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WHAT’S YOUR DRIVE?

 „MIEĆ POMYSŁY.
   I JE REALIZOWAĆ.”

Turkusowa, kryształowo czysta woda 
i fale o wysokości do 18 m. Chris Bertish 
nieraz już poskramiał takie fale i pokonał 
niewiarygodne dystanse na swojej de-
sce do wiosłowania. Jest prawdziwym 
„wodnikiem”: morze jest dla niego nie 
tylko miejscem sprawdzania swoich 
możliwości, ale też miejscem zabawy, 
wypoczynku, a przede wszystkich jego 
największym „nauczycielem”. Chris słynie 
z tego, że wyznacza sobie wysokie, 
niektórzy powiedzieliby szalone, cele, 
dąży do ich realizacji z niesamowitą 
wytrwałością i faktycznie je realizuje. 

„SEE IT, DREAM IT, BELIEVE IT, 
ACHIEVE IT. NIE MA RZECZY 
NIEMOŻLIWYCH, JEŚLI W NIE 
WIERZYSZ.” 

To credo jest inspiracją nie tylko dla
niego samego. Chris jeździ po całym 
świecie i – angażowany przez różne fi rmy 
i organizacje jako mówca motywacyjny – 
zachęca innych do realizacji marzeń. 

Jego aktualny cel to przepłynięcie 
Atlantyku na desce. Z Maroka przez 
Kanary i Karaiby do Miami.

W ten sposób chce wesprzeć Lunchbox 
Fund, fundację walczącą z głodem 
wśród dzieci w Południowej Afryce.
Aby zrealizować tak ambitny cel, Chris tre-
nuje sześć dni w tygodniu w różnych dys-
cyplinach sportowych. Jest to m.in. trening 
podwodny, windsurfi ng i pływanie. A także 
biegi i treningi siłowe na urządzeniach. 
Takie przygotowanie jest urozmaicone, 
bardzo efektywne i pozwala przygoto-
wać się na każdą ewentualność.

„NIE PRZYGOTOWUJĄC SIĘ, PRZY-
GOTOWUJESZ SIĘ NA PRZEGRANĄ.” 

Ale im więcej się inwestuje, tym większe 
są korzyści. Oprócz treningów fi zycznych 
przygotowanie obejmuje też trening 
umysłowy. I oczywiście dobór odpowied-
niego wyposażenia. Chrisowi szczególnie 
przypadły do gustu okulary przeciwsło-
neczne z kolekcji BMW Athletics, bo na 
wodzie nawet sekunda bez klarownej 
widoczności może zadecydować o suk-
cesie lub porażce. Liczy się każda chwila. 
W życiu i w sporcie. Z takim nastawieniem 
Chris zawsze znajduje czas na swoje 
pasje: bo liczy się każda chwila. 
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#1 Krótkie legginsy Athletics Sports, 

damskie. 179,00 zł

Przylegające legginsy sportowe o długości 

¾ i ergonomicznym kroju. Wyższa przepusz-

czalność powietrza dzięki siatkowym wstawkom 

na biodrach i w zgięciach kolanowych. Przy-

jemny szeroki ściągacz ochronny na plecach 

i miękki ściągacz na brzuchu. Płaska, łatwo 

dostępna kieszeń na zamek błyskawiczny, 

na przykład na odtwarzacz MP3. 

Materiał: 85% nylonu, 15% elastanu.

Materiał siatki: 85% nylonu, 15% elastanu.

Czarne XS–XL 80 14 2 361 117 – 121

Pełne skupienie na ruchu: kolekcja Athletics łączy nowoczesność, 
funkcjonalność i unikalną, sportową stylistykę BMW. 

Najważniejsze cechy:
–  Innowacyjny krój zapewniający maksymalną swobodę ruchów i komfort noszenia 

przy dokładnym dopasowaniu. 
 –  Płaskie szwy i bezszwowe części boczne zapewniają wysoki komfort noszenia.
–  Charakterystyczne akcenty w postaci płaskich szwów i kontrastujących kolorów.
–  Siatkowe wstawki zapewniają dużą przepuszczalność powietrza.
–  Idealne dopasowanie dzięki elastyczności.
–  Odblaskowe elementy ozdobne.

