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Fornecedora oficial do Time Brasil, a ROPPE 
é uma marca que já nasceu experiente. Como 
marca própria, usamos todo o conhecimento 
do grupo BRW e analisamos os produtos e 
necessidades dos clientes para criar uma marca 
de alta qualidade com preço competitivo.
Com uma ampla linha de acessórios, a ROPPE 
torna o seu espaço fitness genuinamente 
completo. Esses produtos visam trabalhar 
a agilidade, mobilidade, força, recuperação, 
velocidade, reação e equilíbrio de uma forma 

VENHA FAZER
PARTE DO TIME
VENCEDOR
NA REVENDA DE 
ACESSÓRIOS E 
PESOS LIVRES 
NO BRASIL.

ampla, atendendo as necessidades dos conceitos 
do treinamento funcional. 
Além da linha de acessórios, foram desenvolvidas 
racks para armazenamento, deixando a área de 
peso livre mais organizada. A ROPPE também 
oferece uma ampla linha de Rigs e estruturas 
para Crossfit, assim como acessórios e Power 
Rack. Sempre em busca das melhores soluções 
para os nossos clientes e parceiros, a ROPPE 
é a marca que entrega qualidade de grandes 
academias ao alcance de todos.

• Linha de acessórios aprovada pelo Time Brasil.
• Produtos de performance com ótimo custo benefício.
• Presente nas maiores redes de academias do Brasil, como Smart Fit, Selfit, BodyTech, Bio Ritmo, Fórmula, 
Runner, Cia Athletica, Just Fit, Bluefit, entre outras. 
• Comercializado pelas maiores redes varejistas, como Centauro, Netshoes, Decathlon, A Esportiva e Bayard.
• Marca desenvolvida pela BRW: grupo parceiro do Comitê Olímpico do Brasil e com 10 anos de atuação no 
mercado fitness.
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ANILHAS DE CALIBRAGEM

capacidade de peso: A barra Masculina possui 
2.2m e 20Kg, suportando até 900Kg aproxima-
damente. A barra Feminina mede 2.01m, pesa 
15Kg e suporta até 680Kg aproximadamente. 
Além das barras oficiais, a Roppe oferece a bar-
ra de treinamento, ideal para praticar a técnica 

ANILHAS BUMPER

As barras olímpicas Cross Bar são produzidas 
com 8 rolamentos (needle bearings) “heavy duty” 
que garantem uma maior durabilidade e um me-
lhor deslize. Seguindo os padrões da IWF, estão 
disponíveis nos modelos Feminino e Masculino.
As barras da linha  crosstraining possuem alta 

As anilhas para Crosstraining/LPO são fabricadas 
no padrão de 450 mm de diâmetro, com superfícies 
em borracha virgem e uma abertura de 50.5+/-
0.1mm. Testada na escala Shore A Durometer, a 
Anilha Bumper da Roppe marca uma pontuação de 
88, tornando-a uma das principais anilhas olímpicas 
high-end do mercado. Além disso, foram realizados 

50.000 testes de drops e tratamento de resistência 
à UV. Com design diferenciado e seguindo as co-
res da IWF, as anilhas ROPPE o ajudam a construir 
aquele status para o seu espaço. O anel é produ-
zido em aço inoxidável de 5cm. Garantia de 1 ano 
contra defeito de fabricação.
Disponível nos pesos: 5, 10, 15, 20 e 25Kg.

Anilha de calibragem para Crosstraining/LPO em 
borracha virgem, complementar as anilhas bumper. 
Pesos disponíveis de 0.5, 1, 1.5, 2KG - respei-
tando o padrão de cores da Federação Interna-
cional de Levantamento de Peso - IWF.

BARRAS OLÍMPICAS - IWF

BORRACHA
VIRGEM

PADRÃO
IWF

50.5
MM

ANEL
EM INOX

DUROMETER
POINTS

50K
DROPS

88 80%
LÁTEX

REVESTIDA PADRÃO
IWF

50.4
MM

DUROMETER
POINTS

90 80%
LÁTEX

de levantamento. Possui 4 rolamentos e capaci-
dade para até 40Kg de anilhas, além dos 10Kg 
da própria barra, sleeves em alumínio e tamanho 
total de 2.2m. 

