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NASCEMOS PARA FOMENTAR A BUSCA POR UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL 

ATRAVÉS DE PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES NO MUNDO DO FITNESS 

E DOS ESPORTES.

QUEREMOS AMPLIAR AS PARCERIAS, AJUDANDO EMPRESÁRIOS, 

PROFISSIONAIS E USUÁRIOS A TEREM UMA EXPERIÊNCIA 

DIFERENCIADA.

ENTREGAMOS SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS, AGREGANDO 

VALOR PARA OS NOSSOS CLIENTES, POIS ACREDITAMOS QUE 

ELES SÃO A NOSSA MAIOR PROPAGANDA.

VIEMOS PARA FAZER A DIFERENÇA NO SEU NEGÓCIO.

SOMOS A BRW SPORTS GROUP.
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BRW NA MÍDIA

REVISTA EXAME - ABRIL 2017
Inovação em negócios no setor fitness

RIO 2016
Atletas brasileiros treinando com produtos ZIVA

O GLOBO
Academias investem em inovações

A BRW Sports Group foi a empresa res-
ponsável pela montagem, manutenção e 
provisão de equipamentos de ginástica da 
academia do Big Brother Brasil 2017.

“É uma honra participar de um programa de sucesso como o Big Brother Brasil, ainda 
mais na principal emissora do país. Além de ser uma grande vitrine para demonstrar 
o que há de mais moderno no segmento fitness e em treino funcional”.

Ronaldo Ferreira, CEO do grupo.

fotos: globo.com

REVISTAS

- Pequenas Empresas Grandes Negócios
- Fitness Brasil
- GQ
- Cláudia
- Boa Forma
- Men’s Health

ACADEMIA BIG BROTHER BRASIL 17

PORTAIS DE NOTÍCIAS



Em dezembro de 2015 foi inaugurado no 

Parque Aquático Maria Lenk, integrado 

ao Complexo Esportivo Cidade dos Es-

portes, o maior centro funcional de alto 

rendimento do país. A BRW Sports Group 

tornou-se fornecedora oficial de produtos 

e equipamentos de dois centros híbridos 

Comitê Olímpico do Brasil (COB)

de alta performance, instalados no Cen-

tro de Treinamento Time Brasil, além de 

outras instalações do COB em diversas 

regiões do país. 

A empresa oferece aos atletas brasileiros 

o que há de melhor em treinamento fun-

cional no mundo. Graças a essa parceria, 

a BRW Sports Group tem a honra de usar 

a chancela de fornecedor oficial do COB 

na categoria de equipamentos fitness. 

Além disso, a BRW tem parceria com 

grandes times brasileiros, fornecendo os 

melhores equipamentos para atletas de 

alta performance. 

CORINTHIANS

FLAMENGO

PARCERIAS

SANTOS

PALMEIRAS
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Caros amigos,

Desde 2008 atuamos no mercado fitness buscando o 
que há de melhor e mais moderno no mercado global. 
Graças a essa experiência, o time BRW Sports Group 
está comprometido em ajudar os nossos parceiros a se 
reinventarem, através de produtos inovadores e soluções 
que possam proporcionar aos seus clientes uma experiência 
diferenciada.  

Distribuímos no Brasil, com exclusividade, as melhores 
marcas do mercado fitness: ZIVA, de pesos livres e aces-
sórios funcionais, Rephouse, com pisos esportivos e a 
marca Reaxing, com destaque aos produtos premiados 
como duas das maiores inovações do mundo pela FIBO 
Award: ReaxLights e ReaxBalance. Também oferecemos 
os produtos avançados da Escape, da Stroops e da Rev-
vll, além das novidades da marca Roppe, com acessórios 
funcionais, anilhas bumper e barras no padrão IWF, indi-

cadas para crosstraining. Explorando os esportes, traze-
mos diretamente da Itália a marca arena, referência dentro 
e fora das piscinas, as bolas Mikasa, destacando as bolas 
oficiais de Voleibol, Vôlei de Praia e Futevôlei, além de toda 
a compressão da marca CEP, em meias e canelitos.
Apresentamos também a plataforma da Flow Training - 
uma metodologia desenvolvida pela nossa equipe técnica 
em parceria com o Time Brasil do Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB). A Flow apresenta vários serviços para profissio-
nais de educação física e academias, afim de reter seus 
clientes através de aulas mais dinâmicas, professores mais 
capacitados e um maior aproveitamento dos seus equipa-
mentos e espaço. 
Agradecemos  a confiança de todos os parceiros e refor-
çamos nosso compromisso com a qualidade e inovação.

Time BRW

SLIM FIT

FITNESS
SPORTS

20152008 2010 2016 2017 2018
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Fundada em 2007 pelo inglês David 
Barr, a marca Ziva conta com 
reconhecimento 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 quase 2 mil academias, sendo 
fornecedora de grupos como 
Smart Fit, Selfit, BodyTech, Bio 
Ritmo, Formula, Cia Athletica, Just 
Fit, Bluefit, entre outras grandes 
academias regionais.
Há mais de uma década a Ziva 
vem desenvolvendo produtos para 
ala performance em Shanghai, em 
duas fábricas próprias, tendo como 

missão ultrapassar os padrões de 
qualidade atuais e oferecer produ-
tos de excelência. Cada produto é 
desenhado para fornecer a máxima 
funcionalidade, durabilidade e de-
sempenho. Oferecemos produtos 
refinados, construídos para orga-
nizar e melhorar a dinâmica do seu 
espaço, destacando-se na catego-
ria de treinamento funcional.

Parceria renovada para as Olímpíadas de Tókio 2020.
A ZIVA e o TIME BRASIL estenderam a parceria no fornecimento do centro 

de treinamento dos atletas brasileiros, em Tókio. 



• Revestido em Poliuretano Premium.
• Aferição de até 3%
• Extremidade (end caps) em Uretano colorido.
• Design diferenciado e ergonômico.
• Pesos: 1 a 10Kg.

• Revestido em Poliuretano Premium.
• Aferição de até 3%
• Extremidade (end caps) em Uretano colorido.
• Anel em aço inoxidável.
• Pegada em Inox.
• Pesos: incrementos de 2Kg, do 2 ao 50Kg.

• Revestido em Poliuretano Premium.
• Aferição de até 3%
• Pegada em hard chrome ultra durável.
• Pesos: 1 a 10Kg.

TRIBELL

DUMBBELL

TRIBELL DUMBBELL
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• Revestido em Poliuretano Premium.
• Aferição de até 3%
• Miolo central em aço inoxidável.
• Borda em relevo para facilitar a pegada.
• Pesos: 2.5, 5, 10, 15, 20 e 25Kg.  

• Revestido em Borracha Virgem.
• Aferição de até 3%
• Miolo central em aço inoxidável.
• Borda em relevo para facilitar a pegada.
• Pesos: 2.5, 5, 10, 15, 20 e 25Kg.

