
As melhores soluções
para sua revenda.



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, entre outras gran-
des 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.

Rack compacta Roppe e kit Tribell PU Ziva - pa-
res de 1 a 10. 
• Rack com apenas 1.15m de altura.
• Tribell revestido em Poliuretano Premium e grip 
texturizado. 

Rack compacta Roppe e kit dumbbell sextavado 
Ziva - pares de 1 a 10. 
• Rack com apenas 1.15m de altura.
• Dumbbell revestido em Borracha Virgem e pe-
gada em aço inoxidável.

RACK + TRIBELL PU RACK + DUMBBELL HEX

• Revestidas em hard chrome ou aço inoxidável.
• 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 e Barra Tríceps.

BARRAS OLÍMPICAS



• Revestida em Borracha Virgem.
• Pegada (Grip) em aço inoxidável.
• Precisão calibrada.
• Incrementos de 2Kg com pesos de 12 a 40Kg. 

DUMBBELL NEW SL HEX

PEGADA EM

AÇO INOX

BORRACHA
VIRGEM

(80%LÁTEX)

• Revestida em Borracha Virgem.
• Barra em aço inoxidável.
• Precisão calibrada.
• Pesos: 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25, 30, 35, 40 e 45Kg.  
• Disponível em duas versões: barra reta e barra W. 

BARRA MONTADA NEW SL HEXBORRACHA
VIRGEM

(80%LÁTEX)

PEGADA EM

AÇO INOX

• Revestida em Borracha Virgem
• Precisão calibrada
• Furação Olímpica.
• Anel central em aço inoxidável
• Pesos: 1.25, 2.5, 5, 10, 15 e 20Kg.  

ANILHA NEW SL

BORRACHA
VIRGEM

(80%LÁTEX)

ANEL EM

AÇO INOX

Rack para 10 pares de Dumbbells.  
• Berços individuais a prova de impacto.
• Pintura eletrostática a pó.
• Pés em silicone anti-marcas.

Dumbbell revestido em Borracha Virgem de maior 
durabilidade com pegada (grip) texturizado e revesti-
mento em uretano para previnir a oxidação.
• Incrementos de 2.5Kg com pesos de 2.5 a 40Kg.
• Modelo em monobloco calibrado.

RACK SL - 10 PARESDUMBBELL SL
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• Rack vertical.
• Estrutura em aço galvanizado.
• Pintura a pó (preto fosco).
• 6 braços no padrão olímpico.
• Pés antimarcas.    

RACK PARA ANILHAS

Com capacidade de suportar até 300Kg de impac-
to, a bola de pilates Ziva possui sistema anti-estou-
ro, visando a segurança do usuário.
• Tamanhos: 45, 55, 65 e 75cm.
• Acompanha bomba paa enchimento.

BOLA DE PILATES

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

Indicada para treinamento de salto e agilidade in-
door ou outdoor.
• Construção em PVC.
• Produto leve e seguro 
• Altura ajustável.

BARREIRA DE SALTO BARREIRA DE SALTO

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

Kit com 3 faixas elásticas de resistência, com 3 
níveis diferentes de força. 
• Elásticos em TPE. 
• Três faixas: leve, média e forte resistência.

KIT FAIXA ELÁSTICA

• Indicado para maximizar exercícios abdominais.
• Tubo em aço - maior resistência.
• Grip antiderrapante.

RODA ABDOMINAL
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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.

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

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

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

MONSTER BAND

Indicado para exercícios de suspensão e treina-
mento de força em gaiolas funcionais. 
• Trabalha de maneira concentrada os músculos 
abdominais.
• Acompanha mosquetões para fixação.

FAIXA ABDOMINAL AB STRAP

Apoio lombar para execução de exercícios ab-
dominais, com segurança.
• Revestido em couro sintético - macio e confor-
tável.
• Medidas: 37 x 29 x 8cm.

APOIO PARA ABDOMINAL

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
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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

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.

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

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

FAIXA DE SUSPENSÃO
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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

POLÍTICA COMERCIAL - REVENDAS BRW



Fabio Cordeiro - Revendas

comercial3@brwgroup.com.br

www.brwgroup.com.br

+55 41 3024 3725

fb.com/brwgroup

@brwsportsgroup

POLÍTICA COMERCIAL - REVENDAS BRW

A BRW SPORTS GROUP distribuidora de equipamentos espor-
tivos sabe que é muito melhor contar com bons parceiros para 
crescer e atingir sua missão, oferecendo as melhores soluções 
em acessórios funcionais e peso livre no mercado. 
Acreditamos que uma política comercial com nossos parceiros se 
torna um instrumento que dá transparência, objetividade e auxilia 
no crescimento mutuo e sólido dos negócios. 
 
POLÍTICA COMERCIAL REVENDEDOR 
Linhas de Comercialização:  

- Linha de PESO LIVRE SL ZIVA;  

- Linha de ACESSÓRIOS FUNCIONAIS ZIVA e ROPPE;  
 
Pedido de Compra: 

 - A parcela mínima de Boleto é de R$500,00; 

 - Para que seja concedido o frete CIF, deverá ser obedecido os 
seguintes critérios:   Pedido da linha de acessórios ESSENTIAL 
ZIVA e ROPPE com valores de R$2.500,00 ou acima para as 
regiões (sul e sudeste) e R$3.000,00 ou acima para as regiões 
(norte, nordeste e centro oeste); 
 
O prazo para o envio dos pedidos é de até 5 dias uteis após con-
firmação do pedido por email pelo comprador responsável, com 
exceção de período festivo de natal e ano novo; 
Pedido de compra da linha de PESO LIVRE ZIVA, ACESSÓRIOS 
ZIVA PROFT e RACKS (ROPPE E ZIVA) o frete será sempre FOB; 
PRECIFICAÇÃO:  

- As lojas receberão tabelas separadas sendo uma de PESO LI-
VRE e outra de ACESSÓRIOS FUNCIONAIS. Nas tabelas irão 
constar os valores de compra e preço sugerido de venda dos 
itens, tendo o IPI destacado individualmente; 

PRAZO DE PAGAMENTO:  

- As compras poderão ser parceladas em até 30/60/90 dias, sen-
do um prazo médio de 60 dias; 

- Compras com pagamento a vista (depósito antecipado) te-
rão desconto de 5%, exceto para campanhas promocionais 
que terão condições indicadas a cada oferta enviada; 

- Pedidos de compra com valores acima de R$10.000,00 - 75 
dias de prazo médio de pagamento, sob análise de crédito; 

- Pedidos de compra com valores superiores a R$10.000,00 – 
obterá negociação a parte e análise de crédito; 
 
GARANTIA DOS PRODUTOS: 

- 01 Ano – Anilhas SL, Dumbbells SL, Barras Montadas SL, 
Dumbbell Sextavado e Barras Olímpicas; 

- 02 Anos – Tribell PU ZIVA e Racks ZIVA; 

- 03 Anos – Racks ROPPE; 

- 03 Meses – Acessórios Essential ZIVA, ROPPE e Tribell Vinil SL; 

- 06 Meses – Linha PROFT; 


