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Ю В І Л Е Й Н А КОЛ Е К Ц І Я V 8
50 РОКІВ
ГОТО В І В И РУ Ш И Т И В ДО Р О Г У :
КОЛ Е К Ц І Я T R U C K G E A R Д Л Я
В ОД І Ї В

ТОЧНІСТЬ В
ДЕТАЛЯХ
Стильний, міцний, тривкий одяг
та модні аксесуари Scania
зроблені з урахуванням ваших
потреб

Вся річ в деталях:
Сусанна Ханссон,
менеджер з продукту
для Scania Truck Gear,
тримає в руках технічну
куртку The Griffin Tech

Водій Scania Сесілія
Гранквіст готується до тестдрайву чергової вантажівки
в Транспортній Лабораторії
Scania в Швеції.

04

СТВОРЕННЯ БРЕНДУ

КОЛЕКЦІЯ 2019

Святкуйте 50 річницю
Короля Доріг з нашою
спеціальною колекцією
V8.

10
Ч АС С В Я Т К У В АТ И :
Годинники Преміум, натхнення черпали в V8

Дизайнери Scania, такі
як Фредрік Руденстам,
працюють і над
транспортними засобами, і
над колекцією одягу.
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В Scania ми розробляємо всі наші
продукти з однаковою турботою,
відповідальністю та якістю. Класні
рішення народжуються з великих ідей,
вичерпних знань, ретельного
планування, унікального дизайну та
геніальних інженерних рішень. Ми не
перестаємо вдосконалювати те, що
створили, завжди думаючи про клієнта.
Данне Лантц водить
вантажівку Scania R 500
в компанії J. Lindebrink
Entreprenad, а його
улюбленою вантажівкою є
143 Streamline.
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S C A N I A T R U C K G E A R 2 0 19

СТВОРЕННЯ БРЕНДУ
С ТО Р І Н К А 0 4

SCANIA V8 50 YE ARS
Ю В І Л Е Й Н А КОЛ Е К Ц І Я
С ТО Р І Н К А 0 8

У Н І К А Л Ь Н А КОЛ Е К Ц І Я ГОД И Н Н И К І В V 8

ЖИТИ БРЕНДОМ
S CA N I A
Ми з такою самою турботою обираємо ґудзики для
сорочки або шкіряний браслет для годинника, як і гвинт та
гайку, щоб отримати ідеальну пару. Тому що «істинна Scania»
не що інше як досконалість.
Ми дуже ретельно шукаємо партнерів, які поділяють
наші цінності щодо якості, відповідального виробництва
та використання екологічних матеріалів. І подібно до
нас, наші постачальники приділяють найбільшу увагу
деталям. Близько сторіччя тому такий підхід допоміг нам
пристосувати наші продукти до потреб замовників. Як
завжди, ми продовжуємо цю подорож у компанії відданих
водіїв, власників та колег, а також всіх тих, хто любить бренд
Scania так самосильно, як і ми.
Наша довготривала мета полягає в тому, щоб cприяти
циклічному процесу споживання, коли продукти
використовуються довгий час, а далі матеріал стає
чимось новим. Таким чином, ми спрощуємо для вас
вибір. Ми завжди намагаємось віднайти найкраще
рішення, щоб зменшити негативний вплив на довкілля,
але нас підбадьорює той факт, що ми завжди можемо
вдосконалюватися далі.
Цього року в журналі Колекція ви дізнаєтесь як ми
розробляємо наші вироби, щоб створити справжнє відчуття
Scania та приділяємо особливу увагу 50-річному ювілею V8!
Зустрічайте Колекцію Scania 2019.

С ТО Р І Н К А 1 0
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Д И Т Я Ч А КОЛ Е К Ц І Я
С ТО Р І Н К А 2 8

ЗУС Т Р І Ч А Й Т Е В ОД І Ї В
С ТО Р І Н К А 3 4

І Н Ф О Р М А Ц І Я П Р О П Р ОД У К Т
С ТО Р І Н К А 3 5

Йоганна Закріссон,
Керівник підрозділу Scania Branding Products
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Створення

БРЕНДУ
Надихнувшись продукцією та цінностями
компанії, підрозділ мерчандайзингу Scania
створює справжнє відчуття приналежності
до бренду Scania . Кілька ключових учасників
процесу розробки колекції розповідають
про свою роботу, в тому числі спеціальну
колекцію, присвячену ювілею 50 років V8.
Текст: Петра Лоден Фото: Ден Боман та Тобіас Олс
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“Ми дуже часто працюємо
з дрібними деталями. На
створення Колекції 2019 нас
надихнули легендарні двигуни
V8”
Сусанна Ханссон, менеджер з продукту, Scania Truck Gear

Підрозділ мерчандайзингу Scania повинен
відповідати такому ж рівню якості, як вантажні
автомобілі та автобуси компанії. Зрештою,
це надає компанії позитивного іміджу, адже
нанесений логотип та деталі продуктів
прихильники Scania асоціюють з їхнім улюбленим
брендом. Це дозволяє створити візуальне
відчуття, яке допомагає долучитися до сім’ї
Scania. Це також забезпечує прихильників Scania
дизайном та якістю, які вони очікують від Scania.
Одним із ключових аспектів інтеграції та
аутентичності дизайну продуктів Scania, є те,
що всі дизайнери компанії працюють в одному
департаменті. Отже, немає значення, чи ти є
дизайнером нового вантажного автомобіля,
футболки чи ще чогось – кожен може
висловитись у процесі розробки продуктів, які
потребує клієнт. «Ми працюємо всі разом дуже
плідно, постійно відбуваються жваві дискусії з
подальшими узгодженнями. Ми даємо та беремо
ідеї, надихаючи один одного», - розповідає
Хав’єр Каррерас Кастро, керівник групи Дизайн
Екстерє’ру та Інтер’єру.
Фредрік Руденстам, керівник групи Візуального
Увага до деталей
Менеджер з продукту
Сусанна Ханссон
демонструє одну із нових
курток Griffin Tech, у якій
підкладка має візерунок,
схожий на радіаторну
решітку вантажівки.

та Графічного Дизайну, додає, що в ході дискусій
був вироблений певний алгоритм роботи.
«Ми починаємо з бренду, логотипу та графічної
айдентики. Ми пишаємось своєю спадщиною та
цінностями, які компанія сповідує вже багато
років і це фантастичний потенціал, з яким
дизайнерам, таким як я, дуже приємно працювати.
Попереду яскраве майбутнє з випуском
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З чого все починається
Старший Графічний Дизайнер
Антонію Кантос робить перші
ескізи продукту на своєму
графічному планшеті.

нових транспортних засобів, що також потрібно

потреби, дизайнери проводять деякий час з

відображати в дизайні. Наприклад, у колекції V8

водіями у вантажівці, щоб отримати правильні

є годинники з рисами нових вантажівок, і светр з

відчуття та натхнення. Вони також відвідують

логотипом 1969, який є точкою відліку історії V8”.

виставки та інші події для клієнтів.

Щоб продукти були успішними, потрібно

Фредрік Руденстам колись працював водієм

особливу увагу приділяти деталям. В новій

вантажівки, тому досить легко може описати

куртці втілені своєрідні елементи, які були

вимоги водія. «Все, що ми робимо, базується

продумані ще на етапі розробки дизайну.