• Compatível com anilhas de furação olímpica
• Barras Niqueladas 
• Barras rolamentadas
- Barra masculina 2,2m - grip de 28,5mm
- Barra feminina 2m - grip de 25mm

ANILHA LPO - COMPETIÇÃO ANILHA LPO - TREINAMENTO BARRAS OLÍMPICAS - LPO

• Revestido em Poliuretano Premium (PU) ou Bor-
racha Virgem (BV).
• Aferição de até 3%
• Anel central em aço inoxidável.
• Pesos: 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 e 25Kg.  

ANILHA OLÍMPICA

Dumbbell ZIVA HEX, revestido em borracha vir-
gem com 80% de látex e grip em aço inox recar-
tilhado.
• Pegada (Grip) em aço inoxidável.
• Aferição de até 3%
• Índice de aferição de até 2%.
• Incrementos de 1Kg com pesos de 1 a 10Kg.

DUMBBELL HEX

• Compatível com anilhas de furação olímpica.
• Revestidas em hard chrome.
• Barras rolamentadas.
- Barra com 1,5m - 16Kg (suporta até 315Kg).
- Barra com 1,8m - 18Kg (suporta até 315Kg).
- Barra com 2,2m - 20Kg (suporta até 480Kg).
- Barra W.
- Barra Tríceps.

BARRAS OLÍMPICAS

• Revestido em Poliuretano Premium.
• Aferição de até 3%
• Pegada em Inox - 32mm de diâmetro.
• Pesos: 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 25, 30, 35, 40 e 45Kg.
• Kits: 10 ao 20Kg (5 barras), 25 ao 45Kg (5 barras), 
10 ao 45Kg (10 barras). 

• Revestido em Poliuretano Premium.
• Aferição de até 3%
• Pegada em hard chrome - 32mm de diâmetro.
• Pesos: 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 25, 30, 35, 40 e 45Kg.
• Kits: 10 ao 20Kg (5 barras), 25 ao 45Kg (5 barras), 
10 ao 45Kg (10 barras).

BARRA MONTADA RETA BARRA MONTADA ‘W’

PU

BV
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Indicado para treino de força e funcional.
• Revestido em PVC resistente e alças em nylon 
reforçado.
• Saídas de ar possibilitando a compressão do 
produto.
• Preenchido com areia.
• Pesos: 5, 10, 15, 20, 25 e 30Kg.

SAND BAG

Indicado para treino de força e funcional. 
• Revestido em PVC resistente e alças em nylon 
reforçado.
• Preenchido c/ algodão e areia - melhor distribui-
ção de peso.
• Pesos: 5, 7, 12, 17Kg.

BULGARIAN BAG

Indicado para treino de força e funcional para ar-
remesso em parede.
• Revestido em PVC resistente.
• Preenchido com areia.
• Pesos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10Kg.

WALL BALL

Puxadores com tratamento em 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

• Forma ergonômica para conforto do usuário.
• Interior em ferro sólido.
• Superfície com acabamento em Borracha Virgem 
(80% Borracha Natural).
• Maior resistência e melhor acabamento.
• Pesos: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40Kg.

KETTLEBELL

• Revestido em Poliuretano Premium.
• Miolo sólido de precisão.
• Kit formado por: 2 anilhas 1.25Kg (cinza) + 2 ani-
lhas 2.5Kg (roxo) + 2 anilhas 5Kg (azul) + 1 barra 
+ 2 presilhas rápidas. 

KIT BODY PUMP

• Material resistente e de fácil limpeza.
• Fecho com velcro.
• Preenchido com areia de aço.
• Pesos: 1 a 20Kg.  

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

FAIXA DE SUSPENSÃO

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

Utilizada para exercícios de força e agilidade.
• Incrementos de 1Kg.
• Pesos: 4, 5, 6, 7 e 8Kg.
*Disponível em cores diferentes.

Indicado para treino de força e funcional (arre-
messo ao chão sem quique).
• Revestimento em PVC resistente.
• Pode ser armazenada em racks de Medicine Ball.
• Preenchido com areia.
• Pesos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 e 20Kg.

MEDICINE BALL MEDICINE BALL - C/ GRIP SLAM BALL

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

CORDA NAVAL

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

Use a imaginação e a força para intensificar a di-
ficuldade 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.

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.

BOLA DE REAÇÃO

CONES DE AGILIDADE

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

BARREIRA DE SALTO
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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.

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

BARRA MULTIFUNCIONAL BARRA AERÓBICA

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

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

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 LATERAL ELÁSTICO PARA SALTOS

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.

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

RODA ABDOMINAL CORDA DE PULAR

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

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

BOLA DE PILATES



Marca italiana desenvolvida por Gionata D’alesio,  
que em 2010 apresentou o Queenax - o sistema 
modular mais completo para treinamento funcio-
nal e de suspensão. Em 2011, veio o Prêmio de 
Inovação para o Queenax, o que impulsionou 
as criações seguintes. Em 2016, foi lançado um 
novo projeto incrível: Reaxing, um sucesso inter-
nacional instantâneo. A base do projeto foi treinar 
os seus sentidos para melhorar a sua performan-

repentino Dinâmico Impulso
Introduz o efeito imprevisível dentro do nos-
so método de treinamento, integrando o que 
normalmente acontece na vida real e duran-
te as atividades esportivas. Quando cami-
nhamos ou corremos nos deparamos com 
obstáculos inesperados e devemos assim 
enfrentar esse adversário, como em uma 
partida. Nosso corpo deve estar preparado 
para ativar reações neuromusculares sem 
aviso prévio. Agora pense em seu treinamen-
to: você já experimentou algo assim em seu 
treino diário?

A vida e o esporte são dinâmicos. Imagine le-
vantar uma criança de 15 quilos; Agora ima-
gine levantar um Kettlebell de 15 quilos. Não 
é de se admirar que seja diferente. A criança 
se move, sem nos dizer quando nem como. 
Portanto, somos forçados a ativar reações 
neuromusculares enquanto executamos o 
movimento. Experimente a diferença e veri-
fique por si mesmo o nível de atividade neu-
romuscular.

Gerar impulso imprevisivelmente é exatamen-
te o que precisamos, a fim de treinar nossos 
sentidos, melhorar a reatividade, flexibilidade 
e responsividade neuromuscular. De acordo 
com cada objetivo individual, o sistema de trei-
namento Reaxing lida com dois tipos diferen-
tes de impulsos:
1. Estímulos sonoros e sensoriais, gerando res-
postas motoras voluntárias e condicionadas.
2. Interferências ou alterações, gerando res-
postas não intencionais e espontâneas.

ce. Uma verdadeira revolução no treinamento 
neuromuscular. Durante a FIBO 2016 em Colônia, 
Alemanha, recebemos nosso segundo Prêmio de 
Inovação, desta vez para o nosso Reax Board. 
Em 2017, alguns dias após o seu lançamento in-
ternacional, a nossa Reax Chain marcou outra 
conquista notável ao ganhar o nosso terceiro 
Prêmio de Inovação. 
Inovação é o nosso DNA. 

