
 
 

    

HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL SUGERE itens exclusivos da linha 

de Motorclothes® para o Dia das Mães 
 

Para a data, marca seleciona produtos únicos para mães cheias de atitude  
 
Neste Dia das Mães a Harley-Davidson do Brasil sugere como presente itens exclusivos das 
coleções Genuine Motorclothes® e 1903 Collection, pertencentes à linha Harley-Davidson® 
Motorclothes®, para homenagear aquelas que inspiram o amor pela liberdade em duas rodas e, 
além de possuírem estilo único, assumem as rédeas e pilotam suas próprias máquinas. 
 
WINONA RIDING JACKET 
PN: 97145-19VW 
Preço: Sob consulta 
Jaqueta de pilotagem ventilada, com aberturas laterais com zíper, à prova de vento, 
bloqueando a entrada de ar frio. Elástico na parte de trás da cintura. Espaço para proteção nos 
cotovelos, ombros e costas. 
Material: 100% sarja poliéster com lã. Forro térmico com malha de poliéster.  
 
VINTAGE WASHED CASUAL JACKET 
PN: 96342-19VW 
Preço: Sob consulta 
Jaqueta casual, fácil e confortável de usar com lavagem especial para um visual desbotado. 
Gola com botão, zíper frontal e elástico na cintura. Dois bolsos no peito e dois bolsos na parte 
inferior. 
Material: 100% algodão. 
 
FELT LETTERING PLAID SHIRT 
PN: 96360-19VW 
Preço: sob consulta 
Camisa xadrez com lavagem especial para um visual envelhecido. 
Material: 100% algodão.  
 
FAWNRIDGE LEATHER VEST 
PN: 97029-19VW 
Preço: sob consulta 
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Colete de couro cheio de atitude com forro interno acolchoado para manter o corpo aquecido. 
Bolsos quentes com fechamento por zíper. Bar & Shield logo e grafismos costurados. 
Material: Couro leve de carneiro. Forro de cetim de poliéster. 
 
JOEVE THINSULATE™ TOUCHSCREEN GLOVES 
PN: 97143-19VW 
Preço: sob consulta 
Luva de pilotagem à prova d’água e com tecnologia 3M™ Thinsulate™ Insulation para garantir 
que as mãos estejam aquecidas. Dedão ergonômico e dedos pré-curvados a 30°. Punho com 
elástico. Compatibilidade com tela sensível ao toque, palma reforçada.  
Material: Couro de cabra. Forro de tricô escovado. 
 
A Harley-Davidson do Brasil deseja um Feliz Dia das Mães! 
 

 
Harley-Davidson, Inc. é a empresa controladora da Harley-Davidson Motor Company e da Harley-Davidson 
Financial Services. Desde 1903, a Harley-Davidson Motor Company realiza sonhos de liberdade pessoal, com 
motocicletas Custom, Cruiser e Touring, oferecendo experiências de pilotagem e eventos, além de uma linha 
completa de peças de motocicleta, acessórios, vestuário, equipamentos funcionais e artigos em geral. Para mais 
informações, visite o site da Harley-Davidson em www.harley-davidson.com.br. 
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