LANÇAMENTOS

Conjunto Iara

Conjunto
Sevilha

A capa de chuva impermeável Iara tem corte especial
para o corpo feminino com tecido interno agradável
ao toque, sem tirar a liberdade, o conforto e a
segurança dos movimentos.

Conjunto
Ímola

A capa de chuva Sevilha combina
conforto e impermeabilidade. Com seu
tecido macio, confortável e resistente
proporciona liberdade de movimentos,
praticidade e segurança. Possui dois
bolsos externos com fechamento em
zíper impermeável. Com design moderno,
reforça a segurança com refletivos nas
costas, cintura, calça e peito. Zíper na
calça para um ajuste ideal.

Tamanhos:
P M G GG XG

Capa de chuva confeccionada
em material impermeável,
composto por malha de
poliéster revestido por filme
de PVC. Bolso interno, ajuste
de fechamento das pernas e
punhos com velcro.

Tamanhos:
P M G GG XG

A Mochila Bali é impermeável e do tamanho de sua
necessidade. Confeccionada em tecido de poliéster
laminado com filme de PVC em ambos os lados e soldada
eletronicamente. Bolso externo com refletivo para maior
segurança e fechamento com zíper impermeável no bolso.

Tamanhos:
P M G GG XG

Cores

c atá l og o d e

Europa

conjuntos
Acessórios

Tamanhos:
P M G GG XG

Cores

Conjunto
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Confeccionado em nylon
paraquedas com mangas
destacáveis.

Mochila Bali

Cores

Cores

Blusão
Canadá

Cores

A capa de chuva
impermeável da Linha
Europa é a mais tradicional
da Alba. O seu tecido
combina flexibilidade com
resistência, proporcionando
liberdade de movimentos e
segurança nas manobras.
Prática e segura, possui
um bolso externo, além de
refletivos nas costas, manga
direita e bolso dianteiro.

Conjunto

Europa

Conjunto

Europa

Nylon

Feminino

Capa de chuva
impermeável unissex,
modelo Europa,
confeccionado com
tecido de nylon com PVC
e costuras seladas com
fita termoadesiva.

LINHA 2018

Capa de chuva
confeccionada em
material impermeável,
composto por malha de
poliéster revestido por
filme de PVC.

Tamanhos:
P M G GG XG
Cores

P R OD U TO S

Tamanhos:
P M G GG XG

Tamanhos:
P M G GG XG

Cores

Cores

Colete
Retrorefletivo
Colete com faixas refletivas em “V” na
frente e horizontais nas costas. Prático,
leve e confeccionado em poliéster
aerado, permite maior conforto,
ventilação e durabilidade.

Tamanhos:
P M G GG XG

Mochila GP
Mochila GP. Mochila de alta
resistência do tamanho de sua
necessidade. Feita em PVC
revestido em tecido de Poliéster.
Produto Não Impermeável!

Tamanhos:
P M G
Cores

Capa para moto
Antor

Bota Solada
Impermeável

Capa para proteção da motocicleta.
Produto Não Impermeável!

Protege os sapatos da chuva e do
desgaste provocado pelo câmbio.
Sola flexível.Total segurança. 100%
impermeável, PVC revestido em
malha de Poliéster

P – Alt. 1,42m x Comp. 2,34m
M- Alt. 1,48m x Comp. 2,39m
G – Alt. 1,36m x Comp. 2,47 m
GG- Alt. 1,52m x Comp. 2,48m
GGG- Alt. 1,64m x Comp. 2,82m

Cores

Mochila Tony

Tamanhos:
PP P M G GG XG

Luva Quatto
Luva impermeável
para motociclistas,
confeccionada com 80%
acrílico, 15% PVC e 5% de
elastodieno.

Tamanhos:
P M G GG XG

Luva
Nevasca

A mochila Tony é feita de nylon
revestido com PVC e todas as
costuras são seladas para garantir a
impermeabilidade do produto.

Confeccionada com 95%
acrílico e 5% elastodieno.

Tamanhos:
P M G GG XG
Cores

Obs: Os tamanhos P e M são
modelos diferentes na altura do
guidão, em relação aos demais
tamanhos, por isso a diferença
da altura em relação a M e G.

Tamanhos:
P M G GG XG
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“

Sonhos São
idealizações
que se
realizam a
cada dia

”

www.albamoto.com.br
(19) 3272-9821
alba@albamoto.com.br
alba.oficial
alba.oficial
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