


AJUSTE RÁPIDO

LLENTES POLARIZADAS LENTES NORMAIS

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

SILICONE
LÍQUIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

SILICONE
LÍQUIDO

TIRA 
DUPLA

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

LENTES 
POLARIZADAS

LENTES 
CURVAS

TIRA 
DUPLA

SILICONE 
ULTRA MACIO
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CE
Os óculos de natação Gold Sports possuem o selo de autorização da 

Comunidade Européia

Os óculos de natação Gold Sports possuem o certificado mais rígido
 criado no mundo para controle de qualidade de óculos de natação

BS5889-1996



Oferece uma proteção média
contra os raios solares. Uma
solução fácil para as mudanças
do clima. É ideal para o uso do
dia a dia, tanto em ambientes
internos como externos.

Ideal para ambientes internos
e externos com luminosidade
intensa, reduzindo assim o
brilho e o reflexo da luz.

Ideal para ambientes internos
e externos com luminosidade
intensa, reduzindo o brilho e
o reflexo dos raios solares. Em
ambientes internos aumenta a
luminosidade.

Ideal para ambientes com pouca 
luminosidade, assim as lentes
transparentes garantem uma visão 
mais clara.

Ideal para ambientes com pouca
ou alta luminosidade, tanto
internos ou externos (com sol 
ou nublado).
As lentes ampliam a intensidade 
da luz e reduzem o reflexo da 
luminosidade oferecendo mais
conforto para a sua visão.

Lentes Clear Vision Lentes Transparentes Lentes Azuis e Violetas Lentes Fumes Lentes Polarizadas
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Tecnologia das lentes

Lentes com UVA

Lentes Polarizadas

Raios Polarizados

Luz Natural

1- Os raios solares que refletem na água não ultrapassam as lentes
 2- Somente ultrapassam as lentes a luz natural (conforme tarja azul)

SUPERFICIE DA ÁGUA

SOL

Ajustes das Tiras Protetor de ouvido
 anatômico

Palmar ProfissionalTecnologia das toucas

Recorte frontal, reduz
o atrito com a água

Possui recorte lateral flexível,
o que resulta um maior conforto
para qualquer tipo de cabeça

Lateral da touca
não compromete
a audição

Faixa frontal mais
espessa para manter
a touca no mesmo 
local durante a prova

As toucas de natação estilo
DOME foi o grande sucesso
das Olimpiadas

A touca de massagem Gold Sports
é feita em silicone ultra confortável
e sua parte interna é granulada,
proporcionando um efeito massageador

Botão de ajuste rápido dos
óculos de natação Gold Sports

Ajuste da tira única com abertura
na nuca, dos óculos de natação
Gold Sports

Ajuste dos óculos de natação
Gold Sports com tira dupla

O protetor anatômico Gold Sports
é um excelente produto com um 
alto conforto e uma ótima vedação
para seu ouvido

Design inovador, ótimo para
aprimorar a sua técnica de 
natação; ideal para iniciantes 
e atletas

Tiras com um ótimo ajuste
para o dedo médio e punho, 
dando uma ótima estabilidade
nas palmas das mãos durante 
a remada

Design com uma curva em
espiral, permitindo uma dinâmica 
natural para a sua remada

Palmar hidrodinâmico, ideal 
para o fortalecimento dos 
grupos musculares da sua 
remada
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TWISTER 

TWISTER PRO

TWISTER BLOCK

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação e tira em silicone ultra macio
*Acompanha 03 ajustes de nariz
*Lentes curvas com visão 180 graus

*Lentes espelhadas
*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação e tira em silicone ultra macio
*Acompanha 03 ajustes de nariz
*Lentes curvas com visão 180 graus

*Lentes polarizadas
*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação e tira em silicone ultra macio
*Acompanha 03 ajustes de nariz
*Lentes curvas com visão 180 graus

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco e tira em silicone 
  ultra macio
*Lentes curvas com visão 180 graus

SILICONE 
ULTRA MACIO

LENTES 
CURVAS

LENTES 
CURVAS

LENTES 
CURVAS

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ESPELHADAS

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

LENTES 
CURVAS

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ESPELHADAS

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

TIRA 
DUPLA

TIRA 
DUPLA

TIRA 
DUPLA

LENTES 
POLARIZADAS

6117M

6112S

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

ARMAÇÃO
MONOBLOCO

7

MM5700

Lentes Polarizadas

Raios Polarizados

Luz Natural
SOL

1- Os raios solares que refletem na água não ultrapassam as lentes
 2- Somente ultrapassam as lentes a luz natural (conforme tarja azul)

