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TEAM BLUE
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Casaco Team Blue
Casaco azul melange com mangas, gola
engastada na parte superior com listras
azul escuro, branco e azul nas mangas, logo
SUZUKI pequeno na frente esquerda, parte
superior traseira logo SUZUKI grande, dois
bolsos laterais, 60% algodão, 40 % poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLHJ4-tamanho

Casaco Team Blue
Casaco macio azul escuro com o logo
SUZUKI pequeno na frente esquerda, na
parte superior traseira logo SUZUKI grande,
dois bolsos laterais, 97% poliéster, 3%
elastano, forro 100% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLSJ0-tamanho

Polo Team Blue Mulher

Polo Team Blue Homem

Polo azul melange para mulher com listras
brancas e azuis nas mangas escuras e pequeno
logotipo SUZUKI branco no lado esquerdo da
frente, logotipo grande da SUZUKI branco na
parte superior das costas, 55% algodão, 40%
poliéster, 5% elastano, mangas 100% algodão.

Polo azul melange com listras brancas
e azuis nas mangas escuras e pequeno
logotipo SUZUKI branco no lado esquerdo
da frente, grande logotipo SUZUKI branco
na parte superior das costas, 55% algodão,
40% poliéster, 5% elastano, mangas 100%
algodão.

XS/S/M/L/XL/XXL
990F0-BLPL4-tamanho

S / M / L / XL / XXL / XXXL
990F0-BLPM4-tamanho
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Parka Team Blue
Parka azul escuro com capuz e zíper branco,
quatro bolsos, dois na frente inferior de cada
lado e mais um vertical na área superior,
enchimento 100% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLPK0-tamanho
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Casaco com capuz Team Blue
Casaco azul melange com capuz e mangas azul
escuro e azul melange (riscas brancas e azuis nas
mangas), zíper branco e cordões brancos. Logo
SUZUKI pequeno na frente, na parte superior traseira logo SUZUKI grande, dois bolsos laterais, 60%
algodão 40% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLHD4-tamanho

Casaco Impermeável Team Blue
Casaco impermeável azul escuro com dois
bolsos laterais na frente, logo SUZUKI pequeno
na frente esquerda, na parte superior traseira
logo SUZUKI grande, tecido 100% poliamida,
forro 100% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLMJ4-tamanho

Mochila Impermeável
Tênis Team Blue
Tênis desportivos azuis com sola branca. Material externo 100% poliéster.
Disponível nos tamanhos 039, 041-045
990F0-BLSH3-tamanho

Mochila impermeável azul e preta com alças pretas, logotipo SUZUKI branco e letras
na frente, vários bolsos pequenos, tamanho aprox. 68 x 29 x 14 cm, shellfabric 100%
policloreto de vinila, forro 100% poliéster.
990F0-BLBP0-000
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Caneta Team Blue
Caneta azul com clipe de prateado,
superfície de toque suave e logotipo
SUZUKI gravado a laser, metal e PVC.

Gorro Team Blue

990F0-BLPN0-000

Gorro em azul melange com listras, branca e
azul, na parte inferior e logo SUZUKI e letras
brancas na frente, 100% acrílico.
TAMANHO ÚNICO
990F0-BLBE4-000

Boné Team Blue
Boné melange azul com logotipo SUZUKI
e letras na frente, 70% poliéster, 26%
viscose, 4% elastano.
TAMANHO ÚNICO
990F0-BLFC5-000

Boné Team Blue Tricolor
Boné azul escuro com logo SUZUKI branco
na frente e listra branca e azul no verso,
100% algodão.
TAMANHO ÚNICO
990F0-BLFC0-000

Fita - Porta chaves
Relógio Team Blue
Relógio de pulso prateado com pulseira e
mostrador azuis, indicador das horas branco e amarelo neon com borda prateada,
caixa de metal, fita 100% silicone.
TAMANHO ÚNICO
990F0-BLWT0-000
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Fita azul com logotipo e lettering
SUZUKI e fivela de metal em prata,
fita 100% poliéster.
990F0-BLLA0-000

T-Shirt Team Blue
T-shirt azul melange com riscas brancas e
azuis nas mangas azul escuro e pequeno
logótipo SUZUKI branco no lado esquerdo
da frente, logótipo grande SUZUKI branco
na parte superior das costas, 60% algodão,
40% poliéster, mangas 100% algodão.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLTS4-tamanho
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TEAM BLACK
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Colete com mangas tricotadas
Team Black
Colete acolchoado com capuz preto, zíperes
em vermelho, acolchoamento 100% poliéster
com mangas removíveis 60% algodão, 40%
acrílico.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKBW4-tamanho