на глибокому розумінні потреб споживача, -

Сусанна Ханссон, менеджер з продукту,

говорить він. – Дуже важливо знати свою

Scania Truck Gear, звертає увагу на особливий

цільову групу, тому ми дуже тісно співпрацюємо

візерунок в оформленні куртки.

з нашими клієнтами».
При розробці дизайну будь-якої продукції

«На створення цього візерунку нас надихнула
радіаторна решітка, - говорить вона. – Ми дуже
часто працюємо з подібними деталями. Для
колекції 2019 натхнення черпали у продуктах
V8».
За словам Кантоса, саме таким чином і
працюють дизайнери. «Ми дивимось на бренд

головну увагу приділяють цінностям Scania.
Знову, в даному випадку, у центрі уваги
вантажівки V8.
“Коли ми розробляли колекцію V8, то хотіли
підкреслити легендарну спадщину цих
продуктів та ті цінності, які V8 пропонує
сьогодні: потужність та точність. V8 – це бренд,

та деталі вантажівки, як зовні, так і всередині, та

яким пишається не тільки Scania, а й всі ті, хто

переносимо окремі елементи на одяг».

сидить за кермом цих вантажівок», - продовжує
Руденстам.

Виразне зображення V8 на цьому привабливому худі
завдяки чіткому орнаменту у вигляді вишивки.
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Звичайно, дуже важливо надавати клієнтам
саме те, чого вони очікують. Щоб зрозуміти їхні

Ми говоримо про витончений дизайн
кабін та потужні характеристики двигунів V8.

S CA N I A V 8 5 0 Р О К І В
Ю В І Л Е Й Н А КОЛ Е К Ц І Я
50-річний ювілей V8 надає шанс відсвяткувати появу
безсмертної легенди ‘The King of the Road’. Scania створила
спеціальні предмети одягу та аксесуарів , щоб ви могли з
гордістю продемонструвати символіку V8.

“Все, що ми робимо,
базується на знаннях
про користувачів, на їхніх
вимогах та потребах”.
Фредрік Руденстам, керівник групи,
Візуальний та Графічний дизайн
ФУТБОЛКА V8 50

/чол/

Розмір: S-XXXL, класична посадка.
Колір: Чорний (2796672-677). Тканина:
100% органічна бавовна. Деталі: Логотип
Scania V8 в золотистому оформленні на
грудях, логотип V8 50Y на спині зверху.

Елегантність зовні, потужність всередині. Як
правило, ці два елементи не поєднуються разом,
але для V8 стали виключенням.
«Повинен бути баланс між цими двома
якостями. І саме на них ми робимо акцент при
розробці дизайну».
«Ви знайдете їх у лініях та формах, а також
у матеріалах, тканинах, кольорах та якості.
Червоний колір є символом V8, глибокий,
прекрасний червоний, який був невід’ємною
частиною V8 довгий час. У поєднанні із чорною
шкірою та матовим алюмінієм ми хочемо
акцентувати увагу на V8 більше ніж будь-коли.
Цінності бренду повинні відображатися у всьому,
що ми робимо.
«Коли ми розробляємо продукти, які пов’язані

ГАМАНЕЦЬ V8 50 YEAR
ANNIVERSARY

з нашою історією, то хочемо втілити в них всі ті
якості, які були важливими на момент їх появи.
Ця колекція присвячена вантажівкам 1969 року,
коли V8 розпочали свою славну та тривалу
подорож».

ФУТБОЛКА V8 50 /жін/
Розмір: S-XXL, класична посадка Колір: Чорний
(2796750-754). Тканина: 100% органічна бавовна
джерсі. Деталі: Логотип Scania V8 в золотистому
оформленні на грудях, логотип V8 50Y на спині
зверху.

Мінімалістичний дизайн, гаманець високої якості,
з класичними червоними стібками V8 .
Розмір: у складеному вигляді 108 × 89 × 8мм, у
відкритому вигляді 217мм.
Колір: Чорний (2810676). Коров’яча шкіра:
рослинного дублення з закритими порами.
Деталі: тиснення логотипу V8 50Y, зроблено
у Швеції. Шість відділень для карток і одне
відділення для готівки.
COLLECTION 2019
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БОДІ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ V8 50 YEARS

ЧАШКА V8 50 YEARS

М’який боді для найкрутіших малюків на районі:).
Розмір: 50/56–86/92. Колір: Чорний (2810699702). Тканина: Органічна бавовна, 180гр. Деталі:
3 кнопки, золотистий логотип Scania V8 50Y і
контрастні шви.

Міцна, груба чашка, ідеально
підійде для шведської “fika”
(перерва на каву).
Об’єм: 285 мл. Колір: Чорний
(2810683). Матеріал: кераміка.
Деталі: логотип Scania V8 50 у
золотистому кольорі на одній
стороні, тиснений логотип
Scania у чорному кольорі на
іншій стороні.

SCANIA S 730 V8
Модель тягача Scania S 730
V8 4x2
на підставці.
Ювілейна колекція V8 50 years.
Розмір: масштаб 1:50.
Колір: Золотий (2812498)
Деталі: Виробник Tekno.

Час для кави
Горнятко смачної кави/
ароматного чаю є вірним
супутником будь-якого водія
в дорозі. Чашка з логотипом
V8 50 стане стильним
доповненням
перерви на відпочинок.

ФОРМОЧКИ ДЛЯ
ЛЬОДУ V8
Для найпрохолодніших
напоїв у стилі V8.
Розмір: 139 x 92 x 40 мм.
Колір: Чорний (2810678).
Матеріал: Силікон. Деталі:
логотип V8 на кубиках
льоду, який фіксується
при замерзанні. Чорна
подарункова коробка з
логотипом Scania V8 50Y.
8 COLLECTION 2019

КЕПКА З ЛОГОТИПОМ
50Y V8
Спеціальна колекція кепок з
яскравою індивідуальністю.
Один розмір. Колір: Black (2806117).
Матеріал: 100% органічна бавовна.
Деталі: Золотистий логотип V8,
вишитий спереду та 50Y ззаду,
ремінець для регулювання обхвату.

Розмір: 35 x 65мм. (2810735).
Матеріал: Латунь та шкіра рослинного
дублення.
Деталі: Брелок для ключів зі шкіряного
ремінця та металевого кільця.
Витиснений металевий ювілейний
логотип V8 50Y. Зроблено у Швеції.

PHOTO: SVENSKA MEDALJ

БРЕЛОК V8
ЮВІЛЕЙНА КОЛЕКЦІЯ
Відома шведська компанія
Svenska Medalj виробляє
металеві вироби для
сувенірної колекції Scania,
в тому числі ювілейний
брелок V8 50.

СЛАВА РЕМІСНИЧІЙ СПРАВІ
Більше 40 років невеличка

прилади, а також глибокі знання та

компанія Svenska Medalj виробляє

реміснича майстерність компанії

найтитулованіші медалі у світі,

Svenska Medalj, дозволяють

в тому числі для Нобелівських

отримати довершеність у кожній

лауреатів та Королівські медалі

деталі та високу якість виробів

Швеції. Ця компанія вже давно

Scania. Компанія націлена

розробляє та випускає латунні

на екологічне виробництво,

брелоки та інші ексклюзивні

рециркуляцію та повторне

металеві вироби для колекції

використання матеріалів, коли це

сувенірної продукції Scania.