SUPERFICIE DA ÁGUA

NEW PREDATOR PROA5128



*Lentes espelhadas 
*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Armação e tira em silicone líquido
*Acompanha 03 ajustes de nariz
*Design para competição 
*Proteção UV 
*Ideal para competição, tiros curtos

RACER PRO

RACER 

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Armação e tira em silicone líquido
*Acompanha 03 ajustes de nariz
*Design para competição
*Proteção UV 
*Ideal para competição, tiros curtos

*Lentes espelhadas
*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação e tira em silicone ultra macio
*Acompanha 03 Ajustes de nariz

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação em monobloco e tira em silicone 
  ultra macio
*Lentes curvas com visão 180 graus

SILICONE 
ULTRA MACIO

LENTES 
CURVAS

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ESPELHADAS

LENTES 
ESPELHADAS

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

SILICONE
LÍQUIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

SILICONE
LÍQUIDO

TIRA 
DUPLA

TIRA 
DUPLA

A7115DM

A7115S

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

ARMAÇÃO
MONOBLOCO
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NEW PREDATOR5128S

5123DM VELOCITY PRO 



*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação e tira em silicone ultra macio
*Acompanha 03 Ajustes de nariz

VELOCITY

TORNADO PRO

TORNADO

CONQUEST

*Lentes espelhadas 
*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Armação e tira em silicone líquido
*Acompanha 03 ajustes de nariz
*Design para competição
*Proteção UV 

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Armação monobloco e tira em silicone 
  ultra macio
*Lentes curvas com visão 180 graus
*Design inovador, com ajuste rápido
*Proteção UV 

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Armação e tira em silicone líquido
*Acompanha 03 ajustes de nariz
*Design para competição
*Proteção UV 

SILICONE 
ULTRA MACIO

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ESPELHADAS

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

LENTES 
CURVAS

AJUSTE 
RÁPIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

SILICONE
LÍQUIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

SILICONE
LÍQUIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

TIRA 
DUPLA

TIRA 
DUPLA

TIRA 
DUPLA

LENTES 
CLEAR VISION

LENTES 
CLEAR VISION TIRA ÚNICA 

COM ABERTURA 
NA NUCA

ARMAÇÃO
MONOBLOCOA5130DM

A7111S

A7111DM

5123S
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SILICONE 
ULTRA MACIO



*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV
*Armação monobloco e tira em silicone 
  ultra macio
*Lentes curvas com visão 180 graus
*Ajuste rápido

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco em TPR e tira em 
  silicone ultra macio
*Ajuste rápido

*Lentes Espelhadas
*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco e tira em silicone 
  ultra macio
*Ajuste rápido

NEW ODYSSEY

LEGEND

VISION

*Anti-fog Pro
*Lentes Clear Vision (lentes alaranjadas) 
  ideal para  ambientes fechados.
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV
*Armação monobloco e tira em silicone 
  ultra macio
*Lentes curvas com visão 180 graus

SILICONE 
ULTRA MACIO

LENTES 
CURVAS

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

AJUSTE 
RÁPIDO

SILICONE 
ULTRA MACIO

AJUSTE 
RÁPIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ESPELHADAS

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

AJUSTE 
RÁPIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

LENTES 
CURVAS

LENTES 
CLEAR VISION

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

ARMAÇÃO
MONOBLOCO

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

ARMAÇÃO
MONOBLOCO

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

ARMAÇÃO
MONOBLOCO

ARMAÇÃO
MONOBLOCO TIRA ÚNICA 

COM ABERTURA 
NA NUCA

2903S

CF3701

GA1102
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NEW PHOENIX PROA7700M



NEW PHOENIX

ORCA

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco e tiras em silicone 
  ultra macio
*Lentes curvas com visão 180 graus
*Ajuste rápido

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco e tiras em silicone 
  ultra macio
*Lentes curvas com visão 180 graus
*Ajuste rápido

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco e tiras em silicone 
  ultra macio

SILICONE 
ULTRA MACIO

AJUSTE 
RÁPIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

LENTES 
CURVAS

AJUSTE 
RÁPIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

GA118

GA1024

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

ARMAÇÃO
MONOBLOCO

ARMAÇÃO
MONOBLOCO

ARMAÇÃO
MONOBLOCOS
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LENTES 
CURVAS

GA1038 SPY



*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco e tira em silicone 
  ultra macio
*Ajuste rápido

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação e tiras em silicone ultra macio
*Acompanha 03 Ajustes de nariz

NEW EAGLE

NEW ENDURA

SILICONE 
ULTRA MACIO

AJUSTE 
RÁPIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

ARMAÇÃO
MONOBLOCO

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA
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*Kit contêm 01 óculos de natação New Endura 
*01 touca de silicone Ultra Confort
*01 Protetor de ouvido de silicone ultra macio
*01 Porta óculos Mesh Bag