Casaco Team Black com capuz
Casaco acolchoado, quente com capuz para
homem na cor preta, com bolso no peito,
zíperes em vermelho, tecido shell, forro,
acolchoamento 100% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKQJ4-tamanho

Casaco impermeável
Team Black
Casaco impermeável com capuz e punhos
justos, fechos impermeáveis em vermelho,
tecido 100% poliamida, forro 100% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKMJ4-tamanho
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Cachecol Team Black
Cachecol preto com logotipo SUZUKI
vermelho e listras, conforto quente e
macio, tamanho aprox. 175 x 25 cm,
100% acrílico.
990F0-BKSF0-000

Fita
Porta-chaves
Team Black
Fita preto com logotipos SUZUKI
em vermelho, com gancho,
fita 100% poliéster.

Polo Team Black

990F0-BKLA0-000

Polo preto, riscas laminadas nos ombros,
logótipo SUZUKI estampado em 3D, tecido piquê
de alta qualidade 95% algodão, 5% elastano.
Tamanhos HOMEM
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKPM4-tamanho
Tamanhos MULHER
XS/M/L/XL/XXL
990F0-BKPL4-tamanho

Tênis Team Black
Tênis desportivos pretos e vermelhos
com sola de espuma EVA branca.
Material externo 100% poliéster.
Disponível nos tamanhos 043-045
990F0-BKSH3-tamanho

Porta-chaves Team Black
Porta-chaves preto com fita trançada e
logotipo SUZUKI gravado, fita 100% poliéster.
990F0-BKKR0-000
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Trolley Team Black
Mala de carrinho preto com listras
costuradas em vermelho e cinza,
logotipo SUZUKI em vermelho,
alça telescópica, tamanho aprox.
55 x 35 x 20 cm, shellfabric 100%
nylon, forro 100% poliéster.

Pasta Team Black
Pasta de alta qualidade em preto, com
alça de ombro, com logotipo da Suzuki
em vermelho, tamanho aprox. 45 x 32 x
10 cm, exterior 100% nylon / forro 100%
poliéster.
990F0-BKNB0-000

18

990F0-BKTR0-000

Gorro reversível Team Black
Gorro reversível frente e verso em preto e cinza, com logo Suzuki vermelho,
confortável de usar, 100% acrílico.
TAMANHO ÚNICO
990F0-BKBE4-000

Boné Team Black
Boné preto clássico, com riscas estampadas, com logótipo Suzuki, tamanho
ajustável, 100% poliéster.
TAMANHO ÚNICO
990F0-BKFC5-000

Casaco Team Black
Casaco desportivo preto, com zíper em
vermelho, logo SUZUKI impresso em 3D,
80% algodão, 20% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKSJ4-tamanho

Cinto Team Black
Cinto preto com fivela larga, riscas
estampadas, logótipo SUZUKI em
vermelho, cinto 100% polipropileno,
fivela metálica.
TAMANHO ÚNICO 130cm
990F0-BKBT3-000

Corta-vento Team Black
Corta-vento preto com letras SUZUKI,
ajuste justo, confortável de usar, 92%
poliéster, 8% elastano.
TAMANHO ÚNICO
990F0-MBLC0-000
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Mochila Team Black
Mochila preta durável com logotipo SUZUKI
vermelho, com vários compartimentos de
armazenamento, fundo à prova d‘água, tamanho
aprox. 60 x 30 x 12 cm, 100% nylon, forro 100%
poliéster.
990F0-BKBP0-000
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Bolsa de cintura Team Black

Bolsa de cintura prática em preto, dois
compartimentos separados, com logotipo
SUZUKI vermelho, tamanho aprox. 20 x 16
x 9 cm, shellfabric 100% nylon, forro 100%
poliéster.
TAMANHO ÚNICO
990F0-BKWB0-000

Bandana
Bandana de pescoço preta com
logotipo Suzuki verlmelho, com ricas,
comfortável, 100% poliéster.
TAMANHO ÚNICO
990F0-BKNW0-000

Casaco Team Black
Casaco desportivo com capuz em preto,
logotipo SUZUKI na frente, letras SUZUKI
nas costas, 80% algodão, 20% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKHM0-tamanho