Entender o que está faltando em nosso modo tra-
dicional de treinamento é bem fácil: o elemento 
imprevisível que está sempre presente em nossa 
vida cotidiana e em nossa prática esportiva. 
Esta é a razão pela qual selecionamos três pa-
lavras-chave para explicar melhor o núcleo do 
Treinamento Reaxing e alcançar nosso objetivo: 
treinar seus sentidos para melhorar sua per-
formance.
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• Prateleira lisa para kettlebell, bolas e acessórios. • Suportes indicados para barras, bungees, chains 
e anilhas, além de outros acessórios.

• Suporte para Lights, indicado para superfícies 
não metálicas.

PRATELEIRAS E SUPORTES PARA ESTANTE MODULAR 450

Displays sensíveis a presença e toque para ex-
plorar a capacidade de reação e velocidade de 
resposta a um impulso repentino e imprevisível. 
Reax Light é uma incrível ferramenta Wi-Fi, ver-
sátil e vestível. Disponível em duas opções de 
kits: com 6 ou 12 Lights, controlados através de 
computador ou tablet.

Estante em metal para uso de Reax Lights com 
carregamento por indução para até 12 unidades 
e piso Lights Floor.
Medidas do kit, com o piso:
3,5m x 3,5m x 2,5m (larg. x prof. x alt.)

Estante modular em metal para armazenagem de 
produtos Reaxing, compatível com vários aces-
sórios para facilitar a organização dos produtos, 
com engate rápido e seguro. 
Medidas: 4,5m x 0,45m x 2,5m (larg. x prof. x alt.)

REAX LIGHTS ESTANTE INDUCTION ESTANTE 450

O terreno natural, assim como nossas calçadas e ruas não são super pla-
nas e macias como uma esteira. A ideia central é essa: preparar seu corpo 
para o movimento diário imprevisível.
• Duas opções de relevo: médio e alto.
• Medidas: 50cm x 50cm x 3,5cm (larg. x comp. x alt.)

A Reax Chain é composta por anéis flexíveis e ajustáveis que pode ser 
usada como kettlebell, halter, sandbag, bulgarian bag e de muitas outras 
maneiras. É dinamicamente imprevisível, flexível, suave, segura e eficien-
te em termos de espaço. 
• Kit de Reax Chain com 1, 2 e 3Kg.
• Corrente maleável e modular.

REAX IFLOOR - PISO INTERATIVO REAX CHAIN - PESO MUTANTE 
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Suporte para anilhas com elástico.
• Aumenta a oscilação das anilhas.
• Disponível em três variações, conforme o peso 
da anilha.

Apoio acolchoado para barra com engate fácil. Sem 
velcros ou presilhas, esse apoio é feito em peça úni-
ca, com encaixe perfeito. 

A tecnologia de “Sistema de Amortecimento” 
reduz o impacto nas superfícies. Por isso, essa 
gama de produtos tem um “impacto suave” quan-
do deixados cair no chão, voltando rapidamente 
à sua forma original, graças ao comportamento 
elástico do material.
• Pesos: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 e 30Kg.

ELÁSTICO BUNGEEREAX CUSHION BARRA MONTADA - AIR SHOCK

Com esse sistema inovador o levantamento de 
peso torna-se inesperadamente instável. Os pe-
sos oscilam e rodam dependendo do exercício 
realizado pelo usuário, potencializados pelo Reax 
B-Bungee. O usuário é capaz de realizar exercí-
cios explorando inércia, dinâmica, força centrífu-
ga e resistência progressiva.

Anilhas para barra Olímpica, com peso interno 
líquido, tornado-o mais instável.
• Compatível com barra e bungee reaxing.  
• Pesos: 5, 7.5, 10, 15 e 20Kg.

Barras revestidas para Anilhas W-Disk, com sis-
tema de encaixa próprio e preciso.
• Comprimentos: 1,8 e 2,2m.

REAX LIFT LEVANTAMENTO INSTÁVEL ANILHA W-DISK BARRA PARA EXERCÍCIO

15
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A tecnologia de “Sistema de Amortecimento” 
reduz o impacto nas superfícies. Por isso, essa 
gama de produtos tem um “impacto suave” quan-
do deixados cair no chão, voltando rapidamente 
à sua forma original, graças ao comportamento 
elástico do material.
• Pesos: 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8Kg.
• Diâmetro: 26cm.

A tecnologia de “Sistema de Amortecimento” 
reduz o impacto nas superfícies. Por isso, essa 
gama de produtos tem um “impacto suave” quan-
do deixados cair no chão, voltando rapidamente 
à sua forma original, graças ao comportamento 
elástico do material.
• Pesos: 0.25, 0.5, 1.5, e 2.5Kg.
• Diâmetro: 7cm (0.25 e 0.5Kg) 11cm (1.5, e 2.5Kg).

• Faixa para bola de exercício funcional.
• Medidas: 20 e 26cm.

MEDICINE BALL MINI BOLA - THROWING BALL FLUIBALL - CAGE

A tecnologia de “Sistema de Amortecimento” 
reduz o impacto nas superfícies. Por isso, essa 
gama de produtos tem um “impacto suave” quan-
do deixados cair no chão, voltando rapidamente 
à sua forma original, graças ao comportamento 
elástico do material.
• Pesos: 5, 10, 15 e 20Kg.
• Diâmetro: 25cm.

A tecnologia de “Sistema de Amortecimento” 
reduz o impacto nas superfícies. Por isso, essa 
gama de produtos tem um “impacto suave” quan-
do deixados cair no chão, voltando rapidamente 
à sua forma original, graças ao comportamento 
elástico do material.
• Pesos: 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14Kg.
• Diâmetro: 35cm.

A tecnologia de “Sistema de Amortecimento” 
reduz o impacto nas superfícies. Por isso, essa 
gama de produtos tem um “impacto suave” quan-
do deixados cair no chão, voltando rapidamente 
à sua forma original, graças ao comportamento 
elástico do material.
• Pesos: 4, 6, 8, 10, 12, 16 e 20Kg.

SLAM BALL - AIR SHOCK WALL BALL - AIR SHOCKKETLEBELL - AIR SHOCK

Reax Balance é a primeira plataforma inteligente mecânica a transformar e 
intensificar qualquer treinamento funcional, tendo interferências repentinas 
gerenciadas pelo professor ou pelo treinamento da pessoa em conjunto. 
Isso força o corpo e a mente do atleta a reagir a qualquer interferência. 
Qualquer exercício, normalmente realizado em condições estáveis, torna-
-se imprevisível e muito mais eficaz e divertido.
• Plataforma mecânica instável.
• Medidas: 2,5m x 1,25m x 0,3m (comp. x larg. x alt.) 

Qualquer exercício se torna mais eficaz e motivador se realizado no REAX 
RAFT. Através deste produto, é possível rever os formatos de treinamento 
padrão de um ponto de vista novo e motivador. A imprevisibilidade da água 
é amplificada devido à velocidade de execução do exercício, bem como o 
movimento gerado pela pessoa que está treinando ao seu lado. O corpo e 
a mente do atleta são forçados a reagir a cada interferência. 

REAX BALANCE - PLATAFORMA INTELIGENTE PLATAFORMA REAX RAFT
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Linha Fluiball Functional para exercício funcional.
• Pesos: 7, 8, 9, 10, 11, 12Kg.
• Diâmetro: 30cm.