KIT NEW ENDURA A2921S

A2920

1212S



TOUCA ULTRA CONFORT

*Touca de natação em silicone 
*Corte especial com peso 52g 
*Formato Hidrodinâmico
*Tamanho único
*100% em silicone macio

TOUCA ADULTO STANDARD

TOUCA MASSAGEM ADULTO

*Touca de natação com grãos
*Corte especial 
*Formato Hidrodinâmico
*Tamanho único
*100% em silicone macio

DOME CAP
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*Touca de natação ultra confortável 
*Corte especial com peso de 62g
*Formato Hidrodinâmico
*Tamanho único
*100% em silicone extra macio

*Touca de natação para competição 
*Corte especial 
*Formato Hidrodinâmico
*Tamanho único
*100% em silicone sem emenda e polida

TP-SERIES

  1024

   TH-STAN

 TS-SERIE



*Touca de lycra revestida em poliuretano 
*Protege os cabelos da ação do cloro e do sal
*Corte especial com formato ergonômico
*Ultra confortável

TOUCA DE PU

TOUCA LYCRA

TOUCA  HELANCA

*Maior conforto e durabilidade
*Maior proteção para os cabelos 
*Tamanho único
*Reduz a resistência da água
*Tecido em 80% poliamida e 20% elastano

*Maior conforto 
*Corte especial 
*Formato anatômico
*Tecido em 100% poliamida
*Tecido tem fibras com + resistência ao cloro 

*  Touca de natação ultra confortável
*  Corte especial com peso de 62 gramas
*  Formato Hidrodinâmico  
*  Tamanho único
*  100% em silicone extra macio 

   PU-SERIE

TL-SERIE

TC-SERIE
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TOUCA DE SILICONE 100% BRASILTS-BRAZIL



MAI0 TANNUM EM LYCRA OU HELANCA  

MAI0 KIRRA EM LYCRA OU HELANCA  

MACAQUINHO EM  HELANCA 

*Macaquinho de helanca forrado GOLD SPORTS possui
  um corte especial, proporcionando um maior conforto
  e liberdade durante a prática de esportes aquáticos
*Nas cores azul marinho e preto
*Tamanhos: P-M-G-GG-EGG

*Os maios GOLD SPORTS, tanto em HELANCA como em
  LYCRA, possuem um corte anatômico com forro
  e costura reforçada
*Ideal para prática de esportes aquáticos
*Nas cores azul marinho e preto
*Tamanhos: P-M-G-GG

*Os maios GOLD SPORTS, tanto em helanca como em
  LYCRA, possuem um corte anatômico com forro
  e costura reforçada
*Ideal para prática de esportes aquáticos
*Nas cores azul marinho e preto
*Tamanhos: P-M-G-GG
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MADUL-TA

MAQH

MADUL-KI





*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV
*Armação monobloco e tira em silicone 
  ultra macio
*Ajuste rápido

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco e tira em silicone 
  ultra macio
*Lentes curvas com visão 180 graus

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco e tira em silicone 
  ultra macio

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco e tira em silicone 
  ultra macio
*Ajuste rápido

JUNIOR ELITE

JUNIOR RACER

JUNIOR BUBBLE

JUNIOR FLASH

SILICONE 
ULTRA MACIO

SILICONE 
ULTRA MACIO

SILICONE 
ULTRA MACIO

AJUSTE 
RÁPIDO

AJUSTE 
RÁPIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

LENTES 
CURVAS

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA

ARMAÇÃO
MONOBLOCO

ARMAÇÃO
MONOBLOCO

ARMAÇÃO
MONOBLOCO

ARMAÇÃO
MONOBLOCO
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3126S

JK 520S

J7115S

J2906S



*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UVA 
*Armação  e tira em silicone ultra macio
*Acompanha 03 Ajustes de nariz

JUNIOR SPLASH
SILICONE 

ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

*Touca de lycra revestida em poliuretano 
*Protege os cabelos da ação do cloro e do sal
*Corte especial com formato ergonômico
*Ultra confortável

TOUCAS  DE SILICONE JUNIOR

*Touca de natação juvenil 
*Corte especial 
*Formato Hidrodinâmico
*Tamanho único
*100% em silicone

TIRA ÚNICA 
COM ABERTURA 

NA NUCA
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POLY-SERIES

TQ-SERIE

J520S

TOUCA DE PU JR



*Tiras confortáveis com um ótimo ajuste 
*Design inovador para melhorar a técnica
*Desenho hidrodinâmico ajuda na remada
*Curva em espiral permitindo uma dinâmica 
  natural; tamanhos M e G

PALMAR PARA NATAÇÃO

*Clip nasal com formato
  ergonômico 
*Design moderno e confortável
*Protetor de ouvido ergonômico
*Tamanho único
*100% em silicone ultra macio