BARRA OLÍMPICA - MASCULINA

8
ROLAMENTOS

 TENSÃO
MÁXIMA

2000LBS
(900KG APROX.)

20 KG

215K

COMPRIMENTO TOTAL: 2200MM

SLEEVE: 412MM ANEL DUPLO CENTRO LISO
28MM DIÂMETRO

PADRÃO IWF

BARRA OLÍMPICA - FEMININA

SLEEVE: 320MM ANEL DUPLO CENTRO LISO

COMPRIMENTO TOTAL: 2010MM

25MM DIÂMETRO

8
ROLAMENTOS

 TENSÃO
MÁXIMA

1500LBS
(680KG APROX.)

15 KG

200KPADRÃO IWF

BARRA EXCLUSIVA PARA TREINAMENTO

SLEEVE: 412MM

ALUMINIO

ANEL SIMPLES CENTRO LISO
25MM DIÂMETRO

COMPRIMENTO TOTAL: 2200MM

4
ROLAMENTOS

 TENSÃO
MÁXIMA

88LBS
(40KG APROX.)

10 KG

190K
PADRÃO IWF
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Indicada para treino de força, agilidade e resis-
tência.  
• Corda trançada com 8 pernas em polipropileno.
• Material resistente.
• Tamanhos: 10m x 32mm

CORDA NAVAL

Colete de peso regulável com pesos embalados 
individualmente.
• Fechamento em velcro.
• Tecido resistente.
• Costura reforçada.
• Carga máxima de 20Kg.

COLETE DE PESO PRESILHA OLÍMPICA

Presilha olímpica de engate rápido com trava de 
segurança.
• Fácil uso.
• Ótima aderência.

Colchonete padrão multiuso.
• Espuma de densidade D80.
• Revestimento resistente.
• Fácil limpeza.

COLCHONETE

Utilizada para exercícios de força, agilidade e 
recuperação.
• Produzida em látex.
• Textura em alto relevo para maior aderência na 
pegada.
• Pesos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10Kg

Utilizada para exercícios de força, agilidade e 
recuperação.
• Textura em alto relevo para maior aderência na 
pegada.
• Material resistente.
• Pesos: 4, 5, 6, 7 e 8Kg.

MEDICINE BALLMEDICINE BALL GRIPPED

Indicado para treino de força e funcional para ar-
remesso em parede.
• Revestido em PVC resistente.
• Preenchido com areia.
• Pesos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10Kg.

WALL BALL

Argola Olímpica indicada para exercícios em 
gaiolas e rigs, ou fixação em teto. 
• Argolas em madeira reforçada .
• Faixas de suspensão em Nylon.

ARGOLA OLÍMPICA

Apoio AB MAT com tamanho ideal para exercí-
cios abdominais.
• Espuma de densidade D80.
• Revestimento resistente.
• Fácil limpeza

AB MAT
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Indicado para o treinamento de força e funcional. 
• Material em látex resistente. 
• Elasticidade variável de acordo com a tensão 
da faixa. 
•Tensões: leve, média e forte.

SUPER BAND

Em forma de rolo, tem como benefício proteger 
a região dos ombros em exercícios com barra, 
como o agachamento, reduzindo o impacto e 
suavizando o contato da barra com o corpo.
• Revestimento resistente.
• Fácil limpeza.
• Fechamento por velcro

BARBELL SQUAT PAD

Desenvolvido para ser utilizado em estações de 
Cross Over.
• Possui fechamento no tornozelo com velcro, 
proporcionando alta resistência e maior conforto. 
• Possui 2 argolas para ancoragem.

ANKLE STRAP

Indicado para treino de força e funcional.
• Revestido em PVC resistente e alças em nylon 
reforçado.
• Preenchido com areia. 
• Pesos: 5, 10, 15, 20, 25 e 30Kg.

SANDBAG

Corda de pular com ação leve.
• Pegada em plástico rígido.
• Cabo revestido.
• Fim ajustável com parafuso.

Par de cordas elásticas para execução de exer-
cícios de força, similar a corda naval, mas com a 
tensão e dinamismo do elástico. 
• Revestida de tecido em nylon.
• 3,5m de comprimento.
• Sleeve de segurança - maior proteção para o 
usuário.