Saco de viagem
Saco de viagem elegante em preto,
costurado às riscas vermelhas e
cinzentas, com o logótipo SUZUKI
vermelho, tamanho aprox. 25 x 15 x
10 cm, shellfabric 100% nylon, forro
100% poliéster.
990F0-BKWB4-000
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Saco desportivo Team Black
Saco desportivo grande em preto, com
alça de ombro e pega, tamanho aprox.
52 x 29 x 28 cm, shellfabric 100% nylon,
forro 100% poliéster.
990F0-BKSB0-000
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Caneta Team Black
Caneta preta com clipe de metal prateado e
botão vermelho, logotipo SUZUKI impresso
em vermelho, Material: plástico ABS e feito
de plástico 30% reciclado.
990F0-BKPN0-000

Garrafa GYM Team Black
Garrafa transparente, com duas riscas
de folha metálica e logótipo SUZUKI
preto na frente. Tampa articulada preta com listra cinza, volume 740 ml,
confeccionada em Eastman Tritan ™
990F0-BKBL0-000

T-Shirt Team Black
T-shirt desportiva preta, riscas
laminadas, logótipo SUZUKI 3D
impresso, 100% algodão.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKTM0-tamanho

Carteira Team Black
Carteira preta com logótipo SUZUKI vermelho,
riscas costuradas em vermelho e cinzento,
com vários compartimentos para dinheiro e
cartões de crédito, tamanho aprox. 13 x 10
cm, tecido 100% nylon, forro 100% poliéster.
990F0-BKWL0-000
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Caneca Team Blak
Caneca preta com superfície de toque
suave e logotipo vermelho da SUZUKI,
vidro interno vermelho, lava-louças e
microondas, volume 300 ml, cerâmica.
990F0-BKMG0-000

Guarda-chuva Golf Team Black
Guarda-chuva preto de dupla camada
com logotipo vermelho SUZUKI e forro
interno vermelho, tamanho aprox. 120
cm de diâmetro.
990F0-BKGU0-000

Capa tablet Team Black
Capa protetora preta para notebooks,
listras costuradas em vermelho e cinza,
com logotipo SUZUKI vermelho, tamanho aprox. 36 x 24 cm, 100% poliéster.
990F0-BKNS0-000
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Relógio Team Black
Relógio de pulso preto com listras vermelhas acinzentadas e ponteiros e algarismos
prateados, caixa de relógio de metal com
pulseira de náilon.
TAMANHO ÚNICO
990F0-BKWT0-000

Calças cargo Team Black

Relógio de parede Team Black
Relógio de parede preto com detalhes
em vermelho e logotipo SUZUKI, contém
um movimento de quartzo, moldura de
plástico com inserção de vidro e dígitos
brancos, ponteiros brancos dos minutos
e das horas e ponteiro vermelho dos
segundos.

Calças cargo pretas multifuncionais
com pernas destacáveis, zíperes
ocultos, com letras SUZUKI
bordadas, 65% poliéster, 35%
algodão.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKCP0-tamanho

990F0-BKCL0-000
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TEAM CASUAL
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T-Shirt Branca
T-shirt desportiva branca, respirável,
com listra estampada em azul e SUZUKI
letras, 100% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCTM1-tamanho
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Pólo Branco Funcional Homem
Camisa pólo em piqueé branco, com listra estampada em azul e letras SUZUKI,
100% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCPM1-tamanho

T-Shirt Azul
T-shirt desportiva azul, respirável, com
listra estampada em branco e letras SUZUKI, 100% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCTM2-tamanho
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Caderno notas /
Caderno de bolso A5 / A4
Caderno de notas em formato A5 / A4,
antracite com letras SUZUKI pretas.
A5 / 990F0-FCNB0-000
A4 / 990F0-FCNB1-000

Casaco Azul
Casaco desportivo azul confortável, com
letras japonesas SUZUKI, 97% poliéster, 3%
elastano
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCHS1-tamanho
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Casaco Branco
Casaco desportivo branco com capuz,
com listra estampada em azul e letras
SUZUKI nas costas, 97% poliéster, 3%
elastano.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCHJ0-tamanho

Boné Branco
Boné branco com frente azul e letras
SUZUKI bordadas em japonês na frente,
100% poliéster.
TAMANHO ÚNICO
990F0-FCFC1-000
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Gravata Azul

Cinto

Gravata Jacquard em azul
com estampa SUZUKI, 100%
seda.

Cinto trançado em antracite /
cinza, com fivela de metal, fita 77%
poliéster, 23% elastano.

