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قبعة بتصميم تراثي 
للجنسين

قبعة بيسبول تقليدية مميزة مصنوعة من صوف 
ميلتون تضفي مظهرا رياضيا مميزا. وتتميز بشعار 

مطرز بتقنية 3D من الجهة األمامية. 

51LDCH594GMA - رمادي مارل 

1971 - 72
BRITISH

EXPEDITION
T R A N S - A M E R I C A S

 قميص بولو 
بتصميم تراثي للرجال  

قميص عصري مريح، سيفخر أي رجل بأن يقتنيه في 
خزانته. يتوفر باللون الرمادي المارل واألزرق البحري ، 

.XXXXL وحتى XS وبمقاسات
 51LDPM593GM - رمادي مارل

51LDPM593NV - أزرق بحري

روح ال تعرف 
الهزيمة، إلهام 

يدفعنا بكّل عزيمة
المرونة.. هي ما صنعت 

منه سياراتنا

في ديسمبر 1971، خرج فريقي رينج روڤر بسيارتين في 
رحلة استكشافية شاقة يقطعان خاللها 18000 ميل ويجوبان 
معظم أرجاء األمريكيتين. من مرسى أالسكا إلى أبعد نقطة 
جنوب األرجنتين. حيث واجها في منتصف الطريق برزخ دارين 
الذي يمتد على مساحة 250 مياًل من المستنقعات والغابات 

 المطيرة بين كولومبيا وبنما.

لقد كان الطريق طوياًل جدًا وكأن ال نهاية له، ولكن مع روح 
اإلصرار والعزيمة وتلك القدرات منقطعة النظير، استطاعت 

هاتين األيقونتين البريطانيتين من قطع المسافة وإنهاء 
الرحلة االستكشافية بنجاح تخطى التوقعات. 

واليوم، مازالت رحلة النجاح مستمرة مع تشكيلة الند روڤر 
بتصميم تراثي 2017. التي تضم مجموعة مميزة من 
المالبس والهدايا واإلكسسوارات المستوحاة من روح 
العزيمة والمثابرة. كما نالحظ أن اللونين األزرق البحري 
والذهبي اللذان تميزت بهما سيارتي رينج روڤر آنذاك 

يطغيان على معظم منتجات هذه التشكيلة. مع التركيز أيضًا 
على الرسوم الغرافيكية التي تعكس خريطة الطريق التي 

عبرتها السيارتان عبر برزخ بنما واجتيازهما لألمريكيتين، لتبقيان 
 شاهدًا على عظمة هاتين األيقونتين البريطانيتين حتى

يومنا هذا.  

اكتشف التشكيلة بتصميم تراثي.

 حقيبة ظهر 
بتصميم تراثي

ضرورية ألية مغامرة تقوم بها. مصنوعة من 
قماش كتاني خفيف الوزن مع قاعدة جلدية 

قوية وأحزمة للكتف، وجيوب داخلية مصممة 
لوضع جهاز آيباد أو أي جهاز لوحي آخر. 

51LDBC602NVA - أزرق بحري
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PAPER SIZE 42 X 19.81cm  

MERCHANDISE & LICENSING DESIGN
JAGUAR LAND ROVER

STYLE: 51LDJM591NV            
COLOUR: NAVY
PART NUMBER:

SEASON: AW16     
CREATED     K.CRAMPTON
DATE            18/08/2015 DATE              

TITLE             Land Rover Heritage Men’s Nylon Jacket

JOB DESCRIPTION    AW16SEASON   AW16                 DRAWING  1 of 1 CONFIDENTIAL

CHECKED     

SIZE RANGE:XS-XXXL

PANTONE
19-4013 

TPX

200 mm

115.472 mm

TONAL JACQUARD

JACQUARD LINING REPEAT-

DIFFERENCE IN COLOURS IS FOR ILLUSTRATIVE 
PURPOSES ONLY. PLEASE WEAVE THIS LINING IN 1 

COLOUR ONLY 19-4013 TPX.

SCALE 1:1

 وشاح بتصميم 
تراثي للرجال

وشاح جميل بطبقتين ناعمتين، يحمل رسومات 
للتضاريس المختلفة وخريطة لبرزخ دارين. ُيعتبر 

إضافة عصرية لمجموعتك الرائعة أو هدية مميزة. 
المقاس 70X200 سم.

51LDSF597BNA - بني

مجموعة أكواب بتصميم تراثي
كوبين من السيراميك مع تصميم مميز لخريطة برزخ دارين 

ورسم فني لسيارة رينج روڤر. 