         PROTETOR NASAL E OUVIDO ADULTO

317 AE

*Silicone ultra macio e moldável
*Anti alérgico
*Cores laranja/verde, azul e transparente  
*100% em silicone

*Formato anatômico
*Anti-alérgico
*Reutilizável
*Tamanho único  
*100% em silicone ultra macio

PROTETOR DE OUVIDOEPSM-03

1300S

EANS 2

PROTETOR DE OUVIDO ANATÔMICO
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*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco e tiras em silicone 
  ultra macio
*Armação em formato de peixe de silicone

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação monobloco e tira em silicone 
  ultra macio
*Ajuste rápido

*Anti-fog Pro
*Lentes em policarbonato ultra resistente
*Proteção UV 
*Armação e tira em silicone ultra macio
*Acompanha 03 Ajustes de nariz

SPLASH

LITTLE BUBBLE

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

AJUSTE 
RÁPIDO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE

SILICONE 
ULTRA MACIO

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

PROTEÇÃO
UVA-UVB

TIRA ÚNICA COM
ABERTURA NA NUCA

AJUSTE 
DE NARIZ

LENTES 
ANTI EMBAÇANTE TIRA 

ÚNICA

ARMAÇÃO
MONOBLOCO TIRA ÚNICA 

COM ABERTURA 
NA NUCA

ARMAÇÃO
MONOBLOCO TIRA ÚNICA 

COM ABERTURA 
NA NUCA

GA1028

GA1091
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LITTLE FISHGA1158



*Touca de natação infantil
*Corte especial em formato de peixe 
*Tamanho único
*100% em silicone

TOUCA KIDS SHARK

TOUCA KIDS BAD GIRL

*Touca de natação infantil
*Corte especial em formato de tubarão 
*Tamanho único
*100% em silicone 

*Touca de natação infantil
*Corte especial em formato de peixe 
*Tamanho único
*100% em silicone 

*Touca de natação infantil
*Corte especial em formato de peixe 
*Tamanho único
*100% em silicone 

KYDS-SERIES

KYDS-SERIES

KYDS-SERIES
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TOUCA KIDS NEW FISHKYDS-SERIES

TOUCA KIDS FASHION FISH



SAPATILHA PARA HIDROGINÁSTICA

MEIAS PARA HIDROGINÁSTICA

*Sapatilhas em poliester
  anti-derrapante 
*Tamanhos P, M e G
*Resistente ao cloro
*Super confortável

*Meia em algodão com
  anti-derrapante 
*Tamanhos P, M e G
*Resistente ao cloro
*Super confortável

CRONÔMETRO SPORT TIMER

*Horas, dia, mês, ano e alarme
*Design moderno e anatômico
*Cronômetro progressivo 01 lap
*Minutos, segundos e centésimos
  de segundos
*Bateria

*Líquido anti-embaçante 
*Frasco com 10 ml 
*Ideal para lentes de óculos para
  natação e máscaras para mergulho
*Anti-alérgico

SPRAY ANTI-EMBAÇANTE

1200S

1300S

AF SERIE

KD-1069
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*Touca de natação infantil
*Corte especial em formato de flor 
*Tamanho único
*100% em silicone 

*Touca de natação infantil
*Corte especial  
*Tamanho único
*100% em silicone 

TOUCA KIDS JOANINHA

TOUCA KIDS NEW SHARK

TOUCA KIDS FLORES

*Touca de natação infantil
*Corte especial em formato de Tubarão  
*Tamanho único
*100% em silicone 

MELHOR VISÃO

MAIS ADERÊNCIA

MAIS PROTEÇÃO

KYDS-SERIES

KYDS-SERIES

KYDS-SERIES
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*Garrafa térmica
*Capacidade 350ml
*Dupla camada inox
*Parte interna inox 304
*Parte externa inox 201
*Bico anatômico
*Tampa com abertura rápida

*Garrafa térmica
*Capacidade 500ml
*Dupla camada inox
*Parte interna inox 304
*Parte externa inox 201
*Bico anatômico
*Tampa com abertura rápida

GS350
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GARRAFA TÉRMICA INOX 350ML

GS500 GARRAFA TÉRMICA INOX 500ml



*Ideal para bebidas quentes e frias
*Dupla camada de aço inox
*Capacidade 350 e 500ml
*Emborrachada com pegada anatômica
*Tampa que pode ser utilizada como copo

GARRAFA TÉRMICA INOX RUB 350/500ml

GARRAFA TÉRMICA COLOR INOX 450ml

*Ideal para bebidas quentes e frias
*Dupla camada de aço inox 
*Capacidade de 350ml
*Bico anatômico
*Tampa com alça para carregar
*Nas cores azul, roxo, preto e vermelha

