




Akcesoria i gadżety do Alfy Romeo 4C: szereg
pomysłów inspirowanych tym modelem, od
samej koncepcji aż po realizację.

Wyjątkowe przedmioty zaprojektowane,
a następnie zręcznie naszkicowane na kartce
papieru przez ludzi, którzy pragną pozostawić
po sobie ślad. Myślą przewodnią było
odnalezienie „funkcjonalnego piękna”:
kuszących linii oraz materiałów i rozwiązań,
które stworzą dodatkową wartość.

W ten sposób powstała kolekcja przeznaczona
dla prawdziwych entuzjastów: niezapomniane
„doświadczenie marki”, które w pełni
odzwierciedla styl bycia 4C.

Alfa Romeo 4C accessories and objects:
a rapid succession of ideas inspired by this
model from their concept to making.

Exclusive objects first pictured and then
sketched out by hand, with the emphasis
and enthusiasm of those who want to design
something that will leave its mark on a sheet
of blank paper. In this case as well the guideline
was the theme of ‘functional beauty’. Seductive
lines in addition to materials and solutions able
to offer real added value were sought.

A collection dedicated to true enthusiasts
is born. It is an unforgettable ‘Brand Experience’
that totally reflects the 4C lifestyle.



Zaciski hamulcowe
Dostępne w kolorze czerwonym, żółtym lub 
czarnym, wszystkie z logo Alfa Romeo.

Brake calipers
Available in red, yellow or black,
all with Alfa Romeo personalisation.



5-ramienne obręcze ze stopów lekkich 18” i 19”
W kolorze czarnym matowym.

18” - 19” 5-hole alloy wheels
With matt black treatment.

Opony AR RACING
Przód: 205/40 R18 - Tył: 235/35 R19

Maksymalna przyczepność i stabilność, dzięki mieszance
z nanokompozytów i bieżnikowi wykonanemu specjalnie
do modelu 4C. Idealne również na mokrej nawierzchni.

AR RACING tyres
Front: 205/40 R18 - Rear: 235/35 R19

Maximum grip and stability thanks to the
nano-composites compound and the pattern especially

made for the 4C. Ideal also on wet roads.



Walizka Alfa Romeo 4C
Powierzchnia pokryta błyszczącym lakierem.

Alfa Romeo 4C trolley case
Body coated with shiny paint.

Nr kat. 50530668



Chromowane lub satynowane obudowy lusterek
Tworzą efekt kontrastu z kolorem nadwozia.

Chrome or satin finish mirror fairings
For a contrasting effect with the body colour.

Oprawy reflektorów BI-LED z włókna węglowego
Wykonane z włókna węglowego zapewniającego 
niezwykłą lekkość i imponująco odważny wygląd.

Carbon BI-LED headlight frames
Made of carbon fibre to achieve maximum lightness
and an extremely aggressive look.



Sportowy układ wydechowy
Skonfigurowany specjalnie tak, by wydawać
jeszcze bardziej sportowy dźwięk.

Racing exhaust system
Specially configured to offer an even more
powerful roar.

Naklejki
Zestaw czarnych naklejek na karoserię zewnętrzną,

zapewniających dynamiczny i bardzo indywidualny wygląd.

Stickers
Black stickers kit for application on the outer bodywork

to get a dynamic and highly personal look.



Znaczek z włoską flagą
Znaczek z aluminium z trójkolorową flagą włoską.

Italian flag badge
Aluminium logo representing

the “tricolore” of the Italian flag.

Czerwony pokrowiec na samochód
Do użytku wewnątrz pomieszczeń z logo 4C.

Red car cover
Personalised Alfa Romeo 4C.

Nr kat. 50529285

Spojler w kolorze nadwozia
Dla osób, które w nawet najmniejszym 

szczególe poszukują sportowych
wrażeń i dynamicznej jazdy.

Spoiler in body colour
For those looking for sportiness

and grit even in the tiniest detail.



Deska Longboard typu niskiego
Zainspirowana modelem Alfa Romeo 4C
i wypróbowana przez mistrza świata w tej dyscyplinie, 
którym jest Luca Giammarco.
W całości z włókna węglowego, koła przednie i tylne
o mieszance pośredniej, płytki ze szczotkowanego 
aluminium z logo Alfa Romeo i 4C. Długość: 122 cm.