можливо .

Професійні інструменти та

ЧОХОЛ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ
ТЕЛЕФОНІВ
50 YEAR ANNIVERSARY
Тримайте свій iPhone у безпеці завдяки цим
елегантним та міцним чохлам.
Розмір: підходить для iPhone 6/7/8.
Колір: Чорний( 2810677). Матеріал: шкіра
рослинного дублення з закритими порами.
Деталі:тиснений логотипV8 50Y, зроблено у
Швеції. Темно-червоний з тисненим логотипом
Scania .

V8 50 years
Яскраве оформлення з
ювілейним логотипом V8, яке
також доступне для замовлення
для звичайних вантажних
автомобілів у каталозі аксесуарів
Scania Vehicle Accessories.
Більше про моделі вантажівок на
сторінці 33

SCANIA S 730 V8
Модель тягача Scania S 730
V8 4x2 на підставці.
Розмір: Масштаб 1:50.
Колір: Червоний (2812499)
Деталі: Виробник Tekno.

COLLECTION 2019
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Святкуймо разом

КРАСА ТА
ВЕЛИЧ V8
Scania запускає три нові ексклюзивні
годинники з нагоди 50-ї річниці
легендарних двигунів V8. Дизайнери
підрозділу наукових досліджень Scania
розпочали роботу над новою колекцією
хронометрів з чистого аркушу. Як
це було та чи вдалося досягти
поставлених цілей: час надати їм слово.
Текст: Сандра Відх Фото: Ден Боман
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На верхньому зображенні: Дизайнери Scania Антоніо Кантас та
Фредрік Руденстам обговорюють деталі одного з годинників.
Нижче: Нові лінії преміум годинників використовують елементи
дизайну вантажівок та двигунів V8, підкреслюючи високий статус
легендарних продуктів V8 з нагоди 50-ї річниці.

«Розпочавши роботу з чистого аркушу, у нас

співпрацювали з дизайнерами Антоніо

була можливість обрати ті деталі та елементи

Кантосом, старшим графічним дизайнером та

вантажівок V8, які, на наш погляд, дозволили

Фредеріком Руденстамом, керівником групи

підсилити образ V8 та передати емоції цього

візуального та графічного дизайну підрозділу

унікального бренду, - говорить Йеспер Хьоглін,

науково-технічних розробок Scania. Вони

менеджер з продуктів, підрозділ брендованої

розробили ескізи та макети, додали деталі та

продукції Scania. - Ми хотіли стати на крок

створили неповторний стиль.

ближчими у пошуках взаємозв’язку з нашими
вантажними автомобілями. Новий підхід

Нова лінійка наручних годинників стала

у роботі з цим типом продукції дозволяє

частиною ювілейної колекції V8 50 Y та увічнює

підвищити впізнаваність реальних вантажівок».

легендарні вантажівки. Як приклад, упаковка

На розробку та випуск нових моделей
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годинників має елементи та форму вантажівок

годинників пішло приблизно півтора року.

або двигунів V8.

На етапі розробки концепції та ідеї активно

Перша модель отримала назву «V8 Limited

“Ми прагнули стати на
крок ближчими у пошуках
взаємозв’язку з нашими
вантажними автомобілями”.
Йеспер Хьоглін, менеджер з продуктів, підрозділ
брендованої продукції Scania

Півтора року пішло на те, щоб
макети на папері перетворилися
у нові готові вироби. У результаті
з’явилися три дійсно особливі
хронометри з символікою V8,
якими можемо пишатися.

Edition», це годинник-хронометр високого

Форма браслету нагадує поліклиновий ремінь

класу. Буде випущено 500 штук, кожен має

двигуна. Груба оболонка корпусу символізує про

індивідуальний номер, що вказується зі

тверде серце вантажівки.

зворотньої сторони. Чорний шкіряний ремінець

У третю модель «V8 Metal Edition» додали

з класичними червоними стібками, які

невеличі металеві вставки навколо циферблату у

використовують для інтер’єру вантажівок V8. В

формі V8. Навіть у цій версії годинникові стрілки

цій моделі заводна коронка та дві інші кнопки

зроблені по аналогії із стрілками спідометру, а

виконані у вигляді головок поршня двигунів

браслет виконаний у вигляді ременя двигуна.

V8, а дизайн циферблату нагадує кермо V8,

Всім трьом годинникам притаманна висока

стрілки годинника майже такі само як стрілки

точність та міцність. В годинникових механізмах

спідометра.
Друга модель «V8 Black Edition» має

задіяні сонячні батареї, що відповідає
екологічній стратегії Scania.

спортивний дизайн. В оформленні використали

Обираючи постачальника для цього проекту,

характерний червоний колір вантажівок V8.

Scania хотіла бути впевненою у високій якості
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Модель годинника The V8
Metal Edition має елементи у
вигляді V навколо циферблату,
що нагадують логотип V8.

виконання свого замовлення.
«Ми й раніше працювали з цим швейцарським

використання унікальних матеріалів, стало ще

виробником наручних годинників та мали змогу

одним вагомим аргументом. Компанія пішла

переконатися у відповідності до наших вимог,

нам на зустріч та замовила сонячні елементи

- розповідає Хьоглін – Ця фірма добре відома
у годинниковій сфері, вирізняється високим

живлення із Японії. Оскільки елементи не
виготовлені у Швейцарії, хоча й мають високу

рівнем майстерності та має необхідні виробничі

якість, на годинниках не буде позначки

потужності. Всі годинники, виготовлені для

«Зроблено в Швейцарії» на зворотній стороні», -

нашої компанії, мають подовжений гарантійний

продовжує Хьоглін.

період та відповідають високим стандартам».
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годинників за індивідуальним замовленням та

Хоча необхідність у годинниках зменшується,

«У них є необхідний досвід годинникового

вони залишаються цінним, важливим та чудовим

ремесла, вони дотримуються термінів доставки

аксесуаром. Незалежно технології та стилю,

та розуміють наші потреби в індивідуальному

завжди цікаво бачити нові функції, нові риси

оформленні. Власна технологія виробництва

дизайну та несподівані деталі.

Годинникові стрілки зроблені в
однаковому стилі зі стрілками на
спідометрі V8.

Т Р И У Н І К А Л Ь Н І ГОД И Н Н И К И
Три різні версії наручних годинників до дня народження великої
легенди. Кожен із них стане яскравим, неповтореним, щоденним
аксесуаром. В дизайні кожного застосовані елементи Scania V8.

V8 LIMITED
EDITION WATCH
Подаруйте собі розкіш
лімітованої серії годинників
V8 50Y.
Діаметр: 45мм. (2794409).
Матеріал: Корпус з нержавіючої
сталі, чорна оправа PVD,
ремінець із високоякісної
італійської шкіри. Деталі:
Хронограф, тахометр,
водостійкість 100M, сонячні
елементи живлення EPSON Solar
VR42A, K1 мінеральний кристал,
швидкі контактні перемички.
Дизайн включає елементи V8:
годинникові стрілки у формі
стрілок спідометра, кнопки
у формі поршнів двигуна,
червоні стібки на ремінці, які
використовують в оформленні
інтер’єру кабін. Лімітована серія,
лише 500 штук.

