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Nieuwe collectie 2015 Yamaha & Jorge Lorenzo



www.yamaha-motor.eu

Heren

Polo heren Yamaha-Lorenzo
• Kleuren: Yamaha Racing Blu, wit & 
Lorenzo rood
• Logo’s  in broderie op de mouwen en 
voorzijde
• Geribbelde kraag en manchettes met 
rode boord
• Normale maten

Logo’s
• Yamaha Factory Racing
• Jorge’s 99
• X-Fuera op de rug
• M1 & ‘Revs Your Heart

•Materiaal: 100% Piqué katoen
•Maten: S-XXL
•Ref: B15-JT189-E8-**
•Verkoopprijs: € 45,00 btw incl

•Beschikbaar: einde maart 2015

T-Shirt heren Yamaha-Lorenzo
• Nieuwe raglancoupe aan de mouwen
• Kleuren: Yamaha Racing Blu, wit en 
Lorenzo rood
• Alle logo’s in zeefdruk
• Normale maten

Logo’s
• Yamaha Factory Racing
• Jorge’s 99
• X-Fuera op de rug
• M1 & ‘Revs Your Heart’

•Materiaal: 100%Single Jersey katoen
•Maten: S-XXL
•Ref: B15-JT181-E8-**
•Verkoopprijs: € 37,00 btw incl

•Beschikbaar: einde maart 2015

Sweater heren Yamaha-Lorenzo
• Nieuwe raglancoupe aan de mouwen
• Rits over de gehele lengte
• Kraag is tof en zakken vooraan
• Taille en manchettes in geribbelde
elastische stof
• Kleuren: Yamaha Racing Blu, wit &  
Lorenzo rood
• Logo’s in broderie op de mouwen en de 
voorzijde
•Normale maten

Logo’s
• Yamaha Factory Racing
• Jorge’s 99
• X-Fuera op de rug
• M1 & ‘Revs Your Heart’

•Materiaal: 80% Katoen 20%Pe Terry
•Maten: S-XXL
•Ref: B15-JT186-E8-**
•Verkooprijs: € 80,00 btw incl

•Beschikbaar: einde maart 2015
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Dames

T-Shirt dames Yamaha-Lorenzo
• Nieuwe raglancoupe aan de mouwen
• Kleuren: Yamaha Racing Blu, wit en  
Lorenzo rood
• Alle logo’s in zeefdruk
• Smalle pasvorm

Logo’s
• Yamaha Factory Racing
• Jorge’s 99
• Marque X-Fuera op de rug
• M1 & ‘Revs Your Heart’

•Materiaal: 98%Katoen 2%Elast 
Single Jersey

•Maten: XS-XL
•Ref: B15-JT281-E8-**
•Verkoopprijs:  € 35,00 btw incl

•Beschikbaar: einde maart 2015

Sweater dames Yamaha-Lorenzo 
• Nieuwe raglancoupe aan de mouwen
• Rits over de gehele lengte
• Kraag in stof en zakken vooraan
• Geribbelde taille & manchettes
• Kleuren: Yamaha Racing Blu, wit en 
Lorenzo rood
• Logo’s in broderie op de armen en de 
voorkant
• Smalle pasvorm

Logo’s
• Yamaha Factory Racing
• Jorge’s 99
• Marque X-Fuera op de rug
• M1 & ‘Revs Your Heart’

•Materiaal: 80% katoen 20%Pe Terry
•Maten: XS-XL
•Ref: B15-JT286-E8-**
•Verkoopprijs: € 80,00 btw incl

•Beschikbaar: einde maart 2015
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Kinderen

Sweater kind Yamaha-Lorenzo
• Rits over de gehele lengte
• Kraag ins tof en zakken vooraan
• Geribbelde taille en manchettes
• Kleur; Yamaha Racing Blu en  Lorenzo 
rood
• Logo’s in broderie op de voorzijde

Logo’s
• Yamaha Factory Racing
• Jorge’s 99
• X-Fuera op de rug
• M1 & ‘Revs Your Heart’