51LDMG611NVA - أزرق بحري 

قميص بتصميم تراثي 
للسيدات

قميص بتصميم تراثي مميز مع تطريزات رائعة على الظهر 
وشارة مكتوب عليها لمحة عن قصة الرحلة االستكشافية 

من الداخل. كما يتميز بأكمام قابلة للتعديل. يتوفر 
بمقاسات من 8 وحتى 20. 

51LDSW850NV - أزرق 
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PAPER SIZE 42 X 19.81cm  

MERCHANDISE & LICENSING DESIGN
JAGUAR LAND ROVER

STYLE: 51LDJM591NV            
COLOUR: NAVY
PART NUMBER:

SEASON: AW16     
CREATED     K.CRAMPTON
DATE            18/08/2015 DATE              

TITLE             Land Rover Heritage Men’s Nylon Jacket

JOB DESCRIPTION    AW16SEASON   AW16                 DRAWING  1 of 1 CONFIDENTIAL

CHECKED     

SIZE RANGE:XS-XXXL

PANTONE
19-4013 

TPX

200 mm

115.472 mm

TONAL JACQUARD

JACQUARD LINING REPEAT-

DIFFERENCE IN COLOURS IS FOR ILLUSTRATIVE 
PURPOSES ONLY. PLEASE WEAVE THIS LINING IN 1 

COLOUR ONLY 19-4013 TPX.

SCALE 1:1

 بلوز بتصميم تراثي 
مع سحاب للرجال

بلوز تراثي بسحاب يمنحك الدفء والمظهر العصري المميز، مما 
يجعله قطعة مميزة ال بد أن تقتنيها في خزانة مالبسك، مع 
رقعات مبطنة على المرفقين، وحبال سحب تحمل شعار الند 

 .XXXXL وحتى XS روڤر. يتوفر بمقاسات

51LDHM586NV - أزرق بحري 

حقيبة بتصميم تراثي 
حقيبة عملية مصنوعة من أجود أنواع القماش والجلد، 

مصممة لتكون رفيقتك المثالية في السفر. مع 
مقصورة داخلية كبيرة، وحزام كتف متين. 

51LDBC603NVA - أزرق بحري 

 تي - شيرت 
بتصميم تراثي للرجال  

تي - شيرت للرجال مميز بتصميم رائع يمنحك الراحة واإلطاللة 
العصرية، مع رسم مطبوع لسيارة الند روڤر وخريطة تعكس الرحلة 
االستكشافية في برزخ دارين. يتوفر باللون الرمادي المارل واألزرق 

 .XXXXL وحتى XS البحري، وبمقاسات

51LDTM588GM - رمادي مارل   
51LDTM588NV - أزرق بحري
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 جاكيت جلدية بتصميم 
تراثي للسيدات  

جاكيت جلدية بملمس ناعم وتصميم جذاب مستوحى من التاريخ 
العريق والتصميم الرائع لسيارات الند روڤر. تتميز ببطانة خفيفة 
لتمنحِك مزيدًا من الدفء، مع رقعات على الكتفين وحزام خصر 

قابل للتعديل، مما يضفي المزيد من األنوثة والجمال على 
مظهرك الخارجي. تتوفر بمقاسات 8 وحتى 20.  

51LDJW595NV - أزرق بحري 

 جاكيت جلدية بتصميم 
تراثي للرجال

جاكيت جلدية بلون بني مميز وتصميم تراثي عصري يعكس روح 
المغامرة التي تتميز بها سيارات الند روڤر، مع أربعة جيوب من 

الجهة األمامية وحزام خصر قابل للتعديل. كما تتميز بشارة اسمية 
 من الجهة الداخلية مكتوب عليها لمحة عن الرحلة االستكشافية، 

XS مع بطانة مستوحاة من تضاريس برزخ دارين. تتوفر بمقاسات 
   .XXXXL حتى 

51LDJM585BN - بني
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 حزام جلدي بتصميم 
تراثي للجنسين  

حزام مميز للجنسين مصنوع من األنسجة المطاطية مع 
تطريزات جلدية في نهايته ومشبك نحاسي، كما يتميز بشعار 

الند روڤر. يتوفر بمقاسات صغير/ متوسط أو كبير/ كبير جدًا.