GARRAFA TÉRMICA INOX 350 e 500ml

*Ideal para bebidas quentes e frias
*Dupla camada de aço inox
*Capacidade de 350 e 500ml
*Bico anatômico
*Possui alça para carregar

LT045SS

RUB350/500

415/500SS

26



RODA SIMPLES RODA DUPLA 

*Bola anti-explosão e anti-derrapante
  suporta até 300 kgs  
*Aprovado pela SGS
  (Societe Generaly de Sourveilace)
*Acompanha bomba de ar de pé
*Possui as 4 cores em todos os tamanhos

BOLA DE PILATES 55/65/75 CMS
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JLT075

ZP961                                                                                               ZP962   

*Roda abdominal dupla
*Ajuda o fortalecimento 
  dos grandes grupos
  musculares
*Gera mais estabilidade 
  durante o exercício
*Possui 2 rodas

*Roda abdominal simples
*Ajuda o fortalecimento dos
  grupos musculares da parte
  posterior das coxas, costas
  e do abdômem
*Ideal para iniciantes
*Possui 01 roda  



SAPATILHA DE PILATES

SAPATILHA DE PILATES 

POLAINA PARA GINÁSTICA

1400S

  1600S

SAPATILHA PILATES

*Sapatilhas em algodão, poliamida e
  elastodieno 
*Tamanho único
*Anti derrapante
*Super confortável

1500S

*Sapatilhas em algodão, poliamida e
  elastodieno 
*Tamanho único
*Anti derrapante
*Super confortável

*Sapatilhas em algodão, poliamida e
  elastodieno 
*Tamanho único
*Anti derrapante
*Super confortável

1300S
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*Polaina em algodão, poliamida e
  elastodieno 
*Tamanho único
*Ideal para prática de fitness
*Super confortável

1300S



*Leve, resistente, com cabo emborrachado
  e mola em aço inox 3mm
*Mecanismo com tensões de carga ajustável
  de 10 a 40 kgs, caixa com 01 unidade
*Ideal para o fortalecimento muscular
*Cabo anatômico

HAND GRIP PRO

HAND GRIP 

*Leve, resistente, com cabo em PVC anatômico, 
  mantendo a mão em posição apropriada 
  durante o exercício.
*Mola em aço inox 3mm, caixa com 2 unidades
*Ideal para fisioterapia

*Faixa elástica em 03 modelos:
  fraca - amarela (3,5mm)
  média - laranja (5,5mm)
  forte - vermelha (6,5mm)
  todas no tamanho de 1,20x0,15cms
*Ideal para o fortalecimento de vários
  grupos musculares e alongamentos

FAIXA ELÁSTICA

BANDAGEM ELÁSTICA

*Bandagem elástica no tamanho de 3,00mtsX5cms
*Feito em poliamida, poliester e elastano
*Ideal para proteger as mãos durante a prática 
  esportiva

JLT05

29

115A-L-V

BAND-4C

JLT06



8003F
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*Luva com polegar e palma anti-derrapante
*Protege suas mãos contra atrito
*Permite lavar manualmente
*Ideal para musculação

LUVA COM POLEGAR EM NEOPRENE FEMININA

*Luva com polegar e munhequeira 
  com palma anti-derrapante
*Protege suas mãos contra atrito
*Material de última geração em neoprene 
*Ideal para prática esportiva

 LUVA COM MUNHEQUEIRA EM NEOPRENE

* Luva com polegar com palma anti-derrapante
* Protege suas mãos contra atrito
* Permite lavar manualmente
* Ideal para musculação

*Luva de musculação feminina sublimada 
  em várias estampas com palma em Shark
*Luva de neoprene com polegar e 
  formato anatômico
*Protege as mãos durante a prática esportiva

LUVAS ESTAMPADAS FEMININA

LUVA COM POLEGAR EM NEOPRENE

203

8003

8001



PALMAR EM NEOPRENE

LUVA MINI PALMA  NEOPRENE  8006

* Luva mini palma em neoprene 
   com palma anti-derrapante
* Ideal para quem quer mais
   liberdade durante os movimentos
* Ideal para proteção de práticas 
   esportivas

31

*Pochete em neoprene com cinta 
  para colocar na cintura de fácil 
  ajuste
* Porta garrafa de hidratação e 
   celular comm orifício para passar 
   o fone de ouvido

8002 8010

JOELHEIRA DE NEOPRENE

JOELHEIRA PARA VOLEI

COXAL EM NEOPRENE

*Feito em tecido leve e
  respirável
*Possui espuma com alta
  densidade, melhor proteção 
*Tecido composto com 50%
  de algodão, 17% de elastano
  e 33% de poliester