SPEED ROPE

CORDA NAVAL ELÁSTICA

Corda de pular Profissional, com rolamento duplo 
em esfera para ação leve.
• Pegada (Grip) em alumínio.
• Cabo revestido.
• Rolamento em esfera para ação leve.
• Fim ajustável com parafuso.

Kit de cinto de tração, para treinos de tiro, veloci-
dade e resistência.
• Acompanha elástico de tração revestido em ny-
lon e cinto abdominal.
• Sleeve de segurança - maior proteção para o 
usuário.

SPEED ROPE PRO

CINTO DE TRAÇÃO

Faixa para exercício abdominal suspenso em estru-
tura do tipo rig e mosquetão de ação rápida.
• Acompanha âncora para fixação.
• Alças reforçadas.
• Mosquetões inclusos.

FAIXA PARA SUSPENSÃO
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O Push up bar foi projetado para oferecer maior se-
gurança na prática dos exercícios de flexão. 
• Pegada emborrachada
• Pés antideslizantes.
• Leve, desmontável e de fácil armazenamento.

PUSH UP BAR

O Step é indicado para exercícios aeróbicos e de 
elevação. Possui superfície resistente, fabricada 
com borracha antiderrapante para que o usuário 
possa assegurar a sua posição. 
• Altura ajustável: 15 cm, 20 cm ou 25 cm.
• Superfície antiderrapante.

STEP

O Elástico de Resistência é indicado para exercí-
cios de fortalecimento.
• Revestido de tecido em nylon que protege o tubo 
de raios UV.
• Sleeve de segurança - limita o alongamento má-
ximo  para maior proteção ao usuário.
• Pegada rígida - ergonomia e conforto.
• Tensões: média, forte e extra forte.

Esse produto pode ser usado como step ou banco 
ajustável. Versátil e compacto, é ideal para o seu 
bootcamp ou espaço funcional. 
• Banco ajustável - 4 níveis de ajuste no encosto.
• Step regulável - 2 níveis de altura: 21 ou 37cm.
• Medidas fechado: 121cm x 30cm x 20cm (CxLxA)
• Pés emborrachados antiderrapantes.

RESISTANCE TUBE

STEP DECK

BOLA PILATES TAPETE PARA YOGA - PVC

Bola de pilates com capacidade para até 300Kg 
de impacto.
• Possui impressão de exercícios na própria bola 
para você já começar a praticar.
• Disponível em 2 tamanhos: 65 e 75cm.
• Sistema anti-estouro e superfície antiderrapante. 
• Acompanha bomba para enchimento.

Esse tatame oferece tudo que se precisa para a 
prática de yoga. É resistente, leve e de fácil trans-
porte. Tem a espessura ideal para o melhor confor-
to do praticante.
• Produzido em PVC de alta densidade.
• Material antiderrapante.
• Medidas: 173cm x 61cm.

Os cones do tipo “Chapéu Chinês” são essen-
ciais para o treinamento de agilidade. podendo 
ser usados em treinos indoor ou outdoor.
• Resistentes à pisadas
• Kit com 20 unidades, divididas em 4 cores (5 
unidades de cada) 
• Presilha para organização e transporte mais fáceis. 
• 20cm de diâmetro.
• 5cm de altura.

Os cones altos são essenciais para o treinamen-
to de agilidade, podendo ser usados em treinos 
indoor ou outdoor.
• Kit com 6 unidades 
• 23cm de altura.

CONES DE AGILIDADE CONES DE AGILIDADE - ALTO

Produzido em PVC, o Bosu da Roppe foi desen-
volvido para um treinamento funcional completo, 
trabalhando todas as regiões do corpo, melhorando 
assim a resistência, equilíbrio, força e flexibilidade. 
• Acompanha Bomba de ar. 
• 60 cm de diâmetro.
• Resiste até 300 kg.

BOSU
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Indicado tanto para massagem ativa ou passiva 
quanto para a liberação miofascial. Esse método 
consiste em liberar a fáscia muscular (tecido que 
envolve o músculo) e para realinhar as conexões 
fasciais.
• Grips livres - para um deslize mais suave.
• Superfície texturizada.