51LDGF604NV - أزرق بحري 

 تي - شيرت بتصميم 
تراثي للسيدات

تي شيرت للسيدات بتصميم رائع يمنحك الراحة والمظهر العصري األنيق. يتميز 
برسم كبير لخريطة الرحلة االستكشافية في برزخ دارين. بينما صمم خط الرقبة 

بأسلوب يضفي الكثير من األنوثة. يتوفر بمقاسات 8 وحتى 20.

51LDTW596NV - أزرق بحري
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محفظة بتصميم تراثي 
تحتوي هذه المحفظة التراثية على بعض المعلومات 

المطبوعة في الداخل عن الرحلة االستكشافية في برزخ 
دارين، وتتميز بحجرة كبيرة مركزية وست فتحات للبطاقات.

51LDLG600NVA - أزرق بحري 

 جاكيت مبطنة بتصميم
تراثي للرجال

تتميز هذه الجاكيت األنيقة المصنوعة من النايلون الفاخر بتصميم 
عصري مع الكثير من التفاصيل الدقيقة التي تعكس التاريخ العريق 

لسيارة الند روڤر، مع سطح خارجي مبطن، مستلهم من أوعية الوقود 
المستخدمة في الرحلة االستكشافية حول أمريكا، كما تتميز بشارة من 

الجهة الداخلية مكتوب عليها قصة الرحلة، ولوحة معدنية تحمل تفاصيل 
عن المركبة ومسار الرحلة. ستفخر بالتأكيد بامتالكك لهذه القطعة 

.XXXXL وحتى XS المميزة لسنوات عدة. تتوفر بمقاسات 

 51LDJM591NV - أزرق بحري 

مفكرة بتصميم تراثي 
 مفكرة بورق A4 مع خريطة للرحلة 
 االستكشافية عبر أمريكا، تحتوي 

على 96 صفحة مسّطرة

51LDNB615NVA - أزرق بحري 
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تشكيلة رينج روڤر 
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كما تجسد سيارة رينج روڤر روعة التصميم 
اإلنجليزي وفرادته، كذلك لن تقل تشكيلتنا 

الحصرية من اإلكسسوارات الفاخرة روعة 
وجمااًل عن ذلك. فمع التشطيبات النهائية من 

الجلد الفاخر والكروم المصقول واأللوان البارزة، 
فإن كل قطعة من هذه التشكيلة الثمينة 

تعكس حرفية وأناقة عالية تحاكي وتناسب 
فخامة وتصميم سياراتنا الفاخرة. 

اكتشف تشكيلة رينج روڤر، للرجال والنساء 
واألطفال، واستمتع بأنافة تخطف األبصار.

حقيبة iPad مع عالمة رينج روڤر

حقيبة جلدية فاخرة مصنوعة من الجلد الناعم، مع حجرة مركزية 
كبيرة، وجيب داخلي إضافي، لذا فإنها مثالية جدًا لحفظ 

أوراقك ومستنداتك المهمة. ضع جهازك اللوحي في مكانه 
المخصص بسهولة وسرعة كبيرة وخذه معك أينما ذهبت.  

51LDLG891BKA - أسود

 محفظة رينج روڤر

مع مكان لحفظ جهاز iPad وفتحات إضافية للبطاقات، فإن هذه 
المحفظة المميزة المصنوعة من الجلد الطري الناعم ستكون ما 

تحتاجه بالضبط الجتماعات األعمال وغيرها من اللقاءات. كما 
يمكن إغالقها بسحاب لتبقى ملفاتك ومستنداتك آمنة 

ومحفوظة من الضياع.  

51LDLG828BKA - أسود 

حافظة iPhone جلدية مع عالمة رينج روڤر

احِم هاتفك بأسلوب عصري أنيق مع هذه الحافظة 
الجلدية الفاخرة بلونها األسود المميز. مع حجرة آمنة 
مخصصة لوضع جهازك فيها وثالث فتحات لبطاقات 
االئتمان. كما تتميز بشعار رينج روڤر المنقوش بلون 

فضي رائع، ولمسات أنيقة باللون األزرق البحري.

iPhone 6 - 51LDPH856BKA
iPhone 6 Plus - 51LDPH668BKA

iPhone 7 - 51LDPH857BKA
iPhone 7 Plus - 51LDPH858BKA

حامل جواز سفر مع عالمة رينج روڤر 

مصنوع من جلد أسود ناعم، مع تشطيبات ولمسات رائعة 
باللون األزرق البحري. سيساعدك على حفظ جواز سفرك 

وحمايته أثناء السفر بأسلوب عصري وأنيق جدًا. 