•Materiaal: 80%Katoen 20%Pe Terry
•Ref: B15-JT686-E0-**
•Maten: 1/2 > 7/8yrs
•Verkoopprijs: € 60,00 btw incl

Beschikbaar: einde maart 2015

T-Shirt kind Yamaha-Lorenzo 
• Ronde kraag
• Kleur: Yamaha Racing Blu en 
Lorenzo rood
• Alle logo’s in zeefdruk

Logo’s
• Yamaha Factory Racing
• Jorge’s 99
• X-Fuera op de rug
• M1 & ‘Revs Your Heart’

•Materiaal: 100% KatoenSingle
Jersey

•Ref: B15-JT681-E0-**
•Maten: 1/2 > 7/8 jaar
•Verkoopprijs: € 25,00 btw incl

•Beschikbaar: einde maart 2015
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Baseball cap

Baseball cap Yamaha-Lorenzo
• Kleur: Yamaha Racing Blu en Lorenzo rood
• “Sandwich” zonneklep met rode onderkant
• Maat afstelbaar met Velcro strap
• Alle logo’s in broderie

Logo’s
• Yamaha Factory Racing op de klep
• Jorge’s 99 en 3D op de voorkant
• Marque X-Fuera op de achterzijde
• M1 & ‘revs your heart’ op beide kanten
•Materiaal: 100% twill katoen

Volwassene:
•Eén maat: +/- 58cm
•Ref: B15-JH180-E0-00
•Verkoopprijs: € 30,00 btw incl

Kind:
•Eén maat: +/- 54cm
•Ref: B15-JH680-E0-00
•Verkoopprijs: € 25,00 btw incl

•Beschikbaar: einde maart 2015
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Gadgets

Stickervel Yamaha-Lorenzo
•Combinatie van diverse logostickers
van verschillend formaat

Logo’s
• Yamaha Factory Racing
• X-Fuera
• Revs your heart
• 99
• M1
• Speed block
• Tuning fork

•Afmetingen: 20cmx24cm
•Ref: N14-JP089-00-C3
•Verkoopprijs: € 25,00 btw incl

•Beschikbaar: in voorraad

Mok Yamaha-Lorenzo
• Witte  drinkmok met  achtergrond in 
Yamaha Racing Blu en diverse logo’s in 
zeefdruk

Logo’s
• Yamaha Factory Racing
• M1
• X-Fuera

•Afmetingen: +/- 9,5 cm hoog x 7 cm                 
diameter

•Materiaal: keramiek
•Ref N14-JD080-00-E8
•Verkoopprijs: € 12,00 btw incl

•Beschikbaar: in voorraad

GSM hoes Yamaha-Lorenzo
• Blinkende finish
• Yamaha Racing Blu en Lorenzo rood
• Geschikt voor iphone 5

Logo’s
• Yamaha Factory Racing 
• X-Fuera

•Afmetingen: 12,5 cm x 6 cm
•Materiaal: 100% plastiek
•Ref: N14-JC088-05-E8
•Verkoopprijs: € 25,00 btw incl

•Beschikbaar: in voorraad
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Gadgets

Buff Yamaha-Lorenzo
• Yamaha Racing Blu
• Nekbescherming

Logos
• Yamaha factory racing 
• Jorge’s 99

•Afmetingen: 56 cm x 25 cm
•Materiaal: 100%Polyester
•Ref: N14-JA086-00-E8
•Verkoopprijs: € 19,00 btw incl

•Beschikbaar: in voorraad

Sleutelhanger Yamaha-Lorenzo
• Yamaha Racing Blu
• 2 zijdig

Logos
•Yamaha factory racing
•X-Fuera

•Afmetingen: 8,5 cm
•Materiaal: PVA soepel
•Ref: N14-JK083-00-E8
•Verkoopprijs: € 9,00 btw incl

•Beschikbaar: in voorraad

Sleutelhanger Yamaha-Lorenzo 
• in de vorm van Jorge dat de kop van 
de race neemt!

•Afmetingen: 8,3 cm
•Materiaal: PVA souple
•Ref: N14-JK080-00-C4
•Verkoopprijs: € 10,50 btw incl

•Beschikbaar: in voorraad