FLUIBALL - FUNCTIONAL 

Linha Fluiball Fitness para exercicio funcional.
• Pesos: 1, 2, 3, 4 5 e 6Kg.
• Diâmetro: 26cm.

FLUIBALL - FITNESS 

A Fluiball é uma medicine ball com uma quantida-
de variável de água colorida no interior. A instabi-
lidade e a imprevisibilidade da água fazem dela 
uma ferramenta verdadeiramente funcional. Você 
pode rolá-la, agitá-la, agarrá-la ou jogá-la sem 
causar danos a pessoas ou superfícies.
Linha Fluiball Rehab para exercicio funcional.
• Pesos: 0.5, 0.75, 1 e 1.5Kg.
• Diâmetro: 16cm. 

FLUIBALL - REHAB
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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 

ADQUIRA OS 
PRODUTOS 
ROPPE 
E OFEREÇA
O QUE HÁ DE
MELHOR AOS 
SEUS ALUNOS.

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.

• Marca desenvolvida pela BRW: grupo parceiro do Comitê Olímpico do Brasil e com 10 anos de atuação no mer-

cado 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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A Power Rack possui estrutura de tubos de 8x8cm, 
o que resulta em um design arrojado e maior segu-
rança. Indicada para treinamento funcional, Cross-
training, levantamento de peso e musculação. 
Compatível com diversos acessórios.
• Feita em chapa de 3mm.
• Pintura a pó.

A Half Rack possui estrutura de tubos de 8x8cm, 
o que resulta em um design arrojado e maior se-
gurança. Indicada para treinamento funcional, 
Crosstraining, levantamento de peso e muscula-
ção. Compatível com diversos acessórios.
• Feita em chapa de 3mm.
• Pintura a pó.

A linha de RIGS possui design arrojado, estrutura 
com tubos de 8x8cm e ampla linha de acessórios, 
como barra paralela, pull-up, land mine, suporte 
para barras e anilhas, monkey bar, entre outros. 
Indicado para treinamento funcional, Crosstrai-

ning, levantamento de peso e musculação
• Feita em chapa de 3mm.
• Pintura a pó.

HALF RACK

POWER RACK

RIGS - ESTRUTURAS E ACESSÓRIOS

MONTE
O SEU
RIG.
PERSONALIZE A
SUA ESTRUTURA E
TENHA O MELHOR
PARA O SEU BOX. 
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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

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

ARGOLA OLÍMPICA
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Indicado para pliometria e exercício de saltos  
• Construído em espuma de alta densidade.
• Revestido em lona de alta resistência.
• Caixote com 3 lados de alturas diferentes.
• Medidas: 75 x 60 x 50cm.

Indicado para pliometria e exercício de saltos.
• Construído em madeira, forte e resistente.
• Caixote com 3 lados de alturas diferentes.
• Medidas: 75 x 60 x 50cm.

CAIXOTE PLYO SOFT CAIXOTE PLYO

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

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

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
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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

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

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

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

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

Apoio AB MAT com tamanho ideal para exercícios 
abdominais.
• Espuma de densidade D90.
• Revestimento resistente.
• Fácil limpeza

AB MAT

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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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

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 conta-
to, e PVC na parte interna
• Mais resistente que os modelos em EVA sólido.
• Material de alta densidade, leve e higiênico.
• Dimensões: 33cm x 14cm

ROLO MIOFASCIAL

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.
• 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

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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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

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.

MINI BAND 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)

BOLA PILATES

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.

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.

BOSUTAPETE PARA YOGA - PVC

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

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

RESISTANCE TUBE

Os cones do tipo “Chapéu Chinês” são essenciais 
para o treinamento de agilidade, podendo ser usa-
dos em treinos indoor ou outdoor.
• Resistentes à pisadas
• Kit com 20 unidades, divididas em 4 cores (5 uni-
dades 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
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Otimize o seu espaço com a rack Roppe compac-
ta, 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 indicada para Dumbbells da linha New SL. 
Possui modelagem própria para encaixar o halter 
de maneira simples e segura.
• Acomoda 10 pares de dumbbells.

Rack indicada para barras montadas New SL. 
Possui berço próprio para encaixar a barra de 
maneira simples e segura.
• Feita em chapa de 3mm.

RACK DUMBBELL NEW SL

RACK BARRA MONTADA NEW SL

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

• Pintura a pó.
• Pés antimarcas. 
• Disponível em duas versões: 10 ou 5 barras.

• Berços em Nylon.
• Feita em chapa de 3mm.
• Pintura a pó.
• Estrutura de tubos de 8x8cm.

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

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.

STEP DECK
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Fundada no Reino Unido em 1998, a Es-

cape é uma das maiores marcas de pro-

dutos funcionais da Europa.

A BRW selecionou alguns ítens de gran-

de destaque, como o Step e Riser. Dois 

produtos criados para resolver nada me-

nos do que 14 dos maiores problemas 

dos steps tradicionais, dentro de três 

categorias: Estabilidade, versatilidade e 

design. A Escape criou um step definiti-

vo e o resultado chegou em não somente 

um, mas em dois produtos que podem 

trabalhar independentemente ou em 

conjunto, para expandir a funcionalidade 

e criar uma solução de plataforma multi-

dimensional. Além disso, a Escape pos-

• Utilizada para exercícios de força e agilidade, 
essa medicine ball versátil pode ser arremessada 
ao chão ou contra paredes.
• Textura em alto relevo para maior aderência na 
pegada
• Pesos: 1, 2, 3, 4 e 5Kg

O mais avançado step do mercado. Encaixe per-
feito entre steps e possibilidade de elevar utilizan-
do o riser, podendo ficar reto ou inclinado. Além 
disso, o step Escape não escorrega, possui trava 
para elástico e um design incrível. O riser surgiu 
para complementar o step, mas também pode ser 
utilizado a parte, como plataforma.

TOTAL GRIP MEDICINE BALLSTEP + RISER

Indicada para reabilitação e treinamento de força 
sem impacto.
• Grip rígido com alta aderência. 
• Tensões: Leve, Média e Forte.

CORDA ELÁSTICA

sui a linha de Medicine Ball Total Grip, 

uma das únicas do mercado que permite 

ser arremessada em paredes, além dos 

tradicionais movimentos de rotação e 

passadas. Por último, as cordas elásti-

cas da escape possuem alta qualidade 

e versatilidade, com pegada rígida e em-

borrachada.
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Sistema de corda móvel, que entrega flexi-

bilidade, mobilidade e ótimos resultados.

O Revvll Pro é fabricado pela empresa 

alemã Aerobis, reconhecida mundial-

mente pela produção de equipamentos 

de altíssima qualidade e durabilidade.

Grande tendência no mercado mundial, 

o Revvll Pro é um sistema de corda mó-

vel com ajustes de resistência e medi-

ção de repetições, que oferece infinitas 

possibilidades de exercícios tanto para 

iniciantes quanto para profissionais para 

puxar, arrastar e fazer movimentos rota-

cionais para qualquer direção. 

Trata-se de uma solução diferenciada 

para treinamentos de performance volta-

dos à força, resistência e coordenação. 