TAMANHO ÚNICO
990F0-FCTE0-000

S 105cm/L 115cm/3XL 125cm
990F0-FCBT0-tamanho

Relógio
Camisola decote „V“
Camisola clássico casual com decote
em V azul, com letras SUZUKI brancas
no peito, 100% algodão.
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S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCVS0-tamanho

Relógio de pulso com caixa de metal e
mostrador preto, pulseira de couro preta.
TAMANHO ÚNICO
990F0-FCWT0-000

Casaco Antracite
Casaco clássico em antracite, com pespontos decorativos no peito, tecido
97% poliester, 3% elastano, forro 100%
poliester.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCSS0-tamanho

Camisa Branca
Camisa branca de alta qualidade, com
bolso no peito, logotipo SUZUKI bordado e lettering em azul, 100% algodão
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCSM1-tamanho
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G S X- R
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Mochila GSX-R
Mochila robusta em tons de azul
contrastantes, com logotipo SUZUKI e
GSX-R, compartimento interno adicional
para laptop, tamanho aprox. 49 x 31 x
15 cm, 100% nylon, forro 100% poliéster.
990F0-RBPU0-000

Casaco GSX-R
Casaco em tons azuis contrastantes,
com logotipo SUZUKI e GSX-R, 80% algodão, 20% poliéster.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RHDM0-tamanho
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T-Shirt GSX-R
T-shirt em tons azuis, com logotipo da
Suzuki e GSXR, 100% algodão.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RTSM0-tamanho

Casaco GSX-R
Boné elegante em tons de azul, com logotipo Suzuki e GSX-R, 100% algodón.

Casaco desportivo em tons de azul
contrastantes, com logotipo Suzuki
e GSX-R, exterior 97% poliéster /
3% elastano / forro 100% poliéster.

TAMANHO ÚNICO
990F0-RFCU0-000

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RSSM0-tamanho

Boné GSX-R
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Fita / Guarda chaves GSX-R
Fita com fecho de clipe em tons
azuis, com logotipo Suzuki e GSX-R,
100% poliéster.

Caneta GSX-R
Caneta em tons de azul, com logotipo Suzuki e GSX-R, 100% PVC.

990F0-RLAU0-000

990F0-RPEN0-000

Caneca GSX-R
Caneca azul com logotipo da Suzuki
e GSX-R, interior esmaltado branco,
lava-louças e microondas, volume
de 300ml, 100% cerâmica.
990F0-RMUG0-000

Bolsa deportiva GSX-R
Bandana GSX-R
Bandana de pescoço em tons azuis, com
logotipo Suzuki e GSX-R, 100% poliéster.
TAMANHO ÚNICO
990F0-RNWU0-000
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Bolsa de pano em tons azuis, com logotipo Suzuki e GSX-R, tamanho aprox.
43 x 34 cm, 100% poliéster.
990F0-RGBU0-000

T-shirt GSX-R
T-shirt GSX-R branca, com estampa GSX-R
na frente, 100% algodão.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RTSM1-tamanho
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V-STROM
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Boné V-Strom
Boné preto-vermelho, com logotipo VStrom, com listras cinza destacadas,
100% algodão.
TAMANHO ÚNICO
990F0-VSFC0-000

Fita V-Strom
Fita preta com fecho de clipe,
com logotipo da Suzuki e V-Strom
na cor branca.
990F0-VSLA0-000

T-shirt V-Strom
T-shirt cinza escuro preto, com logotipo V-Strom,
com listras estampadas, 100% algodão.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSTM2-tamanho

Caneca de Viagem V-Strom
Caneca preta com forro duplo, com
logotipo V-Strom gravado, lava-louças
e micro-ondas, 100% aço inoxidável.
990F0-VSMG0-000
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Casaco V-Strom
Casaco preto com zíper, com logotipo
V-Strom, com listras cinza estampadas,
80% algodão / 20% poliéster.

T-shirt V-Strom

T-shirt preta com logo V-Strom e inscrição „THE MASTER OF ADVENTURE“ na
frente, 100% algodão.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSTM1-tamanho

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSZJ0-tamanho

T-Shirt V-Strom
T-shirt cinza escuro, com estampa
V-Strom na frente, 100% algodão.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSTM0-tamanho
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CRIANÇAS
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Body
Fato de treino Bebés e crianças
Fato de treino para bebé e criança na
cor cinza urze, com riscas a contrastar
em vermelho e branco.