TORNOZELEIRA  NEOPRENE

*Mantém a coxa firme
*Protege contra as lesões e
  mantém o local aquecido 
*Ideal para prática esportiva 
  e pós tratamento

*Mantém o tornozelo firme
*Protege contra as lesões e
  mantém o local aquecido 
*Ideal para prática esportiva 
  e pós tratamento

*A joelheira mantém a rótula
  firme e no local
*Protege contra as lesões e
  mantém o local aquecido 
*Ideal para prática esportiva 
  e pós tratamento

8007 8005

34068008

POCHETE DE HIDRATAÇÃO

* Protetor palmar com palma 
   anti-derrapante
* Protege a palma das mãos
   contra calos
* Ideal para musculação



*Protetor para armazenar seu MP4 com segurança
*Protege contra impactos e umidade
*Permite total liberdade dos movimentos
*Com encaixe para o braço

PORTA MP4 EM NEOPRENE

PORTA MP5 EM NEOPRENE

PORTA MP6 EM NEOPRENE

PORTA MP7 EM NEOPRENE

*Protetor para armazenar seu MP5 com segurança
*Protege contra impactos e umidade
*Permite total liberdade dos movimentos
*Com suporte para o braço

*Protetor para armazenar seu MP6 
  com segurança e se encaixa no braço
*Protege contra impactos e umidade
*Permite total liberdade dos movimentos

*Protetor para armazenar seu MP7 
*Protege contra umidade e impacto
*Permite mais mobilidade durante a 
  prática esportiva se encaixa no braço

32

3411

3414

3413

3412



CORDA ELECTRA

*Corda com ótima qualidade e custo, 
  pegada anti-derrapante e regulagem 
*Tamanho 2,80cmsx0,06mm em polipropileno
*Ideal para iniciantes

CORDA COMET

20650
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CORDA SIRIUS

*Corda com rolamento, cabo anatômico,
  anti-derrapante de fácil ajuste
*Corda em polipropileno com 0,6mm de 
  diâmetro e 2,80mts de comprimento
*Corda com regulagem de tamanho

SIRIUS

COMET

*A corda Electra tem 2,80cmsx0,06mm em cabo 
  de aço revestido com pvc com regulagem
*Cabo anatômico com pegada anti-derrapante
*Corda com mais velocidade ideal para quem
  gosta de mais velocidade 



*Corda ideal para treino monitorado 
*Possui contador de voltas analógico 
*Tamanho 2,80cms X 0,6mm em Polipropileno
*Corda com regulagem de tamanho

CORDA OMEGA

CONES AGILITY GOLD SPORTS

* Cones e discos agitily em pvc flexível ou rígido
* Ideal para treinamento de agilidade e reflexo
* Cones com altura de 23cms e 50cms 

* 

SIRIUS

CONES
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* Discos e discos agitily em pvc flexível ou rígido
* Ideal para treinamento de agilidade e reflexo
* Cones com altura de 23cms e 50cms 

DISCOS AGILITY GOLD SPORTSDISCOS

20650



CAPACETE GOLD SPORTS ABS ADULTO

PROTETOR BUCAL GOLD SPORTS DUPLO

*Capacete adulto tamanhos PP-P-M-G
*Capacete revestido de espuma por dentro
*Ideal para proteção na prática esportiva 

*Protetor bucal duplo moldável feito em material 
  avançado (não tóxico) 
*Leve e resistente 
*Indicado para proteção dos dentes durante a prática esportiva

206AD

200

201
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207INF CAPACETE GOLD SPORTS ABS INFANTIL

*Capacete infantil tamanho único
*Capacete revestido de espuma por dentro
*Ideal para proteção na prática esportiva 

PROTETOR BUCAL GOLD SPORTS SIMPLES

*Feito de material avançado (não tóxico) e moldável
*Leve e resistente. 
*Indicado para proteção dos dentes na prática de esportes



APITO GOLD SPORTS LITTLE PRO

APITO MESÁRIO PRO

*Apito tamanho mini em abs
*Alta intensidade de 120 decebéis
*Possui cordão de pescoço

37

324

322

APITO COMET325

*Apito em polipropileno 
*Apito com protetor bucal de silicone 
*Possui cordão de pescoço 
*Apito com alta intensidade 
  com 135 decebéis

*Apito em metal com bola de cortiça 
*Na cor prata com cordão de pescoço
*Som de alta intensidade 
*Tamanho grande e cartela com 12 unds 

*Apito Gold Sports metálico para 
  árbitro de mesa, alta intensidade 
*Acompanha cordão de pescoço
*Apito utilizado por policiais e 
  seguranças