MASSAGE STICK

Diminui os barulhos gerados pelos exercícios, tor-
nando-o perfeito para quem se exercita em apar-
tamentos.
• Superfície antiderrapante para ótima tração.
• Acolchoado em NBR espesso e durável.
• Superfície fácil de limpar, não absorve suor.

TATAME NBR

Usado para liberação miofascial antes e depois 
dos exercícios, reduz a fadiga muscular e facili-
ta a recuperação. Produzido em Poliuretano por 
fora, com diferentes formas de pontos de contato, 
e PVC na parte interna
• Mais resistente que os modelos em EVA sólido. 
• Material de alta densidade, leve e higiênico.
• Dimensões: 33cm x 14cm

São recomendadas para exercícios funcionais, gi-
násticas em geral, pilates, yoga e no suporte para 
a prática de esportes como futebol, atletismo, 
vôlei, basquete, tênis, lutas e afins, promovendo 
ganho de flexibilidade, alongamento e resistência. 
• Tensões: leve, média, forte e extra forte.
• Disponível em KIT com 3 faixas ou individual.

ROLO MIOFASCIAL

MINI BAND

Esse produto possibilita estimular a coordenação 
e o equilíbrio do usuário. Pode ser usado em di-
versos treinos, apoiando os pés ou as mãos, dei-
xando o exercício mais dinâmico. 
• Pegadas laterais.
• 39cm de diâmetro.
• Base antiderrapante para evitar deslizes. 

Esse produto possibilita estimular a coordenação e 
o equilíbrio do usuário. Pode ser usado em diver-
sos treinos, apoiando os pés ou as mãos, deixando 
o exercício mais dinâmico. 
• 36cm de diâmetro.
• Base rígida.

Produto indicado para gerar instabilidade em exer-
cícios diversos, servindo de apoio para pés ou 
mãos, ou como apoio para exercícios abdominais.
• Possui acabamento antiderrapante.
• Superfícies com texturas diferentes.
• 33cm de diâmetro.

BALANCE BOARD 39CM GRIP BALANCE BOARD 36CM BALANCE CUSHION

FAIXA ELÁSTICA

Indicada para reabilitação, treinamento esporti-
vo, fitness e condicionamento corporal.
• Látex com Silicone
• Disponível em KIT com 3 faixas ou individual.
• Tensões: leve, média e forte.
• 120cm de comprimento x 15 de largura.
(espessura varia conforme tensão)

Projetada para exercícios de fortalecimento da 
região abdominal, a roda abdominal é feita em 
material rígido, superfície emborrachada e grip 
anatômico.
• Grips emborrachados.
• Superfície antiderrapante para evitar deslizes. 
• Acompanha tatame de NBR reduzido.

RODA ABDOMINAL + TATAME
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Fundada em 2007 pelo inglês David Barr, 
a marca Ziva conta com reconhecimen-
to internacional pela qualidade de seus 
produtos, sendo parceira das maiores 
academias do mundo como a Virgin, 
Hard Candy, La Fitness, PlanetFitness e 
Puregym, estando presente em mais de 
57 países.
No Brasil, a Ziva já está presente em 

mais de 1500 academias, sendo forne-
cedora de grupos como Smart Fit, Selfit, 
BodyTech, Bio Ritmo, Formula, Runner, 
Cia Athletica, Just Fit, Bluefit, entre ou-
tras grandes academias regionais.
Há mais de uma década a Ziva vem de-
senvolvendo produtos de qualidade su-
perior em Shanghai, em duas fábricas 
próprias, tendo como missão ultrapassar 

os padrões de qualidade atuais e ofere-
cer produtos de excelência. Cada produ-
to é desenhado para fornecer a máxima 
funcionalidade, durabilidade e perfor-
mance. Oferecemos produtos refinados, 
construídos para organizar e melhorar a 
dinâmica do seu espaço, destacando-se 
na categoria de treinamento funcional.

Com capacidade de suportar até 150Kg de im-
pacto, a bola de pilates Ziva possui sistema anti-
-estouro, visando a segurança do usuário.
• Tamanhos: 45, 55 e 75cm.
• Acompanha bomba para enchimento.

BOLA DE PILATES

Mixer do tipo coqueteleira, com motor de rotação 
a 7200RPM, para o preparo de shakes. 
• Capacidade total de 450ml.
• Fácil de limpar.
• Livre de Bisfenol-A (BPA FREE).
• Alimentação: duas (2) pilhas AAA.