51LDLG673BKA - أسود 

تشكيلة رينج روڤر 
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محفظة رينج روڤر

محفظة فاخرة مصنوعة بحرفية عالية مع الكثير من التفاصيل الدقيقة. تتميز 
بثمان فتحات لوضع البطاقات، باإلضافة إلى فتحتين إضافيتين، مع لمسات 

باللون األزرق البحري على الحواف الجلدية الناعمة، وشعار رينج روڤر المنقوش 
بدقة على شريحة معدنية من الفضة. 

51LDLG669BKA - أسود

حمالة مفاتيح رينج روڤر

حمالة فاخرة مستوحاة من تصميم سيارة رينج روڤر، مصنوعة من الكروم 
المصقول مع ألوان مميزة أخرى. تتميز بمشبك قوي سيحفظ مفاتيحك بشكل 

آمن وعملي خالل االستخدام اليومي. تتوفر بألوان متعددة مثل األسود، 
األزرق البحري واألبيض.

 51LBKR228BKA - أسود    
 51LDKR676NVA - أزرق بحري  

51LDKR826WTA - أبيض

تشكيلة رينج روڤر 
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2017 تشكيلة رينج روڤر 

حقيبة iPad جلدية فاخرة

حقيبة جلدية فاخرة بلون أبيض مميز مصممة 
لحماية جهازك اللوحي من الخدوش، البقع، 

والغبار. مناسبة جدا لجهاز iPad Air 2. يمكنك 
إزالة جهازك بسهولة كبيرة باستخدام الزر 

المدمج. 

51LDLG671WTA- أبيض

حافظة iPhone جلدية 

احِم هاتفك بأسلوب عصري أنيق مع هذه 
الحافظة الجلدية الفاخرة بلونها األسود 
المميز. مع حجرة آمنة مخصصة لوضع 

جهازك فيها وثالث فتحات لبطاقات 
االئتمان. كما تتميز بشعار رينج روڤر 

 المنقوش بلون ذهبي رائع، ولمسات 
أنيقة بارزة.

iPhone 6 - 51LDPH856BKA
iPhone 6 Plus - 51LDPH668BKA

iPhone 7 - 51LDPH857BKA
iPhone 7 Plus - 51LDPH858BKA

حمالة مفاتيح رينج روڤر

حمالة فاخرة مستوحاة من تصميم سيارة 
رينج روڤر، مصنوعة من الكروم المصقول 

مع ألوان مميزة أخرى. تتوفر بألوان 
متعددة مثل األسود، األزرق البحري 

واألبيض.

51LDKR826WTA  - أبيض

عصرية. أنيقة. فاخرة
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العصرية 
تشكيلة الند روڤر
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تي-شيرت للصبيان
تي-شيرت مميز من جميع النواحي. مصنوع من قماش 

عملي ناعم جدًا، ومع الرسم الغرافيكي الرائع لسيارة الند 
روڤر، فإنه يبدو كقطعة فنية تخطف األنظار. يتوفر باللون 

الرمادي المارل، األزرق البحري، واألحمر، وبمقاسات 2، 3-4، 
6-5، 8-7، 10-9 سنوات.

51LDTC566GM - رمادي مارل 
51LDTC566NV - أزرق بحري  

51LDTC566RD - أحمر

تي-شيرت للبنات 
تي-شيرت عملي رائع يمكن ارتداؤه كل يوم، لذا من 

الضروري أن يكون في خزانة كل فتاة. يتميز بأكمام منفوخة 
ورسومات مميزة ألصدقاء الغابة على الجهة األمامية. 

يتوفر باللون األخضر، األرجواني واألبيض، وبمقاسات 2، 
4-3، 6-5، 8-7، 10-9 سنوات.

 51LDTC572GN -أخضر 
 51LDTC572PU - أرجواني  

51LDTC572WT - أبيض

تي - شيرت للسيدات
تي-شيرت مريح وسهل االرتداء. يتميز بتصميمه المناسب 

للجسم وخط العنق الذي ُيضفي مزيدا من األنوثة على 
إطاللتك الرائعة. كما ُيضفي شعار العالمة التجارية لسيارة 

الند روڤر مزيدا من الخصوصية والجاذبية. يتوفر باللون األزرق 
البحري واألبيض، وبمقاسات من 8 وحتى 20. 