APITO METÁLICO CARTELA COM 12 UNIDADESAP-12



*Apito profissional alta intensidade, com dedal e protetor bucal
*Apito em material de polipropileno em várias cores
*Apito com protetor bucal de silicone  

*Apito extremamente potente, com duas saídas de som, capaz 
  de chamar a atenção em qualquer situação. Ideal para emergência 
*Apito feito em abs, com protetor bucal de silicone e cordão de pescoço 

APITO GOLD SPORTS PREMIUM PRO

APITO PROFISSIONAL COM DEDAL
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*Apito mini Gold Sports em metal 
  alta intensidade com bola de cortiça 
*Possui protetor bucal de silicone e
  cordão de pescoço
*Apito nas cores prata e dourada

APITO MINI METAL PRO

320

319

321



*Alvo em metal com 17"
*Possui 2 jogos de setas
*Com suporte p/parede

*Alvo flocado em 12"
*Revestido em camurça
*Embalagem em pvc 
  transparente
*Possui 06 de setas 8g
  (3 de cada cor) 

*Alvo flocado em 17"
*Revestido em camurça
*Embalagem em pvc 
  transparente
*Possui 06 setas de 8g 
  (3 de cada cor) 

*Alvo flocado em 15"
*Revestido em camurça
*Embalagem em pvc 
  transparente
*Possui 06 setas de 8g 
  (3 de cada cor) 

*Alvo flocado em 17"
*Revestido em camurça
*Embalagem em pvc 
  transparente
*Possui 06 setas de 18g 
  (3 de cada País) 

*Alvo de Sisal Africano 18"  
*Com suporte para pendurar
  em metal 
*Possui 06 setas de 18g 
  (3 de cada País)
*Espessura 1.1/2" 

*Alvo em manta imantada com a
  medida de (48x39 cms)
*Embalagem tubo em papelão
*Possui 2 jogos de setas de imã
  sendo 3 de cada cor
*Ideal para crianças, as setas
  não possuem pontas

JOGO DE DARDO MAGNÉTICO 15"

JOGO DE DARDO MAGNÉTICO JOGO DE DARDO 12" 

JOGO DE DARDO 17" JOGO DE DARDO 15" 

JOGO DE DARDO 17" PRO JOGO DE DARDO SISAL 18"
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BLISTER DE SETAS PARA JOGO DE DARDO

JOGO DE SETAS 8g JOGO DE SETAS MAGNÉTICA

*Blister com 03 setas 18g
*Flights (bandeira de vários 
  Países)
*Shafts em ABS e barrels 
 em aço

JOGO DE SETAS 21g JOGO DE SETAS 18g

39

JOGO DE DARDO GOLD SPORTS MAGNÉTICO

*Caixa com 03 setas 21g
*Flights (bandeira de vários 
  Países)
*6 Shafts em ABS e barrels 
  em aço

*Setas em pvc 08g
*Blister com 03 setas
*Pontas em aço
*Blisters em várias
  cores azul, rosa, verde
  vermelho e amarelo

*Setas em ABS e imã
*Blister com 03 setas
*Pontas em imã
*Blisters em várias
  cores azul, rosa, verde
  vermelho e amarelo

setas magnéticassetas 08gsetas 18gsetas 21g

*Um jogo muito divertido,
  ideal para as crianças
 brincarem

512 2071G 2403                          2113              
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*Bússola de metal
*Formato mosquetão
*Prática para carregar
*Fácil manuseio
*Ideal para iniciantes
*Nos tamanhos pequeno
  e grande

*Bússola de pvc com espelho
*Possui cordão de pescoço e
  direção de 0 a 360 graus
*Para trabalhar com cartas 
  e mapas. Pontos cardeais
  fluorescentes

*Possui sistema de 
  demarcação para
  declinação magnética
*Bússola fluorescente 
  com cordão de pescoço

*Bússola em metal retro
*No escuro possui pontos 
  cardeais fluorescentes
*Ideal para colecionadores
*Bússola seca com tampa

*Bússola metal militar 
  reforçada com linha
  mira e régua
*Possui alça para dedo 
*Ideal para localizar
  posições em mapas
  ou campos

*Bússola em metal prata
  e dourada de mesa
*Ideal para colecionadores
*Bússola seca com feltro 
  anti-derrapante

*Bússola de pvc possui 
  lente de aumento
*Possui cordão de pescoço
*Possui direção de 0 a 360 
  graus
*Ideal para trabalhar
  com cartas e mapas

GLD01 GLD02

GLD04GLD03

GLD05 GLD06

C-815C-727

*Bússola metal cor cobre
*Possui linha mira e 
  suporte para dedo
*Ideal para localizar
  posições em mapas 
  ou campos