Scania співпрацює з невеличкою
швейцарською компанією, яка
спеціалізується на виробництві
індивідуальних наручних годинників,
щоб втілити свій власний дизайн.
Легко помітити ремісничу
майстерність та увагу до деталей.

“Ми хотіли підкреслити
історію та основні цінності
V8: потужність та точність.”
Фредерік Руденстам,
керівник групи, Візуальний та Графічний
дизайн

V8 METAL EDITION
Елегантний і водночас жорсткий дизайн, поєднання
класики та сучасних технологій.
Діаметр: 45 мм. (2794411). Матеріал: Корпус з нержавіючої
сталі з чорним матовим напиленням центральної частини,
чорний гумовий ремінець. Деталі: 3 стрілки, водостійкість
100M, сонячні елементи живлення EPSON Solar movement VS42A, K1 мінеральний кристал, швидкі контактні
перемички. Навколо циферблату металеві матові графічні
елементи у формі V, металеві вставки на браслеті.

V8 BLACK EDITION
Виразний та багатофункціональний годинник, в якому
поєднались практичність та чудовий дизайн.
Діаметр: 45мм. (2794410). Матеріал: Корпус з
нержавіючої сталі з чорним матовим напиленням
центральної частини, чорний гумовий ремінець. Деталі:
3 стрілки, водостійкість 100M, сонячні елементи EPSON
Solar VS42A, K1 мінеральний кристал, швидкі контактні
перемички. Браслет у вигляді поліклинового ременя
двигуна V8. На зворотній частині корпусу зображення
знаменитого грифона Scania.
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SCANIA TRUCK GEAR 2019
Д Л Я А КТ И В Н О ГО С П О С О БУ Ж И Т Т Я
Сонцезахисні окуляри? Так. Футболка з логотипом Грифона? Так.
Колекція Scania 2019 включає легкий одяг, який подарує
прохолоду в спекотні літні дні.

ДОВГА ФУТБОЛКА
TERRY TOP

/жін/

Візерунок на футболці
нагадує форму радіаторної
решітки.
Розміри: S-XXL,
класичний крій. Колір:
білий (2796745-749).
Тканина: 100% органічний
бавовняний трикотаж.
Деталі: зображення
Грифону зліва.

КЛАСИЧНА ФУТБОЛКА GRIFFIN /жін/
Зображення Грифону додає позитивного настрою у цю м’яку та
комфорту футболку.
Розмір: S-XXL, класичний крій. Колір: Білий (2796685-689),
Cтигла слива (2796690-694). Тканина: 100% органічний
бавовняний трикотаж. Деталі: зображення Грифону світло-сірого

CHARGE T-SHIRT

/чол/

Футболка для активного способу
життя, тканина із кавової гущі,
яка поглинає запах та вологу.
Розмір: S-XXXL, класичний
крій. Колір: Сірий меланж
(2796785-790). Матеріал:
51% поліестер, 49% поліестер
з кавової гущі. Деталі:
логотип Scania на грудях та
на спині зі світловідбивними
елементами, контрастні
вставки по боках.

Тканина із кавової гущі є
екологічним, дихаючим
матеріалом, який частково
виробляється із відходів
кавових зерен.

МАЙКА TECH TANK TOP /жін/
Для активного способу життя, швидко
сохне, тканина із кавової гущі S. Café fabric.
Розмір: S-XXL, класичний крій. Колір: Сірий
меланж (2796755-759). Матеріал: 51%
поліестер, 49% S.Café Polyester.
Деталі: логотип Scania на грудях та на
спині зі світловідбивними елементами,
контрастні вставки по боках.
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МАЙКА TECH TANK TOP

/чол/

Для активного способу життя, швидко
сохне, тканина із кавової гущі S. Café
fabric.
Розмір: S-XXXL, класичний крій.
Колір: Сірий меланж (2796815-820).
Матеріал 51% поліестер, 49% S.Café
Polyester. Деталі: Логотип Scania на
грудях та на спині зі світловідбивними
елементами, контрастні вставки по
боках.

3

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ
Легка оправа, ручна робота, унісекс, скло сіре CR39 з
повним захистом від УФ випромінювання.
Колір: Чорний (2796805), насичено червоний
(2796806). Матеріал: Ацетатна целюлоза. Деталі:
Срібний логотип V8 на оправі окуляр. Поставляються
у твердому чохлі з серветкою для протирання.

кроки до
екологічного
гардеробу

Зменшення, повторне
використання та переробка
допоможуть вам зекономити
кошти, енергоносії та
природні ресурси. Виконання
трьох пунктів стане хорошим
початком, щоб зробити ваш
гардероб та споживання
більш раціональним.
1. Зменшити - Подумайте двічі, перш
ніж здійснити покупку. Чи справді
в цьому є необхідність? Чи будете
користуватися довгий час? Якщо
Спокійні та стрімкі лінії доріг
на спортивній футболці.

потрібна річ для особливої події,
краще орендувати або позичити
у когось. Купуйте речі, що були у
використанні (секондхенд). Якщо
купуєте нову річ, звертайте увагу на
застосування органічних матеріалів
або сировини із відходів.

СПОРТИВНА
ФУТБОЛКА /чол/

КЛАСИЧНА ФУТБОЛКА V8 З
ГРАФІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ /чол/
М’яка та стильна футболка з ненав’язливим, але потужним
логотипом V8.
Розмір: S-XXXL, класичний крій. Колір: Антрацит меланж
(2795225-230). Матеріал: 100% органічна бавовна.
Деталі: Графічне зображення Scania V8 спереду.

Футболка вільного крою
зі смужками.
Розмір: S-XXXL, вільний
крій.
Колір: Білий
меланж(2796735-740),
чорний (2796765770). Матеріал: 100%
органічна бавовна.
Деталі: логотип Scania
на грудях.

2. Повторне використання –
Піклуйтеся про свій одяг та
аксесуари, тоді вони служитимуть
довше. Провітрювання замість
прання. Чистіть взуття, щоб довше
зберігати хороший стан. Якщо
щось пошкодили чи порвали,
відремонтуйте самі або віддайте
в ремонт одягу чи взуття. Якщо
більше не користуєтеся речами,
віддайте друзям або членам
родини, продайте через магазини
секонд хенду або віддайте на
благодійність.
3. Переробка - якщо завершився термін
дії, віддайте дану річ на переробку.
17 цілей екологічного сталого
розвитку, розроблених ООН,
стосуються усіх країн, щоб захистити
ресурси планети.

КЛАСИЧНА ФУТБОЛКА З
ГРАФІЧНИМ ВІЗЕРУНКОМ
ТА ГРИФОНОМ /men/
М’яка та спортивна футболка для
комфорту впродовж року. Візерунок у
формі радіаторної решітки.
Розмір: S-XXXL, класичний крій. Колір:
Оливковий (2796699-704), насичений
помаранчевий (2796713-718). Матеріал:
100% органічна бавовна. Деталі:
зображення Грифону з лівого боку.