Lowered longboard
Inspired by the Alfa Romeo 4C and tested
by world champion Luca Giammarco.
100% carbon fibre, front and rear wheels
with intermediate compound, brushed aluminum
plates for the Alfa Romeo and 4C logos.
Length 122 cm.

Nr kat. 5916748



Rower 4C IFD
Edycja limitowana zaprojektowana przez Centrum Stylu
marki Alfa Romeo i Compagnia Ducale. Ultralekka rama
po raz pierwszy wykonana w przekroju „półrurowym”.
Ramę i widelec wykonano całkowicie ręcznie we Włoszech
z włókna węglowego HM 40. Mają one aerodynamiczne
zdecydowanie podkreślone linie. Najwyższej jakości
komponenty zostały wykonane przez firmę Campagnolo.
Jest to innowacyjny projekt, któremu nadano nazwę IFD:
„Innovative Frame Design” - Innowacyjna Konstrukcja Ramy.

4C IFD bicycle
A Limited Edition designed by the Centro Stile Alfa Romeo
and Compagnia Ducale. The ultralight frame makes its
world debut with a half-tube structure.
The frame and fork are entirely hand-made in Italy
in HM 40 carbon. Its lines are aerodynamic and strong,
with fluid sections secured to important junction points
and joined together with steel tie rods.
Its components, made by Campagnolo, are also of as well
are of excellent manufacture.
This innovative project forges the coin of the term IFD:
“Innovative Frame Design”.

Nr kat. 5916772 Hybrydowy biały rama S
Nr kat. 5916773 Hybrydowy biały rama M
Nr kat. 5916774 Hybrydowy biały rama L
Nr kat. 5916775 Szybki czerwony rama S
Nr kat. 5916776 Szybki czerwony rama M
Nr kat. 5916777 Szybki czerwony rama L



Gogle na narty/snowboard z GPS-em
Dzięki wbudowanemu systemowi satelitarnemu GPS, gogle te
pozwalają na monitorowanie w czasie rzeczywistym danych
o trasach zjazdowych. Informacje wyświetlane są bezpośrednio
na wewnętrznym monitorze, a później można je pobrać na
komputer lub laptop. Za pośrednictwem Bluetooth można
połączyć je ze smartfonem. Wyświetlają również przychodzące 
wiadomości SMS. Charakterystyka techniczna soczewek:
Hybrid R-TECH z powłoką lustrzaną.

Ski goggles/snowboard with GPS
Slopes data can be monitored in real time thanks to
the built-in satellite GPS system.
The information is directly displayed on the monitor inside and
can be downloaded onto a PC or mobile device.
It can be connected to a smartphone via bluetooth and also
displays incoming text messages. Lens technical characteristics:
Hybrid R-TECH with mirror finish.

Nr kat. 5916747



Wielofunkcyjne okulary
Zauszniki wykonane ze specjalnego stopu wykorzystywanego

w przemyśle lotniczym (Kynetium™), nadającego maksymalną lekkość.
Oprawa wykonana ze stopu dziurkowanego, zapobiegającego

zaparowaniu soczewek. Ergonomiczny kształt pozwalający na stabilne 
przyleganie do twarzy. Żadnych wystających elementów na

zawiasach i 2 poduszki przeciwwstrząsowe wykonane z materiału
o nazwie Megol, dla zapewnienia jak najwyższego komfortu.

Przystosowanie do soczewek korekcyjnych, dzięki systemowi clip on.

Multipurpose eyewear
Sidepieces made of Kynetium™, an aerospace alloy

that makes them extremely light.
A perforated alloy fashion detail on the front prevents

the lenses from steaming up. Ergonomically shaped
to sit firmly on the face. No edges on the hinges

and 2 Megol antishock bearings that provide maximum comfort.
Ready for fitting Rx lenses with clip-on system.

Nr kat. 5916743



Kurtka zimowa
Kurtka przeciwwiatrowa wykonana z nieprzemakalnej i oddychającej 
tkaniny technicznej. Wewnątrz znajduje się druga, wyjmowalna
warstwa puchowa. Wszechstronność, komfort i niezawodność
w różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu.

