFKR360BNA - بني

فنجان بالشعار التراثي
كوب خزفي أبيض مع شعار التراث 
على أحد الجانبين وطباعة الند روڤر 

ديفندر على الجانب اآلخر.
51LFMG363WTA - أبيض

توافر محدود

مجموعة أوسمة التراث
شارات دبوس نحاسية تتميز بمجموعة من 

رموز الند روڤر الشهيرة. وتشمل الفئة 
األولى، رينج روڤر الكالسيكية، شعار 

التراث، الشارة البيضاوية وشعار التراث 
ستيشن واجن. مصنوع من من القصدير.
51LFGF362NVA - .مجموعة من 5 قطع

توافر محدود

كتاب الند روڤر األيقوني
كتاب الند روڤر الرسمي الذي 

يغطي طرازات Series وديفندر. 
يحتوي على عشرة فصول تحتفل 

بهذه السيارات الفريدة واألشخاص 
الذين يقودونها.

51LFGF412NAA - 200 صفحة
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استخدامات متعددة. مصنوعة من الجلد البني 
المحبب الطبيعي والمغسول بالزيت، هذه 

الحقيبة الجلدية مرنة من جميع النواحي. مثالية 
للرحالت اليومية أو الرحالت الطويلة، فهي تتميز 

بمقابض قوية وحزام كتف مبطن قابل للفصل 
وجيب عملي بسحاب. تتضمن حقيبة واقية من 

الغبار.
عرض 40 سم ارتفاع 18 سم

51LELU364BNA - بني

حقيبة مزدوجة من الطراز التراثي
حقيبة دفل على الكتف باللون األزرق الداكن مع 

إضافات بيضاء. هذه الحقيبة مصنوعة من قماش كتان 
الكنافا شديد التحمل مع شعار تراثي مطرز على 

المقدمة.
ارتفاع 50 سم عمق 30 سم أزرق داكن

51LFLG361NVA - أزرق داكن

حقيبة يد تراثية
احمل متانة الند روڤر الدائمة معك أينما 

ذهبت. حقيبة من القماش القطني القابل 
إلعادة االستخدام بنسبة ٪100 عليها 

رسومات السلسلة األولى في المقدمة.
51LFLU046WTA - أبيض
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HUE لعبة دب
 Heritage HUE لعبة أطفال ناعمة ترتدي وزرة
166 وقبعة مسطحة من التويد. يحمل شعار 

Land Rover ، وهو يقدم هدية شعبية ألي 
طفل. مناسب لجميع األعمار مع إشراف 

مناسب من الكبار.
51LDTY618BNA - بّني

وعاء HUE لطعام الحيوانات من السيراميك 
وعاء متين للحيوانات األليفة من السيراميك 

 HUE بلون أخضر جراسمير مع شعار لوحة أرقام
166 منقوش على الجزء األمامي.

صغير
Small - 51LFPT398GNA

Large - 51LDPT788GNA

HUE 166 حلقة مفاتيح
 HUE حلقة مفاتيح كالسيكية بشعار لوحة األرقام

166 من الكروم المصقول.
51LDKR914BKA - أسود

تي شيرت برسومات HUE للرجال
 HUE تي شيرت قطني ٪100 مع رسم تقني لـ

166 الشهير على الصدر.
أسود

توافر محدود

 51LDTM558GY - رمادي
 51LDTM558WT - أبيض

S 
M 
L 
XL 

XXL 
XXXL 
XXXXL

51LDTM558BKC 
51LDTM558BKD 
51LDTM558BKE 
51LDTM558BKF 

51LDTM558BKG 
51LDTM558BKH 
51LDTM558BK3

HUE فنجان هيو
ابدأ رحلة يومك مع هذا الكوب الخزفي 

بلون أخضر جراسمير، والذي يتميز 
بشعار HUE 166 مع إطار بارز. آمن في 

الميكروويف وغسالة الصحون.
51LRCEAHUEG -  أخضر جراسمير

HUE دفتر مالحظات ومنّظم    
دّون مالحظاتك. حيث يتميز دفتر 

المالحظات والمنظم HUE من 
قماش بخياطة متباينة باللون 
الرمادي وتخزين جيب متعدد 

 HUE االستخدامات. تتميز بشارة
166 منسوجة.

51LDNB562GNA - أخضر جراسمير

HUE دفتر مالحظات    
مصنوع من ورق حجري صديق للبيئة 
ومقاوم للتمزيق ومقاوم للشحوم 

ومقاوم للماء، يتميز دفتر المالحظات 
هذا بقياس A6 بشعار لوحة األرقام 

 HUE يتضمن رسم تقني .HUE 166
في الداخل.

51LDNB561GNA - أخضر جراسمير

1

2

1

2
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طوق الكلب باربور تارتان
 Barbour Land Rover طوق الكلب

Tartan مبطنة بالجلد. يتميز بتركيبات 
معدنية معتقة مطلية بالنحاس.

S 
M 
L

51BEPT284MXC 
51BEPT284MXD 
51BEPT284MXE

حبل كلب بربور ترتان 
مصنوع من الجلد الطبيعي، ويتميز 
بدرزات متباينة في األعلى وحلقات 

مطلية بالنحاس المعّتق.
51BEPT285MXA - حجم واحد

لجام الكلب باربور تارتان
حزام كالب أنيق وعملي عليه كتابة 
.Barbour for Land Rover Tartan

توافر محدود
L 51BEPT287MXE

وشاح بندانا للكالب باربور تارتان
باندانا مصنوع خصيًصا للكالب من 

 Barbour for قطن ٪100 عليها كتابة
.Land Rover Tartan

51BEPT286MX4 - صغير/ وسط
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معطف الكلب الشمعي من باربور 
ابق صديقك المقرب في مأمن من عوامل 

الطبيعة مع سترة الشمع المقاومة للماء هذه. 
 ،Barbour for Land Rover Tartan ُصنع من
وتتميز بياقة يمكن رفعها لمزيد من الحماية.

توافر محدود

S 
M 
L

51BEPT289OLC 
51BEPT289OLD 
51BEPT289OLE

دليل مقاسات معطف الكلب

XL L M S المقاس

المؤشر المسترد الذليل جحر الساللة

66cm 55cm 45cm 35cm الرقبة على الذيل

55cm 46cm 38cm 30cm عرض منتصف

82cm 70cm 57cm 44cm الطول من الخد إلى الوسط

52cm 43cm 34cm 26cm طول حزام

دليل حجم المالبس

XXXXL XXXL XXL XL L M S XS الرجال )المملكة المتحدة(

122 117 112 107 102 97 92 88 الصدر )سم(

دليل حجم طوق الكلب

L M S المقاس

25mm x 63.5cm 19mm x 53cm 14mm x 40cm قياسات الياقة

47cm x 56.5cm 36cm x 46mm 27.5cm x 35.5cm لتناسب العنق

الطول من الخد إلى الوسط طول الحزام

عرض الوسط

قاعدة الذيل للرقبة

توافر المنتج واألسعار عرضة للتغيير. تظل جميع النسخ والصور من حقوق الطبع والنشر لشركة جاكوار الند روڤر. المعلومات صحيحة وقت النشر، 
وحسب التوافر في السوق. تحتفظ شركة جاكوار الند روڤر بحق إزالة أو تغيير مواصفات المواد الموجودة في التشكيلة في أي وقت.
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