ШОРТИ /чол/
Технічні шорти, комфортний крій, приємні до тіла.
Розмір: S-XXXL, класичний крій. Колір: Чорний
(2796927-932). Тканина: 88% поліестер, 12%
еластан, тканина тягнеться у 4 напрямках.
Внутрішня частина зроблена із сітки для більшого
комфорту. Деталі: задні та передні кишені
на блискавках, еластична куліска на поясі,
світловідбивні смужки та логотип Scania збоку.

Ціль 12 якраз стосується
відповідального споживання та
виробництва.
Детальніше на сайті:
sustainabledevelopment.un.org
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SCANIA TRUCK GEAR 2019
Виглядати стильно,
почуватися тепло.
На Данові вовняний
светр із зображенням
легендарного логотипу
V8.

ГА Р Н О В И ГЛ Я Д АТ И З V 8
Нова колекція Scania V8 включає одяг та аксесуари з
атрибутикою “King of the Road”. Носіть їх з гордістю!

На випередження погодних
негараздів
Шапка V8 Basic Beanie, мама
буде щасливою:)

ТРИКОТАЖНИЙ ПУЛОВЕР V8
/чол/
Теплий, вовняний пуловер завжди буде чудовим
вибором. Розмір: S-XXXL, класичний крій. Колір:
Сірий меланж (2796920–925). Матеріал: 80% вовна,
20% нейлон Деталі: Контрастні червоні смуги на
рукавах та внизу, в’язаний логотип V8 на грудях.

РЕМІНЬ V8
У стилі автомобільних перегонів. Ремінь із цупкої тканини та з
залізною пряжкою для повсякденного носіння.
В одному розмірі. Колір: Чорний/червоний (2796803).
Матеріал: повторно перероблена бавовна 43 %, поліестер
38 %, поліпропілен 19 %, металева пряжка. Деталі: Логотип
Scania V8 на металевій пластині. Довжина 130 см.

ШАПКА BASIC V8 BEANIE
В одному розмірі. Колір: Темно-червоний (2796654).
Матеріал: 70% вовна, 30% нейлон. Деталі: Логотип V8 та
Scania. Coolmax lining, світловідбивна смужка над нижньою
лінією.
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Натуральна
тканина все
ще в тренді
Вовна - це натуральна тканина з
чудовими властивостями: вона
дихає, вбирає вологу з тіла та
випускає в повітря, подібно до
високотехнологічних матеріалів.
Волокна дуже еластичні
та міцні, що дозволяє одягу
бути комфортним та довго
залишатися у вжитку. Вона
утримує тепло взимку та надає
прохолоду влітку; відштовхує
воду, стійка до ароматів та може
самоочищуватися. Ексклюзивні
вироби Scania із вовни включають
пуловери, шапки та ковдри. Їх
виготовляють із овечої вовни, яку
отримують на фермах, де турбота
про тварин є головною умовою.
Пам’ятайте: вироби з вовни
потріно часто провітрювати
та рідко прати. Правильний
догляд забезпечить тривале
користування.

Вовняні вироби Scania
включають пуловери,
шапки та ковдри.
PHOTO: ANNIE-SPRATT, UNSPLASH
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Жіночий худі.
Коли попереду довга
дорога, важливо
почуватися комфортно.
Цей стильний худі
з логотипом V8
те, що треба для
довготривалих поїздок.

CВЕТР НА БЛИСКАВЦІ
ENSUE ZIP SWEATER /чол/

HUSH ZIP
V8 HOODIE

Елегантний та комфортний светр, це та річ, на яку ви довго
очікували.
Розмір: S-XXXL, класичний крій. Колір: Чорний (2796845–
850), темно-червоний (2796880–885). Матеріал: 100%
органічна бавовна, тепла байка всередині. Деталі: Блискавки
у контрастному кольорі, бедж V8 на рукаві та логотип Scania
спереду. На спині графічне зображення V8.

/жін/

Класичний худі на блискавці,
стильний та комфортний.
Розмір: S-XXL, класичний
крій. Колір: Сніжний меланж
(2796760-764), темночервоний (2796775-779).
Матеріал: 100% органічна
бавовна. Деталі: Контрастна
блискавка, кишені збоку,
контрастний колір всередині
каптура. Логотип V8 із
гуми на грудях/ графічне
зображення V8 на спині.

ТЕНІСКА V8 ZIP
POLO /чол/

ФУТБОЛКА V8 REACH TOP /жін/
Футболка, яка яка поєднує стиль та комфорт з
потужністю V8.
Розмір: S-XXL, вільний крій. Колір: Сірий меланж
(2796725-729), темно-червоний (2796730-734).
Матеріал: 100% органічний бавовняний трикотаж.
Деталі: Логотип Scaniaa V8 на грудях, широка
горловина.

20 COLLECTION 2019

КЛАСИЧНА ФУТБОЛКА REGULAR
V8 SHADOW T-SHIRT /чол/
Ідеальна футболка для щоденнго носіння.
Розмір: S-XXXL, класичний крій. Колір: Сірий меланж
(2796655-660), темно-червоний (2796662-667).
Матеріал: 100% органічна бавовна. Деталі: логотип
V8 на грудях, логотип Scania на рукаві. Контрастні
вставки по боках.

Класична теніска на
блискавці зі стильними
деталями.
Розмір: S-XXXL, класичний
крій. Колір: сірий меланж
(2796826–831). Матеріал:
100% органічна бавовна.
Деталі: гумовий бейдж
Scania V8 на грудях,
контрастні вставки по боках,
комір з логотипом Scania
ззаду, довша задня частина,
ніж передня, бокові шви.

Дорога попереду
У цьому комфортному
светрі на блискавці
Данне готовий
відправитися в поїздку
та виглядати стильно.
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КЕПКА HIGH TECH V8 CAP
Кепка з водовідштовхуючого матеріалу.
В одному розмірі. Колір: Антрацит (2796804). Матеріал:
55% поліестер, 45% вторинний поліестер. Деталі: лого
V8 спереду, козирок сендвіч з білою окантовкою,
ремінець для регулювання ширини.

КУРТКА GRIFFIN TECH JACKET
/жін/

Висока якісь, водовідштовхуючий матеріал,
багатофункціональна куртка. Розмір: S-XXXL, класичний
крій. Колір: Антрацит (2796835–839). Підкладка: 50%
вторинний поліестер, 50% поліестер. Візерунок на
підкладці у вигляді графічного зображення радіаторної
решітки. Тканина куртки: 55% поліестер, 45% вторинний
поліестер, WR 10K/10K WP/MP. Окантовка: 100% нейлон.
Деталі: Запаяні шви, блисківка у контрастному кольорі,
куліски у капюшоні. Рукави з наліпками для регулювання
ширини. Світловідбиваючі елементи, логотип Scania на
рукаві та зображення Грифону на спині.

КУРТКА GRIFFIN
TECH JACKET
/чол/

Високоякісна куртка, водостійка,
багато “розумних” деталей.
Розмір: S-XXL, класичний крій.
Колір: Антрацит (2796933-938).
Підкладка: 50% вторинний
поліестер, 50% поліестер. Візерунок
на підкладці у вигляді радіаторної
решітки. Тканина Shell 55%
поліестер, 45% вторинний поліестер
WR 10K/10K WP/MP. Оканотовка:
100% нейлон
Деталі: Запаяні і шви, блискавка у
контрастному кольорі, куліски знизу,
куліски у капюшоні. Регуляція рукавів
за допомогою наліпок. Світловідбивні
елементи. Логотип Scanai на рукаві,
зображення Грифону на спині.