Winter jacket
Windcheater made of waterproof and breathable
technical fiber, lined with a removable goose down layer.
Versatility, comfort and reliability for all outdoor uses.

Nr kat. 5916708 rozm. S
Nr kat. 5916709 rozm. M
Nr kat. 5916710 rozm. L
Nr kat. 5916711 rozm. XL
Nr kat. 5916712 rozm. XXL



Bluza sportowa z kapturem
Wykonana z bawełny szczotkowanej, dzięki czemu

mając ją na sobie odczuwa się miękkość i wygodę.
Indywidualnego charakteru nadaje jej haft z logo 4C.

Sports hooded sweatshirt
Made of brushed cotton so its fit is soft

and comfortable. Personalized with 4C embroidery.

Nr kat. 5916723 rozm. S
Nr kat. 5916724 rozm. M
Nr kat. 5916725 rozm. L

Nr kat. 5916726 rozm. XL
Nr kat. 5916727 rozm. XXL



Bluza techniczna
100% bawełny w połączeniu z wkładkami technicznymi na bokach

z tkaniny typu soft shell. Maksymalna funkcjonalność i praktyczność, dzięki 
dwóm kieszeniom bocznym z zamkiem. Logo 4C z nadruku gumowego.

Uchwyt suwaka z włókna węglowego i guziki z logo Alfa Romeo na kieszeniach.

Technical fleece jacket
100% cotton with technical inserts of soft-shell

fabrics on the side. Ultimate functionality and
practicality owing to two side pockets with zip.

4C customization in rubber-coated print. Carbon fiber
zip-pull and pin with the Alfa Romeo logo on the pocket.

Nr kat. 5916703 rozm. S
Nr kat. 5916704 rozm. M
Nr kat. 5916705 rozm. L
Nr kat. 5916706 rozm. XL
Nr kat. 5916707 rozm. XXL



Koszula
Koszula typu „button down” z bawełny „Oxford” o regularnym kroju.
Detale, które obejmują: guzik z włókna węglowego w specjalnej
dziurce, wykończenie pod kołnierzem w kolorze czerwonym i haft
z logo Alfa Romeo 4C z tyłu. Koszula jest stylowa i praktyczna.

Shirt
Button-down shirt made of Oxford cotton with a regular fit.
Unique finishing details include a single carbon fiber button and
customized buttonhole, red undercollar and Alfa Romeo 4C
embroidery on the back. Designed to combine style and practicality.

Koszulka polo z krótkim rękawem
Z bawełny „Pique”, która nadaje swobodnego i rozpoznawalnego wyglądu. 

Kołnierz podwójny. Zapięcie z guzikiem z włókna węglowego i specjalną 
dziurką. Wykończenie kontrastowe w kolorze czerwonym na kołnierzu

i rękawach. Wyhaftowane logo 4C na rękawie oraz guzik z logo Alfa Romeo.

Short-sleeve polo shirt
This piqué cotton polo shirt is great to achieve a casual and

recognizable look. Double collar. Customized button fastening
closure with a carbon fiber button and customized buttonhole.

Red contrasting trim on the collar and sleeves.
Customized with 4C embroidery on the sleeve and

pin with the Alfa Romeo logo.

Nr kat. 5916718 rozm. S
Nr kat. 5916719 rozm. M
Nr kat. 5916720 rozm. L

Nr kat. 5916721 rozm. XL
Nr kat. 5916722 rozm. XXL

Nr kat. 5916713 rozm. S
Nr kat. 5916714 rozm. M
Nr kat. 5916715 rozm. L

Nr kat. 5916716 rozm. XL
Nr kat. 5916717 rozm. XXL



Plecak Performance
Superlekki projekt techniczny. W 100% wodoodporny, dzięki
uszczelnionym czerwonym zamkom. Możliwość powiększenia
o dodatkowe 10 cm. Przód z kieszenią siatkową z logo 4C.
Grzbiet z oddychającej tkaniny. Szelki i pas biodrowy z możliwością 
regulacji, również wykonane z tkaniny oddychającej.