STORM SHAKER

Esta corda possui rolamentos em esfera de pre-
cisão para uma máxima rotação.
• Corda em nylon e pegadas acolchoadas.
• 2,9m de comprimento. 
• Versões: com peso extra (100g por grip) ou sem.

CORDA DE PULAR
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Ideal para fortalecimento de braços e tronco.
• Elástico duplo em látex.
• Grip acolchoado para maior conforto.
• Comprimento - Barra: 98cm  Elástico: 65cm.

BARRA AERÓBICA

Indicada para reabilitação e treinamento de força 
sem impacto, para uso em Piscina.
• 1,4m de elástico resistente.
• Design ergonômico, confortável e resistente. 
• Tensões: leve, média, forte e extra forte.

CORDA ELÁSTICA

Indicado para treinamento de impulsão.
• Inclui 2 tornozeleiras, 2 tubos de resistência e 
cinto abdominal.
• Ajustável, para maior conforto.
• Fácil de remover - troca de treino/exercício.

ELÁSTICO PARA SALTOS

Barra multifuncional para portas, indicada para 
flexão, elevação e exercícios de braço.
• Fácil de anexar em qualquer porta de tamanho 
padrão, até 80cm.
• Grip acolchoado para maior conforto.

BARRA MULTIFUNCIONAL

Indicado para exercícios de fortalecimento de 
pernas e agilidade.
• Inclui 2 tornozeleiras e 2 tubos de resistência.
• Ajustável, para maior conforto
• Fácil de remover.

ELÁSTICO LATERAL

Indicada para treinamento de salto e agilidade 
indoor ou outdoor.
• Construção em PVC.
• Produto leve e seguro.
• Alturas: 15cm, 22,5cm ou Ajustável.

BARREIRA DE SALTO

Use a imaginação e a força para intensificar a 
dificuldade e resultado das atividades.
• Movimentos imprevisíveis melhoram o reflexo 
e a agilidade.
• Ótimo para treinos de qualquer esporte.
• Feito de borracha rígida de alta qualidade.
• Ótimo para uso em superfícies duras.

BOLA DE REAÇÃO

Projetada para exercícios de fortalecimento da 
região abdominal, a roda abdominal é feita em 
material rígido, superfície emborrachada e grip 
anatômico.
• Grips emborrachados.
• Superfície antiderrapante para evitar deslizes. 
• Tubo em aço - maior resistência.

RODA ABDOMINAL

Indicado para treino de força e alongamento.
• Faixas com regulagem de altura.
• Manoplas revestidas.  

FAIXA DE SUSPENSÃO
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• Revestidas em hard chrome.
• Barras rolamentadas.
- Barra com 1,8m: 18Kg (suporta até 315Kg).
- Barra com 2,2m: 20Kg (suporta até 480Kg).
- Barra com 1,5m: 16Kg (suporta até 315Kg).
- Barra W e Barra Tríceps.

BARRAS OLÍMPICAS

PEGADA EM

AÇO INOX

BORRACHA
VIRGEM

(80%LÁTEX)

• Precisão calibrada.
• Índice de aferição de até 2%. 
• Incrementos de 2Kg com pesos de 12 a 40Kg.

Dumbbell ZIVA New HEX, revestido em bor-
racha virgem com 80% de látex e grip em 
aço inox recartilhado. 
Possui um design exclusivo com impressão 
injetada na superfície 3D. 
• Revestida em Borracha Virgem.
• Pegada (Grip) em aço inoxidável.

DUMBBELL NEW HEX

Anilha ZIVA New SL, revestida em borracha vir-
gem de alta qualidade e durabilidade, com 80% 
de látex puro.
• Precisão calibrada
• Furação Olímpica.
• Anel central em aço inoxidável
• Pesos: 1.25, 2.5, 5, 10, 15 e 20Kg.  

ANILHA NEW SL

• Pegada (Grip) em aço inoxidável.
• Precisão calibrada.
• Índice de aferição de até 2%. 
• Pesos: 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25, 30, 35, 40 e 45Kg.  
• Disponível em duas versões: barra reta e barra W. 