ЖИЛЕТ PULSE
ZIP TANK /жін/
Ідеальний демисезонний
предмет гардеробу з
тканини, яка вироблена з
кавової гущі S. Café fabric.
Розмір: S-XXL, класичний
крій. Колір: Сірий меланж
(2796808-812). Матеріал:
51% поліестер, 49% S.Café
вторинний поліестер. Деталі:
Висока горловина, блисківка
у контрастному кольорі,
світловідбивні елементи
на грудях, зображення з
Грифоном на спині.

Геніально просто
Ці жилети та худі на
блисківках зроблені з
вторинній сировини на
основі відходів з кавової
гущі.

ЖИЛЕТ PULSE ZIP TANK /чол/

ХУДІ GRADE ZIP HOODIE /чол/

ХУДІ GRADE ZIP HOODIE /жін/

Ідеальний демісезонний жилет для чоловіків.

Підходить як для активного відпочинку, так і роботи,
стане улюбленою річчю у чоловічому гардеробі.
Розмір: S-XXXL, класичний крій. Колір: Сірий меланж
(2796914-919). Матеріал: 51% поліестер, 49% вторинний
поліестер на кавовій гущі S.Café. Деталі: Рукави
з отворами для для великих пальців, блисківка у
контрастному кольорі, світловідбивні елементи на
грудях, зображення з Грифоном на спині.

Для активного відпочинку або роботи, стане незамінною
річчю у жіночому гардеробі.
Розмір: S-XXL, класичний крій. Колір: Сірий меланж
(2796780-784). Матеріал: 51% поліестер, 49% вторинний
поліестер на основі кавової гущі S.Café. Деталі: Рукави з
отворами для великих пальців, блисківка у контрастному
кольорі, світловідбивні смуги на грудях, зображення Грифону
на спині.

Розмір: S-XXXL, класичний крій. Колір: Сірий меланж
(2796908–913). Матеріал: 51% поліестер, 49%
вторинний поліестер на основі кавової гущі. Деталі:
Висока горловина, блисківка у контрастному кольорі,
світловідбивні елементи на грудях, зображення з
Грифоном на спині.
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Bildtext om Griffin tech jacket
Носіть з гордістю.
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
та кепка з
xxxxxxxx xxxxxxКуртка
xxxxxxxxxxxxxx

водовідштовхуючого
матеріалу становлять
ідеальну пару.
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ЛЕГЕНДАРНІ ШКІРЯНІ КУРТКИ
Дизайн шкіряних курток Scania став ще більш привабливим
та комфортним. Крім того, особливу увагу приділили
походженню сировини та функціональним деталям.
Уособлення V8
Наша нова шкіряна
жіноча куртка з
великим логотипом V8
на спині та підкладкою
з візерунком у вигляді
радіаторної решітки.

ШКІРЯНА КУРТКА V8 /жін/
Крутий, модний дизайн куртки з надзвичайно
м’якої шкіри. Це куртка, про яку ви так довго
мріяли.
Розмір: S-XXL, приталений крій. Колір: Темночервоний (2796840-844). Підкладка: 65%
бавовна, 35% поліестер. Внутрішня тканина
рукав: 100% нейлон. Візерунок підкладки у
вигляді радіаторної решітки вантажівок Scania.
Матеріал: тонка шкіра без хрому з Нової
Зеландії. Деталі: Металева блисківка, кнопки
з логотипом на комірі. Бейдж з логотипом
Scania на рукаві, логотип на грудях та великий
логотип V8 на спині.
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Надзвичайно м’яка,
екологічна овеча
шкіра
Шкіра для наших курток - це щось трохи більше, супер
м’яка, рівень якості якої дозволить зберігати її чудовий
стан впродовж багатьох років. Овеча шкіра- це продукт
з екологічних овечих ферм Нової Зеландії . Ферми, на
яких дотримуються високих стандартів поводження з
тваринами та які відповідають нашим вимогам. Дублення
шкіри відбувається у більш екологічний альтернативний
спосіб. В результаті, отримана шкіра має м’яку та гладку
структуру, стійка до пошкоджень. Отже, яка із курток
стане улюбленою?

Назад до чорного
Ця чорна шкіряна
куртка з лого V8 на
спині запалить всі ваші
циліндри:)

ЧОЛОВІЧА ШКІРЯНА КУРТКА V8
LEATHER JACKET /чол/
Крута, модна шкіряна куртка з м’якої овечої шкіри. Це
та річ, про яку ви мріяли.
Розмір: S-XXXL, приталений крій. Колір: Чорний
(2796949–954). Підкладка: 65% бавовна, 35%
поліестер. Рукава: 100% нейлон. Візерунок у вигляді
радіаторної решітки вантажівок Scania.
Матеріал: тонка м’яка шкіра без хрому з Нової
Зеландії. Деталі: Контрастні смужки, металева
блисківка, кнопки з логотипом на комірі. Бейдж з
логотипом Scania на рукаві, лого на грудях та велике
зображення V8 на спині.

“Нас надихнули геніальні деталі V8”
Сусанна Хандссон, менеджер з продуктів, колекція Scania
Truck Gear
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КЛАСИЧНИЙ ХУДІ
CLASSIC V8 ZIP
HOODIE /чол/
Стильний та комфортний худі.
Розмір: S-XXXL, класичний крій.
Колір: Сірий меланж (2796894–
899). Матеріал: 100% органічна
бавовна, тепла байка всередині.
Деталі: Блисківка у контрастному
кольорі, бейдж з V8 на грудях,
велике зображення V8 на грудях.

Нова основа
Тканина, яка частково
вироблена з відходів
кавової гущі, буде
контролювати вологу,
тепло та запах.

ХУДІ VIGOR HOODIE /чол/

ХУДІ FRONT HOODIE /жін/

Худі на кожен день з екологічної тканини Café fabric,
яка контролює рівень вологи та запах.
Розмір: S-XXXL, класичний крій. Колір: Чорний
(2796901–906). Матеріал: 54% поліестер, 38%
вторинний поліестер. S.Café , 8% еластан. Деталі:
Широкий комір, лого Scania на рукаві, велика
кишеня кенгуру.

Худі на кожен день з екологічної тканинин S. Café fabric,
яка контролює рівень вологи та запах.
Розмір: S-XXL, класичний крій. Колір: Чорний (2796795799). Матеріал: 54% поліестер, 38% вторинний S.Café
поліестер, 8% еластан. Деталі: Кишені спереду, логотип
Scania на рукаві, високий комір.
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КУРТКА INJECT V8 JACKET /чол/
Утеплена куртка для холодної пори.
Розмір: S-XXXL, класичний крій. Колір: Чорний
(2796943-948). Тканина: 50% поліестер, 50% вторинний
поліестер. Окантовка: 100% нейлон. Деталі: блисківка
у контрастному кольорі, V-горловина, світловідбивні
елементи, бейдж на рукаві, логотип на іншому рукаві,
великий логотип V8 на спині.