 51LCTW329NV - أزرق بحري 
51LCTW329WT - أبيض 

حقيبة ظهر لألطفال
حقيبة عصرية تتميز بقماش ملون ورسومات لشخصية 

أصدقاء الغابة، وشريطين مريحين على الظهر قابلين للتعديل 
ومقبض للحمل. ببساطة، إنها حقيبة المدرسة المثالية. 

 51LDGF581GNA - أخضر  
51LDGF577PUA - وردي

سترة هودي للسيدات
سترة هودي مصنوعة من القطن لتمنحك إحساس الراحة كلما 

ارتديتها. فيما تسمح لك الخطوط المضلعة والسحاب باختيار 
المقاس الذي تريدينه. كما تتميز بشعار الند روڤر على الصدر. 

تتوفر بأحجام من 8 وحتى 20. 

 51LDHW951NV - أزرق بحري   
51LDHW951GM - رماد مارل

عندما يحين وقت المغامرة،
يحين وقت تشكيلة الند روڤر 

العصرية 2017. 
تم استلهام وتصميم كل قطعة من هذه التشكيلة وفقا لمعايير ومواصفات الند 
ز بحيث تقاوم جميع العوامل التي قد تتعرض  روڤر وتم حفظها بأسلوب فني ممي

ا نقدم لهم ضمن هذه  ن النسبة لمشجعي وعشاق الند روڤر الشباب، فإن لها، وب
رحلة االستكشافية،  التشكيلة قطع مميزة مع شارات ورسوم مستوحاة من الغابة وال

ز عند حضور أي مناسبة أو عند ارتدائها أو  تمي روعة والجمال وال تضفي مزيدًا من ال
استخدامها في عطلة نهاية األسبوع.

ر تشكيلة الند روڤر العصرية 2017، عند الخروج في أي رحلة أو مغامرة.  تردد، اخت  ال ت
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جيليه للرجال
جيليه للرجال عصرية تمنحك الدفء على الرغم من خفة وزنها، تتميز بتصميمها 

.XXXXL وحتى XS العصري والعملي. تتوفر بمقاسات من

51LDJM644NV - أزرق بحري

جيليه للسيدات 
جيليه للسيدات مبطنة خفيفة الوزن، ومحشوة بريش األوز لتمنحِك الدفء في 

األجواء الباردة، وسهولة الحركة في نفس الوقت. مثالية لجميع النساء العمليات. 
تتوفر بأحجام من 8 وحتى 20. 

51LDJW849NV - أزرق بحري 

تي - شيرت للرجال
مثالي الرتدائه كل يوم، مع تصميم مناسب للجسم مما يمنحك مظهرا أنيقا 
رائعا، بينما ُتضفي راية المملكة المتحدة الكبيرة على الصدر مظهرا كالسيكيا 

مميزا. يمكنك ارتداؤه لوحده أو تحت جاكيت. يتوفر باللون األخضر، األزرق البحري، 
 .XXXXL وحتى XS األبيض أو الرمادي المارل، وبمقاسات

 51LBTM088GN - أخضر  
 51LATM016GM - رمادي مارل 

 51LATM016NV - أزرق بحري  
51LATM016WT - أبيض

جاكيت خفيفة الوزن للسيدات
جاكيت خفيفة الوزن عازلة للماء ستمنحِك الدفء والحماية حتى في أكثر األجواء 

برودًة. تتميز بسحاب وقبة عريضة تغطي كامل الرقبة، لحمايتك من جميع 
العوامل التي تحيطك بك. كما تتميز بجيب موسوم عليه اسم العالمة التجارية. 

تتوفر بأحجام من 8 وحتى 20. 

51LCJW330BL - تيل

جاكيت خفيفة الوزن للرجال
جاكيت عازلة للماء مثالية لعشاق الخروج والمغامرة، حيث تتميز بالكثير من المزايا 
الرائعة. مع قبة عريضة تحيط بالرقبة، وجيب صغير على الصدر يحمل اسم الند 

روڤر. وباإلضافة إلى كونها تمنحك الدفء وتحميك من الطقس والعوامل 
 .XXXXL وحتى XS الخارجية فإنها خفيفة الوزن أيضًا. تتوفر بأحجام

51LCJM326NV - أزرق بحري 

بقدر ما تعشق المغامرة.. 
نعشقها أكثر.