 ZAPROJEKTOWANA
 DLA ATLETÓW.

#1

 KOLEKCJA BMW ATHLETICS.
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#1 Bluza Athletics Performance z długim 

rękawem, damska i męska.  270,00 zł

Ciepła bluza z kapturem z podszewką i prze-

dłużonymi rękawami z otworem na kciuki. 

Miękki meszek wewnątrz przyjemny przy 

niskich temperaturach. Wycinana laserowo 

perforacja pod pachami przepuszczająca 

powietrze. Ergonomiczny krój. Wersja damska 

wcięta w talii. 

Materiał wierzchni: 

85% poliestru, 15% elastanu.

Podszewka kaptura:

89% poliestru, 11% elastanu.

Damska:

Ocean Blue XS–XL 80 14 2 361 112 – 116

Męska:

Royal Blue S–XXL 80 14 2 361 082 – 086

 ZAWSZE
 O KROK DALEJ.

#1

#1#1

 KOLEKCJA BMW ATHLETICS.
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 PRZEMYŚLANA. 
 MOŻESZ SKUPIĆ 
 SIĘ NA TYM, CO
 NAJWAŻNIEJSZE.

#1 / 3

 KOLEKCJA
 BMW ATHLETICS.

#2
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#1 Torba sportowa Athletics 

Performance.  360,00 zł

Pojemna torba sportowa. Duża komora główna 

dzięki innowacyjnej technologii zawsze zacho-

wuje kształt i porządek. Idealna organizacja: 

dwie dostępne od góry kieszenie boczne 

o stabilnym kształcie z zamknięciem błyska-

wicznym, duża, szeroko otwierana komora 

zewnętrzna i małe kieszenie na drobiazgi. 

Z regulowanym i zdejmowanym paskiem na 

ramię z wyściółką zwiększającą komfort 

noszenia.

Materiał: 100% poliestru, spód z powłoką 

poliuretanową.

Czarna / Royal Blue 80 22 2 361 131

 NAJLEPSZE MIEJSCE
 NA TWOJE RZECZY.

#1

 KOLEKCJA BMW ATHLETICS.

Wszechstronny bagaż sportowy w najwyższej jakości OGIO.

Najważniejsze cechy:
–  Ekstremalnie wytrzymały, lekki materiał.
–  Przemyślane specjalne schowki zapewniają porządek.
–  Trwały, wodoodporny spód odporny na ścieranie.
–  Szerokie, lekko przesuwane zamki błyskawiczne.
–  Suwaki z przedłużonym chwytem z antypoślizgowej gumy.
–  Wentylowana, wodoszczelna przegródka Wet-Dry do przenoszenia mokrej 

odzieży lub butów.
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#2 Czapka Athletics Sports, 

uniseks.  90,00 zł

Ultralekka, niemal niewyczuwalna przy 

noszeniu czapka z polaru. Miękki, ogrzewa-

jący materiał i wstawki siatkowe po bokach 

zwiększające przepuszczalność powietrza. 

Płaskie szwy zapewniające najwyższy kom-

fort noszenia. Z odblaskowym napisem 

BMW Athletics. 

Materiał: 100% poliestru.

Czarna 80 16 2 361 129

#1

#3 Czapka z daszkiem Athletics Sports, 

uniseks.  119,00 zł

Nowoczesna czapka z daszkiem z materiału 

odpornego na wodę i promieniowanie UV. 

Wstawki siatkowe zwiększające przepusz-

czalność powietrza. Łatwa regulacja rozmiaru 

dzięki zapięciu na rzep. Z odblaskowymi 

lamówkami.

Materiał: 100% poliestru.

Spód daszku: 100% bawełny.

Czarna 80 16 2 361 127

Royal Blue 80 16 2 361 128

#3#2

#1 Bidon Athletics Sports.  90,00 zł

Elastyczny bidon z zielonym paskiem do 

noszenia. Antypoślizgowa powierzchnia. 

Można go zwinąć, aby nie zajmował dużo 

miejsca. Duży wlew. Precyzyjna skala ilości 

po zewnętrznej stronie. Otwierany jedną ręką 

przez naciśnięcie przycisku. Z logo BMW.

Materiał: silikon.

Royal Blue 80 23 2 361 130
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