ХУДІ ROAR
HOODIE
/чол/

Вишитий логотип V8, який
одразу кидається у вічі і не
залишиться непоміченим.
Розмір: S-XXXL, класичний
крій. Колір: Сніжний меланж
(2796888–893).
Матеріал: 100% органічна
бавовна, тепла байка
всередині. Деталі: широкий
комір, контрастний комір
капюшона, кишені кенгуру,
рукави реглан, вишитий
логотип V8 на грудях.

У стилі V8
Худі, ремінь та годинник V8,
обирай одяг у єдиному стилі.
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ДІТИ

PHOTO: TRISHA-DOWNING, UNSPLASH

Для малюків Scania пропонує цікаві іграшки та практичний
зносостійкий одяг з яскравими логотипами - ідеально для маленьких
фанатів Scania!

СТВОРЕНО ПРИРОДОЮ
Бавовняні вироби Scania, такі як футболки,
худі, кепки, рушники та постільна білизна,
користуються попитом вже багато років.
Висока якість цієї сировини забезпечує
комфорт та довгий строк служби прання за
пранням. Цілком природньо, що ми обираємо
сертифіковану продукцію для усіх наших
виробів. Сертифікована органічна бавовна
вирощується та збирається у відповідальний
спосіб, без застосування хімічних пестицидів
або добрив. Наші фермери використовують

GRIFFIN BABY BODY

Рости разом зі Scania
Боді Scania для
малюків ідеально
підходять для перших
досліджень світу.

М’який боді для малюків з
класичним логотипом Scania.
Розмір: 50/56–86/92. Колір: Сірий
меланж (2810715-718). Матеріал:
Органічна бавовна, 180 гр. Деталі:
3 кнопки, логотип Scania на грудях,
напис “Scania” на зворотній
стороні.

відновлювані ресурси, бережуть природні
ресурси, забезпечують довготривалу родючість
грунту та рециркуляцію поживних речовин.

PHOTO: TOBIAS OHLS

Бебі, я люблю тебе
Боді для малюків
з логотипом V8 у
червоному та чорному
кольорах.

V8 BABY BODY
М’який боді для наймолодших прихильників Scania.
Розмір: 50/56–86/92. Колір: Чорний (2810706-709)
Темно-червоний (2810711-714). Матеріал: Органічна
бавовна, 180 гр. Деталі: 3 кнопки, логотип Scania V8 у
чорному та сірому кольорах. Лого Scania на горловині.
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V8 в дитячій!
Luna одна з наших наймолодших прихильниць V8.
Боді з логотипом V8 вже доступні для замовлення.

PHOTO: TOBIAS OHLS

Боді для Luna
В такому боді немовля
готове до активних ігор та
пригод.

“Улюблений бренд, такий як Scania, повинен
запропонувати щось для кожного, навіть для
BABY BODY V8 50 YEAR
ANNIVERSARY
М’який боді для найкрутіших
малюків на районі.
Розмір: 50/56–86/92. Колір:
Чорний (2810699-702). Матеріал:
Органічна бавовна, 180гр. Деталі:
3 кнопки, золотистий логотип
Scania V8 50Y, контрастний шов в
золотому забарвленні.

наймолодших фанатів.”
Йеспер Хьоглін, менеджер з продуктів, підрозділ брендованої
продукції Scania.
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Д Л Я Д ІТЕ Й
Наша колекція футболок,
худі та кепок для дітей.

ФУТБОЛКА GRIF F IN ДЛЯ ДІТЕЙ/
ПІДЛІТКІВ
Класична футболка у класичному стилі.
Розмір: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152.
Колір: Сірий меланж (2810729-733). Матеріал:
Органічна бавовна, 180 гр, без начосу. Деталі:
Логотип Scania на грудях, напис “Scania” на
зворотній стороні.

ФУТБОЛКА V8 ДЛЯ ДІТЕЙ/
ПІДЛІТКІВ
М’яка та стильна футболка, така я у мами та тата.
Розмір: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140,
146/152. Колір: темно-червоний (2810724-728).
Матеріал: 100% оганічна бавовна 180 гр.
Деталі: логотип Scania V8 на грудях та напис
“Scania” на зворотній стороні.

Діти у стилі Scania
Комфортний одяг для
прогулянок, активних
ігор та проведення часу
з друзями.

Класно проводити час
разом

ХУДІ ДЛЯ ДІТЕЙ/ПІДЛІТКІВ
Щоденний комфортний худі для хлопців та дівчат.
Розмір: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152.
Колір: Сірий меланж та чорний (2810719-723).
Матеріал: Органічна бавовна, 320 гр, без начосу.
Деталі: логотип Scania Griffin, кишеня кенгуру.
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KIDS
Іграшкові моделі
вантажівок Scania
підходять для дітей
віком від трьох років.

SCANIA R 580 V8

І Г РА Ш КО В І А ВТО М О Б І Л І
S CA N I A

Тягач Scania R 580 V8 6x4 із
самоскидним напівпричепом.
Розмір: масштаб 1:25, 50 x 10
x 15 см.
Колір: Блакитний (2812497)
Деталі: Виробник EMEK.

Наші міні моделі вантажівок Scania зберегли всю
харизму своїх старших колег. Доступні у масштабі
1:16 або 1:25 , вони стануть чудовим подарунком для
маленьких фанатів Scania від трьох років і старше.
Більший вибір автомобілів можна переглянути на
сайті:
https://www.scania.com/ua/uk/home/experiencescania/merchandise.html

Розваги для справжніх дівчат:)
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SCANIA G 410
Шасі Scania G 410 6x2 з платформою та
краном.
Розмір: Масштаб 1:25, 39 x 10,5 x 13,5 см.
Колір: Червоний (2812496)
Деталі: Виробник EMEK.

Які ще події
сталися у 1969 ?

Гун Фредрікссон, менеджер
з продуктів, підрозділ
брендованої продукції Scania
та Пер-Олоф Бортас, старший
консультант, сегмент міських
вантажівок,
роздивляються один із
автомобілів

1969 став ключовим не лише для
Scania та V8. Цього ж року людина
вперше вийшла на поверхню Місяця;
повернення Елвіса Преслі на велику
сцену; мирні протести проти війни у
В’єтнамі; нові лідери у Франції, Швеції
та Німеччині; Музичний фествиваль
Woodstock; весілля одного з “бітлів”
групи Beatles; та перший легендарний
мультфільм Scooby-Doo.

20 СІЧНЯ: Річард Ніксон приведений до
присяги як 37-й президент Сполучених Штатів
Америки.
26 СІЧНЯ: Елвіс Преслі приїздить на
американську музичну студію в Мемфісі для
запису нового альбому ‘From Elvis in Memphis’
та ‘Back in Memphis’, до якого ввійдуть світові
хіти ‘Suspicious Minds’ та In the Ghetto’.
20 БЕРЕЗНЯ: Джон Леннон та Йоко Оно
одружуються в Гібралтарі. Свій медовий місяць
вони провели у ліжку, але перед камерами
світових медіа, говорячи про мир.
28 КВІТНЯ: Шарль де Голь склав повноваження
президента Франції після поразки на

Колекція для дорослих

рефендумі.