Barras Montadas ZIVA New HEX, revestidas 
em borracha virgem com 80% de látex e grip 
em aço inox recartilhado. 
Possui um design exclusivo com impressão 
injetada na superfície 3D. 
• Revestida em Borracha Virgem.

BARRA MONTADA NEW HEX - RETA OU W

Indicada para trabalhar a aceleração, velocidade 
lateral, mudança de direção, equilíbrio e controle 
corporal. 
• Composta por tiras de nylon e corpo plástico.
• Uso prático e rápido.
• 40cm de espaço entre os degraus ajustáveis.
• Ótima para coordenação e agilidade.

ESCADA DE AGILIDADE

Feitos para uso intenso, os cones não quebram 
quando pisados.
• Cones com altura de 2 polegadas.
• Inclui 30 cones (10 de cada cor: amarelo, cinza 
e preto) e apoio móvel para rápida organização 
e transporte.

CONES DE AGILIDADE

Dumbbell ZIVA HEX, revestido em borracha 
virgem com 80% de látex e grip em aço inox 
recartilhado. 
• Pegada (Grip) em aço inoxidável.
• Precisão calibrada.
• Índice de aferição de até 2%. 
• Incrementos de 1Kg com pesos de 1 a 10Kg.

DUMBBELL HEX

BORRACHA
VIRGEM

(80%LÁTEX)

ANEL EM

AÇO INOX
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Otimize o seu espaço com a rack Roppe com-
pacta, com apenas 1.15m de altura.
• Feito com aço 3mm com pintura a pó 
• Números recortados a laser.
• Compatível com halteres ZIVA: Tribell PU ou 
Halter HEX - pares de 1 a 10.

RACK TRIBELL/HEX

Rack livre indicada para Dumbbells do tipo hexagonal. Possui modelagem 
própria para encaixar o halter de maneira simples.
• Feita em chapa de 3mm.
• Pintura a pó.
• Estrutura de tubos de 8x8cm.
• Prateleiras com encaixe central.
• Disponível em duas medidas: 1,3m e 2m.

Rack para barras montadas do tipo hexagonal. Possui berço próprio para 
encaixar a barra de maneira simples.
• Feita em chapa de 3mm.
• Pintura a pó.
• Pés antimarcas. 
• Disponível em duas versões: 10 ou 5 barras.

RACK DUMBBELL NEW HEX RACK BARRA MONTADA NEW HEX

Puxadores com tratamento cromo e pegadas 
emborrachadas (exceto 4 e 5).
1. Puxador barra 1.20m 
2. Puxador barra 90cm

PUXADORES

1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

3. Puxador reto 30cm
4. Puxador estribo 
5. Puxador corda tríceps
6. Puxador romano com pegada 90cm 

7. Puxador romano com pegada 60cm 
8. Puxador remada
9. Puxador triangular tríceps

Rack Roppe vertical, para anilhas de furação 
olímpica, com estrutura em aço galvanizado e 
pintura a pó.
• 6 braços no padrão olímpico.
• Pés antimarcas.    

ANILHEIRO

Suporte Roppe compacto para até 9 barras olímpi-
cas com pintura a pó. 
• Tubos internos para deslizar as barras
• Feita em chapa de 3mm
• Pode ser fixada ao chão
• Logo gravada a laser

SUPORTE PARA BARRAS



Fábio Cordeiro - Revendas

comercial3@brwgroup.com.br

www.brwgroup.com.br

+55 41 3024 3725

fb.com/brwgroup

@brwsportsgroup

SEJA UMA REVENDA CREDENCIADA BRW SPORTS E TENHA INÚMEROS BENEFÍCIOS:

• Showroom/Enxoval com preço e condição  
   de pagamento diferenciada;

• Prazo de pagamento estendido;

• Promoções exclusiva para sua loja;

• Limite de crédito maior pré-aprovado;

• Prioridades nos envios de pedidos
   (separação, faturamento e envio);

• Kit Mídia / Marketing;

• Redução do valor para o primeiro pedido;

Entre contato com nossa equipe de vendas e saiba mais sobre a política de credenciamento.

Algumas revendas parceiras: 

MAIS DE 60 REVENDAS CREDENCIADAS EM TODO O BRASIL