É ainda fácil de transportar e possibilita 

numerosas opções de montagem em di-

ferentes níveis de altura. O design ino-

vador oferece um treinamento funcional 

flexível e único no mundo.

• Simulador de corda modelo Revvll Pro.
• Sistema exclusivo de frenagem suave.
• 4m de corda, feita em material emborrachado com pegada confortável e 
com grande aderência. 
• 6 níveis de tensão pré definidos.
• Design ergonômico, confortável e resistente.
• Equipamento leve e de fácil manuseio.

• Simulador de corda modelo Revvll One.
• 3,5m de corda, feita em material emborrachado com pegada confortável e 
com grande aderência. 
• Ajuste variável de tensão.
• Design ergonômico, confortável e resistente.
• Equipamento leve e de fácil manuseio.

REVVLL PRO REVVLL ONE
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• Faixa em nylon para fixação dos 
elastix em estruturas fixas.

• Elásticos revestidos em nylon com 
mosquetões.
• Sleeve de segurança - maior prote-
ção para o usuário.
• 90cm de comprimento.

• Cinto abdominal que possibilita giro 
360 graus do corpo.

• Kit para treinamento funcional:
• 4 Elásticos Slastix de 90 cm.
• 2 puxadores Contour Handles.
• 2 tornozeleiras.
• 2 ancoras para fixação.
• 1 cinto de tração.
• 5 círculos de agilidade.
• Saco para armazenamento.

ANCHOR

SLASTIX

360 BELT

VITL KIT

• Bastão em alumínio de 1,20, com pe-
gadores, para execução de exercícios 
com elásticos.

• Puxador para pé com engate para 
mosquetão. 

FIT STIK PRO BAR

FOOT CUFF

Umas das principais empresas mundiais 
na fabricação de elásticos e faixas de alta 
performance, a norte-americana Stroops é 
hoje reconhecida pela sua alta qualidade,  
funcionalidade e máxima segurança de 
suas soluções. 
A Stroops entrega grande variedade de 

ESPECIALISTAS USAM STROOPS:
Tony Falce – Basketball

Lauren Abraham – Modelo Fitness
Dan Hill – Body Building

Heather Clay – Modelo Fitness
Neil Miron – Treinamento funcional

Fit Shot – Treinamento de tiro
Mindi Smith - Fitness Expert

M CORE - Treinamento funcional

produtos para exercícios de treinos de for-
ça, agilidade e velocidade e permite ainda 
uma grande diversificação de exercícios 
funcionais, que podem ser associados a 
outras técnicas ou produtos.
Uma grande solução para o seu espaço 
funcional.

• Estrutura de parede, em aço e com 
8 argolas em diferentes alturas para 
fixação dos elastix e acellerator.

• Manopla/puxador de mão com en-
gate para mosquetão.

MINI SPINE

CONTOUR HANDLES
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SALA FUNCIONAL COB
Piso Neoflex™700
Com gráficos funcionais.
Rio de Janeiro/RJ 

A Rephouse é uma marca holandesa, fornece-

dora de pisos esportivos de alta performance, 

com mais de 30 anos de experiência e atuação 

nos 5 continentes. O piso esportivo da Rephouse 

tem grande durabilidade, é anti derrapante, com 

alta absorção de som e impactos, além da fácil 

instalação.

Outro grande destaque é a confecção de pisos 

com gráficos exclusivos em uma impressão di-

reta em EPDM, sendo a Rephouse uma das úni-

cas empresas do mundo a usar essa tecnologia 

em seus produtos. Com garantia e qualidade 

ISO 9001 e sustentabilidade 14001, os pisos 

oferecerem as melhores vantagens para sua 

academia, clube, estúdio, escola, hotel ou 

condomínio. Prestigiada por grandes marcas 

do esporte e do mercado fitness, a Rephouse 

está presente em diversos lugares do mundo 

como a cidade da Ferrari, em Abu Dhabi e clu-

bes esportivos, como Real Madrid e Chelsea.

• Pisos com gráficos exclusivos, tornando o pro-

jeto diferenciado e exclusivo.

• Grande durabilidade e Garantia de 7 anos

• Superfície anti derrapante.

• Fácil instalação e alta absorção de impactos e 

de som.

• Construção em EPDM (borracha sintética), 

dando resiliência ao piso – capacidade de 

se deformar e retornar ao seu estado original, 

mesmo com o passar do tempo.

Certificação compatível com:

ISO 9001 p/ Gestão da Qualidade

ISO 14024 para o tipo1

ISO 17065 Organismos de Avaliação da Conformidade

ISO 14040
ISO 14044 para LCA

ISO 14067 p/ o cálculo Gases de Efeito Estufa

ISO 14025 p/ declarações ambientais de produtos

ISO 21930
EN 15804 p/ EPDs necessidade específica.

A Rephouse recebeu a premiação mundial 
de selo verde em uma das principais insti-
tuições (GreenTag). O selo GreenTag é um 
dos rótulos ecológicos mais confiáveis e 
amplamente reconhecidas do mundo. Asse-
gura que cada produto é testado e certifica-
do pelo programa que usa um dos melhores 
métodos científicos. É por isso que ganhou 
a reputação e a confiança de inúmeros con-
selhos de construção verde, órgãos de certi-
ficação e governos ao redor do mundo.
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SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS  
Piso Neoflex™700 com gráficos exclusivos.
São Paulo/SP 

PERALTA FITNESS 
Piso Premium Gym Tile 554HD com gráficos funcionais. 
São Paulo/SP

TECHBOX
Piso Premium Gym Tile 554HD e pista de corrida

Rio de Janeiro/RJ

GRACIOSA COUNTRY CLUB
Piso Premium Gym Tile 554HD com gráficos funcionais. 
Curitiba/PR Piso Wood Tile

FÓRMULA RECREIO
Piso Neoflex™700-007 com gráficos funcionais.

Rio de Janeiro/RJ
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• Superfície própria para treino funcional e de agilidade.
• Superfície 70% EPDM colorido + 30% borracha.
• Muito utilizada em áreas com gráficos multifun-
cionais, pistas e áreas amplas, por possibilitar a 
combinação de cores mais claras.
• Mais de 30 opções de cores.

NEOFLEX 700 Series - 6mm

• PGT 15mm ou  Serie 600 6mm.
• Disponível em placas de 1x1m.
• Indicado o uso de 5 ou 6 placas.
(Outras cores e séries sob consulta) 

• PGT 15mm ou  Serie 600 6mm.
• Disponível em placas de 1x1m.
• Gráfico formado por 4 placas.
(Outras cores e séries sob consulta) 

• PGT 15mm ou  Serie 600 6mm.
• Disponível em placas de 1x1m.
• Indicado o uso de 5 ou 6 placas.
(Outras cores e séries sob consulta) 

• PGT 15mm ou  Serie 600 6mm.
• Disponível em placas de 1x1m.
• Gráfico formado por 4 placas.
(Outras cores e séries sob consulta) 

ESCADA DE AGILIDADE QUADRADO NUMÉRICOCÍRCULOS DE AGILIDADE QUADRADO ALFABÉTICO

• Superfície própria para treino funcional e de agilidade.
• Superfície 100% EPDM.
• Utilizada principalmente para pistas de corrida e áreas 
com gráficos multifuncionais. São várias combinações 
de cores, possibilitando aplicações mais sofisticadas.
• Mais de 35 opções de cores.