Колекція, яка складається із великої кількості моделей вантажних автомобілів Scania, що є точними
копіями “дорослих” машин, з автентичними деталями та компонентами. Саме про такі мріють

3 ЛИПНЯ: Гітарист Rolling Stones Брайан Джонс

колекціонери міні автомобілів у різних куточках світу. Наше портфоліо моделей Scania включає

потонув у басейні власного будинку в Англії.

приблизно 40 вантажівок, автобусів та вінтажних автомобілів. Вони доступні у двох масштабах (1:50
and 1:87) та розробляються у співпраці з дизайнерами науково-технічного підрозділу Scania. У 2019
колекція поповнилася двома новими моделями: з газовим двигуном та тягачем V8 у золотистому
кольорі з нагоди 50-річного ювілею V8. Насолоджуйтеся!

SCANIA S 730 V8
Тягач Scania S 730 V8 4x2
на підставці. Колекційна
модель V8 50 years
anniversary.
Розмір: Масштаб 1:50.
Колір: Gold (2812498)
Деталі: Виробник Tekno.

21 ЛИПНЯ: 500 млн глядачів дивляться
прямий репортаж по ТВ ( найбільша на той
час кількість глядачів) про запуск Apollo 11 з
астронавтом Нілом Армстронгом, який стане
першою людиною на Місяці.

Наші колекційні моделі
автомобілів призначені
для дітей старшого віку,
від 14 років і далі.
Ще більший вибір моделей
вантажних автомобілів на сайті:
https://www.scania.com/ua/
uk/home/experience-scania/
merchandise.html

15-18 СЕРПНЯ: Музичний фестиваль Woodstock
проводиться на фермі Max Yasgur у передмісті
Нью Йорка, у якому взяли участь понад 400000
глядачів, щоб послухати музику таких груп як
The Grateful Dead, Janis Joplin, Sly and the Family
Stone, Crosby Stills Nash and Young, та Jimi
Hendrix.
13 ВЕРЕСНЯ: На ТВ екранах вийшов перший
епізод мультфільму Scooby-Doo
14 ЖОВТНЯ: Олоф Палме замінює Таге
Ерландера на посту прем’єр міністра Швеції.
24 ГРУДНЯ: Компанія Phillips Petroleum
оголосила про те, що відкрила родовище нафти
у Норвежській частині Північного моря.
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Ми обрали водіїв вантажівок
Сесілію Гранквіст та Данне Ланца
в якості моделей для колекції
Scania 2019.

БУ Т И СТ И Л Ь Н И М З А К Е Р М О М
Коли потрібно показати колекцію одягу Scania 2019, то хто може
краще це зробити, аніж два справжні водії вантажівок з великим
досвідом роботи за кермом? Зустрічайте наших моделей

СЕСІЛІЯ ГРАНКВІСТ

ДАННЕ ЛАНЦ

Сесілія працює у транспортній лабораторії

Данне працює водієм та сидить за кермом

Scania в Седертельє, Швеція. Вона здійснює

Scania R500, що належить компанії J. Lindebrink

перевезення між двома заводами Scania на

Entreprenad в місті Nyköping, Швеція. Компанія

різних вантажних автомобілях та звітує про

займається перевезенням машин, таких

свій досвід команді Scania. Перед цим вона

як екскаватори, копачі, навантажувачі та

працювала у кількох різних транспортних

підйомники. Також перевозять щебінь.

компаніях та сиділа за кермом різних

Раніше водив магістральні автомобілі.

вантажівок різних брендів у Швеції та інших

“Звичайно було круто керувати 25-метровою

країнах. “Вантажівки Scania найкращі.

вантажівкою, але мені більше подобається

Найбільше мені до вподоби комфорт та умови

те, чим займаюся зараз”. Його улюблена

для водія”.

вантажівка - 143 Streamliner, “але я ще ніколи

У неї двоє дітей та бойфренд. Вона любить
готувати та випікати кулінарні вироби або

не сидів за її кермом”.
У Данне кілька тату, які переважно пов’язані

просто насолоджується вечорами в кругу сім’ї.

з його сім’єю: діти, ідентифікаційний номер

“З двома дітьми сумувати або байдикувати

дружини та троянда з ім’ям його бабусі.

просто не вийде”.
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Д ОД АТ КО В І ФА КТ И П Р О П Р ОД У КТ И
ВОДОСТІЙКІСТЬ

Всі годинники Scania водостійки (WR) 50M або 100M – ось, що це означає:
M

ATM

Мийка рук

Дощ

50
100

5
10

Так
Так

Так
Так

M

Мийка
авто

Душ

Плавання

Дайвінг

50
100

Так
Так

Так
Так

Ні
Так

Ні
Ні

САПФІРОВЕ ПОКРИТТЯ

у теплі та комфорті у будь-яку погоду.
Більш уважне вивчення етикетки розкриє
технічну інформацію про тканину. Нижче
наводиться пояснення деяких абревіатур.
CO - Без вуглецю
WR - Водостійкість. Стійкий до легких
крапель води, загальний градус між
1500-5000 мм.
WP - Захист від води- Відштовхує воду при
контакті, загальний градус мінімум 10000
мм.
PU- захисне покриття
MP - Повітропроникність гм/м2/24год
ВОДОСТІЙКІСТЬ, ШКАЛА ММ

Сапфірове покриття робить скло
годинників більш стійким до подряпин та
тримає їх у хорошому стані довгий час.

1,500–5,000 мм

Від легкого до середнього
рівня: проливний дощ та
легкий перемінний сніг

CR-39

5,000–10,000 мм

Середні умови: постійний дощ
та снігопад

10,000–40,000 мм

Екстримальні умови: сильний
дощ та снігові бурі

Всі окуляри в колекції Scania мають
стекла CR-39 з повним захистом від
UV-випромінювання. Оптична якість на
високому рівні, скло стійке до подряпин
та надає кращий захист від ультрафіолету,
ніж полікарбонат. Повний УФ-захист є
важливою характеристикою, особливо
для професійних водів, які проводять
багато годин за кермом.
ВОВНА БЕЗ МЮЛЕСІНГУ

Scania прийняла рішення
використовувати вовну лише
сертифіковану, без процедури мюлесінгу,
що гарантує, що жодна тварина
не постраждала від цієї жорстокої
процедури. Досить очікуване рішення для
Scania, що повністю відповідає стратегії
про відповідальне виробництво та
збереження ресурсів.

N.B. Захист від води залежить від часу, протягом якого
одяг знаходиться під дощем.

MP ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ, Х-КИ
< 4,000 gr/м2/24 год

Низкий

4,000–8,000 гр/м /24 год

Середній

> 9,000 гр/м2/24 год

Високий

2

N.B. Існують різні способи перевірки та вимірювання
повітропроникності. Це найпоширеніший.

ВОДОСТІЙКІ КУРТКИ

Ми уважно ставимось до кожної деталі,
тому куртки Scania будуть тримати вас
 Дізнатися про увесь асортимент– scania.com/merchandise
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The Scania V8. The King of the Road.
A legendary icon at 50 that’s looking better than ever.
Happy Birthday to the great V8!

Scania CV AB
SE 151 87 Södertälje, Sweden
Telephone +46 8 553 810 00
www.scania.com
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