Performance rucksack
Ultra-light technical project. 100% waterproof with red
rubber-coated and taped zips. Expandable up to 10 cm more.
Front with personalized mesh pocket. Breathable fabric
back and adjustable shoulder straps and waistband.

Nr kat. 5916740



Sanki Performance
Charakteryzują się maksymalną lekkością i wytrzymałością.

Rama wykonana z aluminiowych rur połączonych z siedziskiem
z laminatu wielowarstwowego. Wykończenie z włókna

węglowego, hartowane do niskich temperatur. Zainspirowane
zawodami sportowymi, jest również odpowiednie dla dzieci.

Performance sledge
Frame made of aluminum tubes crossed and welded

in large sections to combine ultra-light weight and maximum
strength. Multi-layer laminate seat with carbon fiber finishing

hardened for low temperatures. Inspired by competitions,
but suitable for children.

Nr kat. 5916749



Modelik 4C
Modelik w skali 1:43.

4C model car
1:43 scale model car.

Nr kat. 5916751

Jojo profesjonalne
Wykonane z aluminium toczonego z jednego elementu,
z łożyskiem kulkowym wewnątrz. Boki na wzór felg modelu 
Alfa Romeo 4C. Trudność użytkowania: średnia.

Competition yo-yo
Made of aluminum turned from a solid piece and with ball
bearing inside. Alfa Romeo 4C wheel shape.
Difficulty: medium.

Nr kat. 5916739



Bidon 550 ml
Przepływ płynu na poziomie 47 ml/s, dzięki innowacyjnej 
technologii membranowej. Mocowanie typu lock/unlock, 

zapewniające bezpieczny transport. Możliwość całkowitego 
demontażu, w 100% biodegradowalny, wolny od bisfenolu.

550 ml Flask
Water is dispensed continuously at 47 ml/sec thanks to the

innovative membrane technology. Lock/unlock clasp
for safe transport. Can be entirely disassembled,

100% biodegradable, BPA-free.

Nr kat. 5916738

Kubek biurowy
Porcelanowy, w kolorze grafit-czarny mat.
Uchwyt z włókna węglowego, design zainspirowany
osłoną chłodnicy modeli Alfa Romeo.

Office mug
Matt black graphite porcelain. Carbon fiber
grip with design inspired by the Alfa Romeo grille.

Nr kat. 5916742



Pióro kulkowe
Korpus z włókna węglowego, przezroczyste okienko ze szkła akrylowego
w szczotkowanym aluminium. Wykończenie anodowane i chromowane.
Sportowy design z logo 4C, a w części górnej z logo marki Alfa Romeo.
Opakowanie z włókna węglowego, wykonane ręcznie.

Roller
Carbon fiber body with brushed aluminum and Plexiglas
window, anodized and chrome-plated finishing.
A sporty design sealed by the 4C logo
and crowned by the Alfa Romeo trademark.
Hand-made carbon fiber packaging.

Nr kat. 5916744

Klips do banknotów
Wykonany z włókna węglowego. Niezwykle lekki i kompaktowy,

dzięki czemu korzystanie z niego jest bardzo praktyczne.

Moneyclip
Made of carbon fiber. Extremely light-weight

and compact to be easily carried.

Nr kat. 5916746



Pióro kulkowe średnie
Wykonane z aluminium i włókna węglowego.

Subtelny i superlekki design z logo 4C.

Medium roller
Made of aluminum and carbon fiber.

Slim and ultra-light design with 4C customization.

Nr kat. 5916750

Pamięć USB
Pamięć USB o pojemności 4 GB. Lampy przednie i tylne 

zaświecają się po włożeniu pendrive’a do portu USB.

USB memory stick
4 GB USB memory stick. The front and rear lights turn on

when the memory stick is inserted.

Nr kat. 5916741



Informacje i zdjęcia zawarte w tym katalogu są jedynie orientacyjne. Producent zastrzega

sobie prawo wprowadzenia zmian w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia,

jeżeli uważałby takie zmiany za konieczne z punktu widzenia konstrukcyjnego lub handlowego.
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The illustrations and descriptions in this catalogue are given by way of example. 

The Manufacturer reserves the right to make any changes of a construction 

or commercial nature they feel necessary at any time without prior warning.
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