• Superfície própria para treino funcional e de agilidade.
• Superfície 100% EPDM.
 Utilizada principalmente para pistas de corrida e áreas 
com gráficos multifuncionais. São várias cores sólidas, 
possibilitando aplicações mais sofisticadas.
• Mais de 20 opções de cores.

NEOFLEX 600 Series - 6mm NEOFLEX 800 Series - 6mm

• Superfície própria para treino funcional e de agilidade
• Superfície 20% EPDM colorido + 80% borracha.
• Indicada para grandes áreas - piso de menor custo.
• Mais de 20 opções de cores.

• Indicado para área de peso livre e crosstraining.
• Superfície 20% EPDM colorido + 80% borracha.
• Fácil instalação - sistema Stibak (autocolante).
• Mais de 10 opções de cores.

NEOFLEX 500 Series - 6mmPREMIUM GYM TILE - 15mm



COM UMA METODOLOGIA INOVADORA 
DESENVOLVEMOS O MELHOR SISTEMA DE 
TREINAMENTO MULTIFUNCIONAL DO PAÍS.

A Certificação Multifuncional da Flow Trai-
ning System foi desenvolvida para poten-
cializar o atendimento do personal trainer, 
através de uma metodologia completa. 
Confirmando a seriedade e a credibilida-
de do conteúdo oferecido, a Flow é a úni-
ca metodologia parceira oficial do comitê 

olímpico do Brasil. Estamos presentes em 
todos os estados brasileiros e o nosso 
time de profissionais certificados cresce 
cada vez mais. 

TREINOS PARA EMAGRECIMENTO, 
HIPERTROFIA E ALTA PERFORMANCE.

Nossa Certificação Multifuncional conta 
com uma carga horaria de 45 horas, di-
vididas em 3 módulos. Com mais de 150 

exercícios vivenciados um a um de manei-
ra progressiva, a Certificação Flow auxilia 
na construção de programas de treina-
mento personalizados.

A Flow Training também oferece cursos 
intensivos de 15 horas, com temas espe-
cíficos: LEVANTAMENTO DE PESO OLÍM-
PICO (LPO), KETTLEBELL, CIRCUIT TRAI-
NING E PERSONAL TRAINER.

A FLOW TRAINING SYSTEM É UMA CERTIFICAÇÃO COMPLETA E PARCEIRA DO 
COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL.
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MÓDULO 1

FUNÇÃO ARTICULAR

• Introdução ao Treinamento Funcional

• Pirâmide da Performance

• Abordagem articulação por articulação

• Mobilidade – Estabilidade

• Mobiestabilidade

MÓDULO 2

TREINAMENTO DE FORÇA E CONDICIONAMENTO FÍSICO 

ATRAVÉS DOS PADRÕES FUNDAMENTAIS E AVANÇADOS

• Princípios do treinamento esportivo

• Padrões de movimentos fundamentais (agachar, dobrar, 

empurrar, puxar)

• A Certificação em Treinamento Multifuncional da Flow Training 
tem o conteúdo aprovado pelo do Comitê Olímpico do Brasil.

• Nosso conteúdo segue uma sequência pedagógica clara, 
utilizando como referência grandes nomes internacionais 
e nacionais do treinamento funcional. Você perceberá sua 
evolução a cada módulo.

• Você aprende na prática, aproximando o conhecimento 
já adquirido na sala de musculação e demais modalidades 
com o conteúdo da Certificação.

• Com a nossa metodologia, você montará treinos mais efi-
cientes, rápidos e motivadores, otimizando o tempo do seu 
aluno e evidenciando as suas necessidades.

• A Flow Training oferece um pacote de vantagens para ex-
-alunos que buscam aumentar suas qualificações constan-
temente, através de novos cursos e conteúdos exclusivos.

• Oferecemos um conteúdo direcionado, especialmente, 
para seu crescimento profissional, com exemplos vencedo-
res, dicas e oportunidades de uma mente empreendedora.

CERTIFICAÇÃO COM 45 HORAS DE CURSO TEÓRICO E PRÁTICO

MOTIVOS PARA VOCÊ FAZER A CERTIFICAÇÃO FLOW TRAINING

• Padrões de Movimentos Básicos

• Padrões de Movimentos Avançados

• Estratégias de Treino para Hipertrofia e Condicionamento

MÓDULO 3

PRESCRIÇÃO DE TREINAMENTO E GESTÃO PESSOAL

• Prescrição de exercícios (individual e coletivo)

• Prescrição por objetivos (emagrecimento, hipertrofia, for-

ça, resistência)

• Laboratórios teóricos e práticos

• Gestão Pessoal – Comunicação intra e inter pessoal

• Desmistificando o que é ser Líder
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CURSO INTENSIVO - 15H
• Introdução ao workshop:
   . História do Kettlebell
   . Vantagens | Benefícios
   . Eficiência do Kettlebell
   . Importância do Grip na Integração Neuromuscular
• Auto Liberação Miofascial
• Aquecimento | Hallo | Sling Sho
• Mobiestabilidade
• Kettlebell – 6 movimentos fundamentais:
   . Swing
   . Get-up
   . Clean
   . Front Squat
   . Military Press
   . Snatch
• Montagem de treino – Força | Condicionamento Físico

CURSO INTENSIVO - 15H
• Introdução LPO
   . Por que LPO?
   . História do levantamento de peso no mundo
• Diferencias e Similaridades
• Visão Crosstraining vs história LPO
• Competição e Regras
• Utilização do material de LPO
• Ergometria do treinamento
• Flexibilidade no LPO
• Técnicas de levantamento de peso (Arranco)
• Exercícios auxiliares e técnicas de execução
• Aspectos fisiológicos do treinamento de LPO
• Definições de carga
• Técnicas de levantamento de peso (Arremesso)
• Laboratório Prático
• Implementação de LPO
• Técnicas de levantamento de peso (Arremesso)
• Exercícios auxiliares e técnicas de execução
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FLOW TRAINING - KETTLEBELLFLOW TRAINING - LPO
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BRUNO FRATUS
Medalhista mundial (Prata/17 e 
Bronze/15)
Medalhista Pan-Pacífico (Ouro/14 e 
Bronze/14)
Medalhista Pan-Americano 
(Ouro/15, Prata/15, Ouro/11 e 
Prata/11) 
Medalhista Sul-Americano (Ouro/14) 

KAIO MÁRCIO 
Medalhista Pan-Americano 
(Ouro/2015, Ouro/2011, Bron-
ze/2011, Ouro/2007, Prata/2007, 
Prata/2003 e Bronze/2007 ) 
Medalhista Mundial (Prata/2010, 
Ouro/2006 e Bronze/2006).