Body bebê easy-care, cinza-urze, com
estampa Suzuki multicolor na frente.
Bebé S/M/L
990F0-KBBU0-tamanho

XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBJU0-tamanho

Camiseta Bebé
Camiseta bebê cinza urze com estampa
Suzuki multicolor na frente.
S/M/L
990F0-KBTB0-tamanho
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Set Recém Nascido

Inclui caixa com chapéu / babete /
body em tons azuis contrastantes,
com logotipo da Suzuki, 100% algodão.
Tamanho S Bebé
990F0-KBSS0-000

Chupeta
Chupeta azul e branca, com logo
Suzuki vermelho.
TAMANHO ÚNICO
990F0-KBDM0-000

Casaco Kids
Casaco multicolor para meninos, com
inscrição Suzuki na frente, 60% algodão
/ 40% poliéster.
XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBHU1-tamanho

Teddy

Boné

Peluche de ursinho fofo,
vestido com uma camisa azul
da Suzuki.

Boné infantil vermelho e
preto, com estampa Suzuki
em preto e branco na frente, 100% algodão.

990F0-KBTD0-000

990F0-KBFC1-000

Boné
Boné infantil em azul e cinza urze, com inscrição Suzuki multicolorida na frente, 100% algodão.
990F0-KBFC0-000

T-shirt Niños
Casaco Crianças

T-shirt Crianças

Casaco fofo Kids em cinza urze, com
letras Suzuki multicoloridas na frente, 88% algodão / 12% poliéster.

T-shirt branca de menino, com
inscrição Suzuki multicolorida na
frente, 100 algodão.

XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBHU0-tamanho

XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBTU0-tamanho

T-shirt vermelha, com estampado Suzuki
preto e branco na frente, 100% algodão.
XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBTU1-tamanho

47

Tamanhos Bebê
Bebê

S

M

L

Altura (cm)

68

80

92

Meses

3-6

6-12

12-24

Peito
Cintura
Tamanhos Criança

48

XXS

XS

S

M

L

XL

Altura (cm)

92

104

116

128

140

152

Edade

2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

9900L-BOUTI-POR

SUZUKI MOTOR CORPORATION reserves the right to change, without notice, specifications, colours, materials and other items. Individual accessory
items may be discontinuedwithout notice. Product may vary from image shown. Please check with your local SUZUKI Dealer for any such changes.
Please confirm the full specification of your chosen accessory prior to purchase and fitment. Always wear a crash helmet, eye protection, protective clothing, enjoy riding responsibly and safely. Actual colours may differ slightly from the colours in this brochure. All details are correct at time
of going to press. For keeping our collection always state of the art our clothing and merchandise articles are seasonal articles. On rare occasions
at the end of the season individual articlesmay not be available – but they are the exception rather than the rule.

w w w. s u z u k i . p t
São os pequenos detalhes os que fazem da Suzuki uma grande marca.

ÚLTIMA EDIÇÃO SETEMBRO 2022
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qualidade, precisão e fiabilidade. Só os acessórios autênticos Suzuki foram testados e analisados para utilização nos veículos Suzuki final e as instruções necessárias
para a sua instalação e manuseamento podem ser encontradas nos respetivos manuais.
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SUZUKI MOTOR CORPORATION
300 TAKATSUKA-CHO, MINAMI-KU, HAMAMATSU-CITY, JAPAN 432- 8611

on public roads are

Tamanhos Homem
S

M

L

XL

XXL

3XL

Peito

96 cm
38 ¨

100 cm
39.5 ¨

104 cm
41 ¨

108 cm
42.5 ¨

112 cm
44 ¨

116 cm
45.5 ¨

Cintura

83 cm
32.5 ¨

88 cm
34.5 ¨

93 cm
36.5 ¨

98 cm
38.5 ¨

102 cm
40 ¨

107 cm
41.5 ¨

Tamanhos Mulher
XS

S

M

L

XL

XXL

Peito

80 cm
31.5˝

84 cm
33 ¨

88 cm
34.5 ¨

92 cm
36 ¨

96 cm
38 ¨

100 cm
39.5 ¨

Cintura

66 cm
26 ¨

69 cm
27 ¨

72 cm
28.5 ¨

76 cm
30 ¨

80 cm
31.5 ¨

85 cm
33.5 ¨

Calçado
EU

39

40

41

42

43

44

45

46

UK

5.5

6.5

7

8

9

9.5

10.5

11

US

6.5

7.5

8

9

10

10.5

11.5

12.5

49