ولهذا كّنا حريصين على تصميم جميع المالبس واإلكسسوارات لتالئم جميع 
رحالتك ومغامراتك. فمع الكثير من التفاصيل الدقيقة المصممة بإبداع، 

والراحة التي تمنحها لك، فإن تشكيلة الند روڤر العصرية 2017 ستكون على 

أهبة االستعداد دائمًا لتنطلق بك في مغامرتك المقبلة. 
عندما تنطلق باتجاه التالل أو البحيرات أو الغابات، فإن تشكيلة الند روڤر 

2017 سُتضفي مزيدًا من التشويق واإلثارة على مغامرتك الرائعة. 
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 تي - شيرت للسيدات
تي - شيرت بقبة دائرية، %95 قطن و %5 إيالستين، مع شعار 

الند روڤر على الصدر ورسم لخريطة وتضاريس الرحلة 
االستكشافية )TerrAin reSponSe® iConS( على األكمام. يتوفر 
باللون األزرق البحري واألبيض، وبمقاسات من 8 وحتى 20. 

 51LBTW135NV- أزرق بحري 
51LBTW135WT - أبيض

جاكيت للسيدات
إذا كنت تبحثين عن االستمتاع بالدفء مهما انخفضت درجة الحرارة 
فهذه الجاكيت المميزة المحشوة بريش األوز هي ما تحتاجينه. مع  

تصميم عصري باللون األزرق البحري ولمسات باللون الرمادي البارز. كما 
تتميز بشعار الند روڤر المكتوب على الجهة األمامية من الصدر ورسم 

لخريطة وتضاريس الرحلة االستكشافية )TerrAin reSponSe® iConS( على 
الجهة الخلفية. تتوفر بمقاسات 8 وحتى 20. 

51LDJW848NV - أزرق بحري 

جاكيت ذات جلد طري )برقبة طويلة( 
للسيدات

جاكيت ضرورية ألي امرأة عملية، تتميز بسحاب يسمح لك بالتحكم 
بالمقاس ودرجة الدفء التي تريدينها. كما أنها مقاومة للماء 
والرياح مما يمنحك حماية أكبر عندما تواجهين ظروفا مناخية 

قاسية، أما شعار الند روڤر المرسوم عليها فإنه ُيضفي مزيدًا 
من الفخامة والتمّيز. تتوفر بمقاسات من 8 وحتى 20.

51LDJW552NV - أزرق بحري 

جاكيت للرجال
جاكيت عصرية وأنيقة، محشوة بريش األوز لتمنحك الدفء عندما 

يصبح الطقس باردًا. تتميز بمظهر خارجي ُمبّطن مستوحى من 
.XXXXL وحتى XS تصميم سيارة الند روڤر. تتوفر بمقاسات من

51LDJM643NV - أزرق بحري 

استعد لمواجهته
عالٌم كبير..
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سترة صوفية مع سحاب للرجال
سترة صوفية متعددة االستعماالت يمكن ارتداؤها لوحدها أو 

تحت جاكيت، لتستمتع بالدفء مهما كان الطقس باردًا. لذا 
فإنك ستشعر بقيمتها الكبيرة في فصل الشتاء. تتوفر 

 .XXXXL وحتى XS بمقاسات من

51LDJM545BK - أسود 

 مجموعة خاصة بالبنات )قبعة، 
 وشاح، قفازات(

قبعة باللونين الوردي واألرجواني، وشاح وقفازات مع 
رسومات تعكس المغامرات في الهواء الطلق وخطوط 

مضلعة رائعة. تتوفر بمقاس واحد. 

51LDGF640PU - أرجواني 

سترة صوفية مع سحاب للسيدات
سترة صوفية متعددة االستعماالت يمكن ارتداؤها لوحدها أو 

تحت جاكيت، لتستمتع بالدفء مهما كان الطقس باردًا. كما 
تتميز بتصميم مميز يمنحك مظهرًا أنثويًا رائعًا. تتوفر 

بمقاسات 8 وحتى 20.

51LDJW553BK - أسود 

جاكيت مبطنة للصبيان
جاكيت مبطنة متينة باللون األزرق البحري المميز، مصممة 

لخوض أي مغامرة، مع رقعات على الذراعين وشارات عصرية 
مثل شارات الكشافة على األكمام، وجيوب أمامية كبيرة  

وأزرار مضغوطة تحمل شعار الند روڤر. تتوفر بمقاسات 2، 
4-3، 6-5، 8-7، 10-9 سنوات.

51LDJC563NV - أزرق بحري 

جاكيت مبطنة للبنات 
جاكيت بسحاب ستمنح طفلتك الدفء، على الرغم من خفة 
وزنها. يمكن ارتداؤها فوق بلوزة أو سترة صوفية لتمنحك 

مزيدا من الدفء ومظهرا عصريا مميزا. تتوفر بمقاسات 2، 
4-3، 6-5، 8-7، 10-9 سنوات.