MARCELO CHIERIGHINI
Medalhista Mundial (Bronze/2010)
Medalhista Pan-Americano 
(Ouro/2015 e Bronze/2015)
Medalhista Pan-Pacífico (Bronze/14)
Medalhista Universíade (Prata/2011)

MURILO SARTORI
Medalhista Sul-Americano Juvenil 
(Ouro - 5 medalhas/2017)
Medalhista Jogos Sul-Americanos 
da Juventude (Ouro - 3 meda-
lhas/2017, Prata - 2 medalhas/2017 
e Bronze - 3 medalhas/2017) 

PARCERIAS INTERNACIONAIS: 

missão de fortalecer e promover os es-
portes aquáticos, através de produtos 
que atendem e superem as expectativas 
mais exigentes dos atletas. Produtos 
que ajudaram e continuam presentes na 
quebra de vários recordes mundiais.
A marca Arena está presente em mais de 
100 países e é patrocinadora de muitos 

A marca Arena foi fundada em 1973 pelo 
filho do fundador da marca Adidas, Horst 
Dassler. Visionário, ele planejou construir 
uma marca especializada na produção 
de equipamentos de alto desempenho 
para esportes aquáticos, em especial a 
natação.
A empresa, com sede na Itália, tem a 

dos melhores atletas de esportes aquá-
ticos do mundo. Além disso, a arena é 
parceira das maiores federações de na-
tação e triátlon mundiais, o que reforça 
a qualidade de  toda a linha de produtos 
para competição e treino.

TEAM ARENA BRASIL
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Estojo rígido com ziper e engate rápido para aco-
plar na mochila. Mantem o óculos protegido com 
estilo e praticidade. 

ESTOJO PARA ÓCULOS

Spray anti embaçamento para óculos. Não precisa 
de enxague. Possui fórmula revolucionária de ação 
mais rápida que os sprays tradicionais, deixando 
uma visão mais limpa. 

SPRAY ANTI-FOG

O Kit é formado por uma touca em silicone e um 
óculos modelo X-Fit, com design clássico e ajuste  
firme. Lentes rígidas, tira simples, tamanho médio e 
narigueira regulável.

Conforto e durabilidade no modelo clássico em 
silicone. Livre de PVC, esta touca é ideal para 
treino e natação  recreativa. 

Uma aposta segura: óculos versáteis, fáceis de 
usar e de baixo custo. Lentes macias, tira simples 
e narigueira regulável. Ideal para treino e natação  
recreativa. 

TOUCA CLASSIC SILICONE KIT POOLÓCULOS CRUISER SOFT

Palmar Elite Hand com projeto plano para con-
trolar melhor a entrada de água e melhorar sua 
técnica. Possui posicionamento múltiplo da cinta 
para uma melhor regulagem. 

PALMAR ELITE HAND

Com o snorkel o nadador é capaz de deslizar 
através da água sem a necessidade de levantar 
ou girar a cabeça, permitindo uma nova perspec-
tiva durante treino.

SNORKEL DE NATAÇÃO SWIM

Com diversos apoios para as mãos, possibilita vá-
rias posições e exercícios. Funciona como Pullbuoy 
e Kickboard. Medidas 28x30cm.

Para melhorar a posição aerodinâmica na água. Es-
puma leve e macia, minimiza a chance de irritação 
da pele. Medidas 14x22,5cm.

PRANCHA PULL KICK

FLUTUADOR PULLBUOY



ser melhorados com os produtos CEP, 
pois o uso direcionado de compressão 
melhora a circulação sanguínea e reduz o 
lactato mais rapidamente. No nosso caso, 
o efeito da compressão médica também 
beneficia os atletas. Mas como transferir 
a tecnologia para um produto esportivo? 
A base do sucesso da CEP é a empresa 
mãe chamada MEDI. Desde 1951, ela pro-
duz produtos de compressão médica de 

Por trás de todo produto de sucesso, há 
anos de desenvolvimento, uma respira-
ção longa e, acima de tudo, uma visão. 
A CEP oferece o que há de melhor em 
compressão para atletas, em produtos 
como calças, camisas, luvas e meias para 
muitos esportes, incluindo triátlon, cami-
nhada, futebol, basquetebol, ciclismo, 
equitação, fitness e muito mais. Tanto o 
desempenho como a regeneração podem 

alta qualidade na cidade de Bayreuth. Le-
vou nove meses para as máquinas de tri-
cô serem ajustadas para atender a todos 
os requisitos de produção e chegar ao 
produto perfeito. O resultado foi a soma 
de uma sola acolchoada, que mantém o 
perfil exato de pressão de uma meia mé-
dica, aliada a uma meia esportiva, com 
compressão ideal e um design incrível.

• Ótima regeneração e desempenho, graças à MEDI COMPRESSION.
• Melhor controle de temperatura e umidade. 
• Efeito antibacteriano neutralizador de odores.
• Estrutura de malha de poros abertos na panturrilha para melhor ventilação. 
• Ajuste com acolchoamento anatômico. 

As meias de compressão NIGHTTECH da CEP fornecem conforto, visibi-
lidade e segurança em todas as corridas - mesmo no escuro. Seu design 
possui pontos refletores coloridos e com muito estilo. 
• Melhor recuperação e desempenho graças às zonas de compressão.
• Pontos refletores para mais segurança em corridas noturnas;

LINHA NIGHTTECH - MEIA DE CANO LONGO E CANELITO



Construídas com foco na versatilidade, as meias de compressão com cano 
curto ajudam a prevenir o inchaço dos pés e a regular a temperatura. 
• A compressão dinâmica direcionada sobre o peito do pé impede o inchaço.
• Fibras de alta tecnologia regulam a temperatura e proporcionam um fluxo de 
ar excepcional.
• Moldes elásticos sem costura nos dedos.
• Supremamente suave e durável.
• Acolchoamento anatomicamente com sistema anti-bolha.

Recuperação até 30% mais rápida e efetiva. Com as meias Recovery CEP 
você vai recerregar suas energias mais rápido. 
• Indicada para longas viagens, a meia Recovery CEP melhora a circulação 
sanguínea nos microvasos e o suprimento de oxigênio para os músculos.
• Compressão ideal para a preparação e recuperação muscular.
• Envolve seus músculos mais de 300 vezes em uma compressão graduada.
• Fibras sintéticas de alta tecnologia reduzem a umidade e o odor.
• Projetado para um ajuste excepcional.

• Melhor recuperação e desempenho graças às zonas de compressão.
• Ótima regeneração e desempenho, graças à MEDI COMPRESSION.
• Melhor controle de temperatura e umidade. 
• Efeito antibacteriano neutralizador de odores.
• Estrutura de malha de poros abertos na panturrilha para melhor ventilação. 
• Design que oferece mais conforto e ajuste - caminhada sem bolhas. 

Os canelitos de compressão cep RUN 2.0 são perfeitos para corredores, pú-
blico fitness e atletas de resistência. Com a mesma tecnologia das meias Run 
Sock 2.0, esse produto possibilita que o atleta utilize a meia de sua preferência. 
• Melhor recuperação e desempenho graças às zonas de compressão.
• Ótima regeneração e desempenho, graças à MEDI COMPRESSION.
• Melhor controle de temperatura e umidade. 
• Efeito antibacteriano neutralizador de odores.
• Estrutura de malha de poros abertos na panturrilha para melhor ventilação. 

