Estilo inglês em presentes
de Natal com a grife Triumph
A coleção Primavera/Verão de roupas e acessórios pessoais da Triumph é uma ótima
opção para quem deseja presentear no melhor estilo, com modernidade e qualidade
excepcionais para motociclistas e até para quem não anda de moto. A linha conta com
cerca de 180 itens que oferecem preço competitivo, muita qualidade, exclusividade e
design diferenciado.
As roupas são divididas entre as destinadas à pilotagem da motocicleta, que são
confeccionadas em materiais especiais mais resistentes, e peças mais casuais, para os
admiradores da marca. Um exemplo que pode agradar aos dois públicos é a elegante
jaqueta Adventure Mesh (preço sugerido de R$ 940,00), que possui protetores nos
ombros e cotovelos e forro resistente à água, ambos removíveis. Outro exemplo
interessante é a camiseta Desert Racer (R$ 140,00), da coleção Heritage, inspirada no rico
passado da marca e no estilo clássico das suas motocicletas, remetendo a grandes nomes
que eram fãs da Triumph, como os astros norte-americanos Steve McQueen e Elvis
Presley.
Dentro da linha de acessórios para uso pessoal, a variedade de produtos é também muito
grande. O relógio Daytona Gold (R$ 500,00) é inspirado na motocicleta esportiva Daytona
675 e possui pulseira emborrachada e ponteiros luminosos. A variedade de óculos de sol
também é grande, incluindo, por exemplo, o modelo Falcon Grey Black (R$ 550,00): leve,
confortável e que leva o símbolo da Triumph em suas hastes.
A Triumph ainda oferece ao público uma infinidade de outras opções, como mochilas
resistentes à água, canecas, chaveiros, bolsa para notebook, mochila escolar, bolsa
feminina, bonés, cintos, broches, miniatura de motos e até brinquedos como bicicleta
infantil e quebra-cabeça. Neste Natal é só decidir qual presente escolher e comparecer em
uma das nove lojas localizadas nas cidades de São Paulo (SP), Brasília (DF), Curitiba (PR),
Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG) e Porto
Alegre (RS).
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