51LDJC569NV - أزرق بحري 

سترة هودي للبنات 
سترة هودي باللون األرجواني المميز مع جيوب أمامية مبطنة 
وبطانة مطبوع عليها صورا من مغامرة الرحلة االستكشافية، 
مع ثنيات على األكمام، والحواف والقبعة. تتوفر بمقاسات 

2، 4-3، 6-5، 8-7، 10-9 سنوات.

51LDEC574PU - أرجواني
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قميص بولو مطرز للسيدات
قميص يأخذ شكل الجسم، مع فتحة مخفية وطباعة 

دقيقة لصورة ورقة نباتية. يتوفر باللون األزرق البحري، 
التيل، أو األبيض، وبمقاسات من 8 وحتى 20. 

51LAPL009NV - أزرق بحري 
51LCPW328BL - تيل  

51LAPL009WT - أبيض

جاكيت السائق للسيدات 
جاكيت جذابة مع أكتاف مبطنة ورقعات على الكوعين، 
مما يضفي مظهرًا عصريًا وعمليًا في نفس الوقت. 

تتوفر بمقاسات من 8 وحتى 20. 

51LDJW649BK - أسود 

جاكيت للرجال  
جاكيت خفيفة الوزن مصممة لتحميك من جميع العوامل واألحوال 

الجوية. تحتوي على طبقات عازلة للماء وشريط قابل للتعديل 
ليمنحك راحة إضافية. كما يمكن ارتداؤها فوق سترة أو بلوزة 

لتمنحك المزيد من الدفء في األجواء الباردة. تتوفر بمقاسات 
 .XXXXL وحتى XS من

51LDJM654GY - رمادي
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تي-شيرت للصبيان
تي-شيرت مميز من جميع النواحي. مصنوع من قماش عملي ناعم 

جدًا، ومع الرسم الغرافيكي الرائع لسيارة الند روڤر، فإنه يبدو 
كقطعة فنية تخطف األنظار. يتوفر باللون الرمادي المارل، األزرق 

البحري، واألحمر، وبمقاسات 2، 4-3، 6-5، 8-7، 10-9 سنوات.

 51LDTC566GM - رمادي مارل  
 51LDTC566NV - أزرق بحري  

51LDTC566RD - أحمر

تي-شيرت للبنات 
تي-شيرت عملي رائع يمكن ارتداؤه كل يوم لذا من الضروري أن 
يكون في خزانة كل فتاة. يتميز بأكمام منفوخة ورسومات مميزة 

ألصدقاء الغابة على الجهة األمامية. يتوفر باللون األخضر، األرجواني 
واألبيض، وبمقاسات 2، 4-3، 6-5، 8-7، 10-9 سنوات.

 51LDTC572GN -أخضر 
 51LDTC572PU - أرجواني  

51LDTC572WT - أبيض

3938



جيليه مبطنة للصبيان 
جيليه مبطنة يشكل إضافة مميزة لخزانة أي صبي. حيث يبقيه 

دافئًا في األجواء الباردة، في حين يسمح له بحرية الحركة. 
يتوفر بمقاسات 2، 4-3، 6-5، 8-7، 10-9 سنوات.

51LDJC564BN - بني 

جاكيت مبطنة للبنات 
جاكيت بسحاب ستمنح طفلتك الدفء، على الرغم من خفة 
وزنها. يمكن ارتداؤها فوق بلوزة أو سترة صوفية لتمنحك 

مزيدا من الدفء ومظهرا عصريا مميزا. تتوفر بمقاسات 2، 
4-3، 6-5، 8-7، 10-9 سنوات.

51LDJC569NV - أزرق بحري 
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HUE مفكرة
مفكرة من قماش الكتان مع خيوط متباينة 

باللون الرمادي، مع جيب وأوراق وغطاء عازل 
 للماء. وتتميز بشعار HUe 166 التراثيوتأتي 

مع قلم رصاص. 

51LDNB562GNA

وعاء سيراميك HUE للكالب
وعاء سيراميك أخضر لطعام الكالب مع شعار 

HUe 166 المنقوش عليه من األمام. 

51LDPT788GNA

مع ذلك التصميم التراثي الرائع
 الذي ما زال يحتفظ بتألقه حتى 

 HUE 166 يومنا هذا، تأتي تشكيلة
لتقدم شيئا من روح وأصالة تاريخ 

الند روڤر لجميع أفراد العائلة. 