Desenvolvida para um desempenho preciso, as meias de compressão griptech 
oferecem o controle necessário nas mudanças de direção. Indicado para espor-
tes como futebol, basquete, tênis e outros esportes com corrida. Nossa tecnolo-
gia de compressão ajuda a melhorar o desempenho e acelerar a recuperação.
• Células SMARTGRIP na sola oferecem um melhor controle. 
• A compressão dinâmica eleva a agilidade e reduz o inchaço do pé e do tornozelo.
• A mistura híbrida de fibras sintéticas acrescenta amortecimento para movimentos 
de alto impacto.

As meias de compressão cep RUN 2.0 são perfeitas para corredores, pú-
blico fitness e atletas de resistência. A tecnologia MEDI COMPRESSION 
reduz as vibrações e aumenta a coordenação. As zonas de compressão 
precisamente definidas aumentam o fluxo sanguíneo. Isso significa mais 
oxigênio para os músculos e mais energia para você. Além disso, resíduos 
metabólicos como, por exemplo, o lactato são transportados para longe dos 
músculos, o que acelera a recuperação. 

MEIA CANO LONGO 2.0 - RUN SOCKS 
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CANELITO 2.0 - CALF SLEEVES

MEIA ESPORTIVA - GRIPTECH SOCKS MEN

MEIA CANO CURTO - LOW CUT

MEIA RECOVERY TRAVEL



A nova bola oficialmente escolhida para a maior 
competição mundial de Voleibol. 
• Material patenteado Super Composite Cover.
• Textura Double Dimple. 
• Laminada.
• Tamanho 5.
• Circunferência: 65~67cm.
• Peso: 260~280g.
• Bola Oficial FIVB

BOLA OFICIAL - V200W

A bola oficialmente escolhida para a maior competi-
ção mundial de Vôlei de Praia. 
• Super composição de superfície
• Costurada - Exclusivo sistema “Twistlock”
• Tamanho 5
• Circunferência: 66~68cm
• Peso: 260~280g
• Bola Oficial de jogo FIVB

BOLA OFICIAL - VLS300

Esta bola de vôlei da Mikasa tem tamanho oficial 
na categoria Kids 
• Bola infantil/juvenil para voleibol
• Superfície Laminada em EVA Durável
• Tamanho oficial (categoria Kids)
• Circunferência: 64.5~66.5m
• Peso: 160~180g
• Inspecionada pela FIVB

BOLA KIDS - SKV5

mericanos. Fiel às nossas raízes, estabele-
cemos a nossa reputação no voleibol, mas 
não paramos por aí. Nós levamos esse 
mesmo impulso e paixão e aplicamos isso 
ao basquete, futebol, futsal, futevôlei, po-
lo-aquático, rugby e continuamos proje-
tando. Enquanto fizemos grandes avanços 
nos esportes profissionais e olímpicos, 
nunca esquecemos o lugar onde todos os 
esportes começaram: o playground.
Os atletas são mais rápidos, as estratégias 
são mais complexas, os estádios se torna-

Antes que existisse um “cross-trainer”, re-
play instantâneo ou acordos de endosso, 
a Mikasa Sports criou e aperfeiçoou a par-
te mais importante do jogo: a bola.
Tudo começou em Hiroshima, Japão em 
1917. Definimos o padrão antes que hou-
vesse um, e nunca perdemos de vista o 
que faz todos os esportes excelentes: a 
paixão!
Em 1973, a Mikasa chegou à Califórnia 
para criar uma sede onde poderia satisfa-
zer melhor a demanda de atletas norte-a-

ram monumentos e fãs mais exigentes. A 
concorrência foi levada a um novo nível e 
todo atleta espera o melhor.
Entendemos a paixão e a inspiração ne-
cessárias para ser um atleta, indepen-
dente do nível. Nós colocamos a mesma 
paixão e inspiração, juntamente com a 
melhor tecnologia, em cada produto que 
fazemos. As bolas que tiramos da linha de 
produção são tão próximas quanto pos-
sível da perfeição. É a única maneira de 
fazer uma bola Mikasa.



Confeccionada à mão para uma maior precisão e 
padrão de qualidade, respeitando medida e peso 
oficiais IHF.       
• Tamanho:
• Circunferência: 
• Peso:

Esta bola de vôlei da Mikasa tem tamanho e peso 
oficial. Indicada para uso recreativo, possui su-
perfície em TPE durável e estrutura interna em 
nylon, para evitar que deforme.
• Superfície em TPE costurado -  Material durável
• Tamanho 5
• Circunferência: 65~67cm
• Peso: 260~280g

A bola oficialmente escolhida para a maior com-
petição mundial de futevôlei.
• Superfície em couro sintético de qualidade superior
• Laminada.
• Tamanho 5
• Circunferência: 68~70cm
• Peso: 410~450g
• Bola oficial de Futevôlei

Réplica da bola oficial de futevôlei, a FT-S possui 
ótimo custo benefício. 
• Superfície em PVC soft de alta qualidade.
• Laminada.
• Tamanho 5
• Circunferência: 68~70cm
• Peso: 410~450g
• Bola de Futevôlei

BOLA HANDEBOL

BOLA VÔLEI - GOOD VIBES

BOLA FUTEVÔLEI FT-5

BOLA FUTEVÔLEI FT-S

Réplica da bola oficial de Voleibol. 
• Material patenteado Super Composite Cover.
• Textura Double Dimple. 
• Laminada.
• Tamanho 5.
• Circunferência: 65~67cm.
• Peso: 260~280g.
• Bola Oficial FIVB

Réplica da bola oficial de Vôlei de Praia. 
• Superfície em couro sintético de qualidade superior.
• Costurada - Exclusivo sistema “Twistlock”
• Tamanho 5
• Circunferência: 66~68cm
• Peso: 260~280g
• Bola Oficial FIVB

Bola clássica do vôlei de quadra.
• Superfície em couro sintético de qualidade superior
• Costurada
• Tamanho 5
• Circunferência: 65~67cm
• Peso: 260~280g
• Medida e peso oficiais FIVB

BOLA VOLEIBOL MVA 300 BOLA VÔLEI DE PRAIA VXT30

BOLA VOLEIBOL VSO2000

1. AP200 Bomba para encher bolas com apoio para pé.
2. FVNET-GOLD Rede oficial para Vôlei, padrão FIVB, 
no tamanho  de 1m de largura e 9,5m de comprimento.
3. APITO BEAT Apito para árbitros leve e ergonômico, 
com som que pode ser ouvido claramente pelos joga-
dores, mesmo com ruídos ocasionados pela torcida.

ACESSÓRIOS MIKASA

4. MEDIDOR DE PRESSÃO AG500 Medidor digital 
correspondente a várias unidades de pressão de ar. 
5. PLACAR HC Placar de mesa com sistema articulado 
de numeração.
6. FANT Antena oficial para rede, aprovada pela FIVB
com regulagem e ajuste para um encaixe perfeito.
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Feminina 2
54~56cm
325~375g

Masculina 3
58~60cm
425~475g
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