تي - شيرت للرجال مع رسم 
HUE لسيارة

تي - شيرت جيرسي عصري ومريح مصنوع 
 HUe 166 من القطن، يتميز برسم لسيارة

 على الصدر مع خيوط حياكة متباينة. 
قطعة مميزة ستفخر بأن تضمها إلى 

مجموعتك وارتدائها كل يوم. يتوفر باللون 
  XS األسود، الرمادي واألبيض، وبمقاسات

.XXXXL وحتى

 51LDTM558BK - أسود
 51LDTM558GY - رمادي  
51LDTM558WT - أبيض 

تي - شيرت للصبيان مع رسم 
HUE لسيارة

تي - شيرت جيرسي مريح مصنوع من القطن، 
وهو نسخة مصغرة عن تي - شيرت الرجال، 
يتميز برسم لسيارة HUe 166 على الصدر. 

يتوفر باللون األخضر والرمادي، وبمقاسات: 
4-3، 6-5، 8-7، 10-9 سنوات.

51LDTC559GN - أخضر  
51LDTC559GY - رمادي
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نحتفل هذا العام بإنجاز كبير 
وتفوق جديد. حيث تم بالفعل 

إنتاج آخر سيارة الند روڤر 
ديفيندر. ولذلك تأتي تشكيلة 

HUe 166 من المالبس والهدايا 
واأللعاب لتحتفي بأول سيارة 

الند روڤر تم إنتاجها في 
السلسلة 1، والتي سافرت إلى 

أربعة أنحاء مختلفة حول العالم 
في رحلة استكشافية مازال 

التاريخ يذكرها حتى يومنا هذا.   

HUE دمية دب
دمية دب ناعمة جدا باللون البني 

 HUe 166 الذهبي الرائع مع شعار
المطبوع في كل مكان من هذه الدمية، 

وقبعة بنية مسطحة. 

51LDTY618BNA

HUE أزرار
أزرار مميزة باللون الفضي وطالء أسود 

مصقول وشعار HUe 166 مطبوع 
بمؤثرات ثالثية األبعاد. 

51LDCL560BKA

HUE حمالة مفاتيح
حمالة مفاتيح من الكروم الفضي 

 HUe 166 واألسود، مع شعار
بمؤثرات ثالثية األبعاد.

51LRKRANHUE

HUE أكواب
أكواب من السيراميك مع رسم لشعار HUe 166. يمكن وضعها 

في المايكرويف أو غسالة الصحون بشكل آمن. تتوفر باللون 
األسود واألخضر واألبيض. 

 51LRCEAHUEB - أسود 
 51LRCEAHUEG - أخضر  
51LRCEAHUEW - أبيض

  A6 صغيرة HUE مفكرة
مفكرة A6 مع شعار HUe 166 المطبوع على الجهة األمامية. 

كما تتميز برسم تقني HUe على أول صفحة مزدوجة، 
وأوراق بيضاء مصنوعة من الورق الحجري العازل للماء. 

51LDNB561GNA

مجموعة أطواق جلدية HUE للكالب 
مجموعة أطواق جلدية من الجلد والرصاص مع خياطة باللون 
األخضر. كما يحتوي الطوق على لوحة صغيرة تحمل الشعار 

HUe 166 ، وتتوفر األطواق بأحجام صغيرة، متوسطة، كبيرة، 
وكبيرة جدًا.   

51LDPT924BK

وعاء سيراميك HUE للكالب
وعاء سيراميك أخضر لطعام الكالب مع شعار 

HUe 166 منقوش عليه من األمام. 

51LDPT788GNA

4544



الرجال )المملكة المتحدة( الصدر )سم( النساء )المملكة المتحدة( الصدر )سم(

XS 88 8 77

S 92 10 82

M 97 12 87

L 102 14 92

XL 107 16 97

XXL 112 18 102

XXXL 117 20 107

XXXXL 122

الصبيان )المملكة المتحدة( الصدر )سم( البنات )المملكة المتحدة( الصدر )سم(

سنتين 54 سنتين 52

سنوات 4 - 3 58 سنوات 4 - 3 56

سنوات 6 - 5  62 سنوات 6 - 5  60

سنوات 8 - 7   66 سنوات 8 - 7   64

سنوات 10- 9 70 سنوات 10- 9 68

دليل مقاسات المالبس
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