BÚSSOLA MAPA

BÚSSOLA ESPELHO

BÚSSOLA RETRO

BÚSSOLA DE MESA

BÚSSOLA VERDE NEON  

BÚSSOLA MILITAR

BÚSSOLA VISADA SECA

BÚSSOLA MOSQUETÃO
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*Borracha lisa, de 1 lado
  vermelha com esponja
  de 1,5mm e o outro lado em madeira

*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Borrachas lisas dos 2 
  lados vermelha/preta
  com esponja de 2,0mm

*Borrachas lisas dos 2 
  lados vermelha/preta
  com esponja de 2,0mm

SPEED

SPEED

SPEED

SPIN

SPIN

SPIN

CONTROL

CONTROL

CONTROL

*Borrachas vermelha lisa glutinosa
 + controle e efeito, preta lisa 
  não glutinosa + velocidade

*Borracha vermelha lisa glutinosa
 + controle e efeito

*Cabo vazado patente exclusiva
  proporciona um forte backhand
  PAT NR ZL 00 240931.3

*Cabo estilo clássico com formato
  ‘’ ’’ e machetadoANATÔMICO

*Borrachas vermelha lisa glutinosa
 + controle e efeito, preta lisa 
  não glutinosa + velocidade

*Cabo vazado patente exclusiva
  proporciona um forte backhand
  PAT NR ZL 00 240931.3

*Cabo vazado estilo clássico, 
  com formato côncavo colorido

*Cabo caneta machetado
  estilo Japonesa e acompanha
  01 bolinha de 44 mm para 
  treino

*Borracha vermelha lisa glutinosa
  com esponja de 1,5mm ultra
  macia

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS OMEGA

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS MINTAKA

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS ELECTRA
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*Borrachas ultra macias que 
  provocam efeito chicote na
  bola gerando mais velocidade

*Borrachas ultra macias que 
  provocam efeito chicote na
  bola gerando mais velocidade

*Borrachas ultra macias que 
  provocam efeito chicote na
  bola gerando mais velocidade

*Cabo estilo clássico com
  formato côncavo

*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e Federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e Federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e Federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Borrachas lisas dos 2
  lados vermelha e preta  
  com esponja de 1,2mm

*Borrachas lisas dos 2
  lados vermelha e preta
  com esponja de 1,2mm

*Borrachas lisas dos 2
  lados vermelha e preta
  com esponja de 1,2mm

*Cabo com tournagrip para
  melhor absorção do suor 
  das mãos

*Cabo estilo clássico com
  formato reto em duas cores

SPEED

SPEED

SPIN

SPIN

CONTROL

CONTROL

SPEED
SPIN
CONTROL

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS NAVI

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS EARTH

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS VEGA
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* Borracha aprovada pela Federação
   Internacional e federação Chinesa
   de tênis de mesa

*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e Federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Borrachas lisas dos 2
  lados vermelha/preta
  com esponja de 1,8mm

*Borrachas lisas dos 2
  lados vermelha/preta
  com esponja de 1,8mm              

*Borrachas lisas dos 2 lados
  vermelha e preta com
  esponja de 2,0mm

*Borrachas lisas dos 2 
  lados vermelha/preta
  com esponja de 2,0mm

*Borrachas vermelha e preta lisas
  glutinosas proporcionam mais 
  efeito e controle

*Borrachas vermelha e preta lisas
  glutinosas proporcionam mais 
  efeito e controle

*Borrachas vermelha lisa glutinosa
 + controle e efeito, preta lisa 
  não glutinosa + velocidade

*Borrachas vermelha lisa glutinosa
 + controle e efeito, preta lisa não
  glutinosa + velocidade

*Cabo vazado patente exclusiva
  proporciona um forte backhand 
  PAT NR ZL 00 240931.3

*Cabo vazado patente exclusiva 
  proporciona um forte backhand
  PAT NR ZL 00 240931.3

*Cabo vazado patente exclusiva
  proporciona um forte backhand
  PAT NR ZL 00 240931.3

*Cabo vazado patente exclusiva
  proporciona um forte backhand
  PAT NR ZL 00 240931.3

*Cabo estilo clássico em formato 
  reto machetado

*Cabo vazado estilo clássico, 
  com formato côncavo colorido

*Cabo vazado estilo clássico,
  com formato côncavo colorido
  e machetado

*Cabo estilo clássico com formato
  ‘’ ’’ e machetadoANATÔMICO

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS SIGMA

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS DELTA

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS SIRIUS

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS POLARIS

SPEED

SPEED

SPEED

SPEED

SPIN

SPIN

SPIN

SPIN

CONTROL

CONTROL

CONTROL

CONTROL

W3013

W2002

W1011

W1002



*Cabo estilo clássico com 
  formato reto e machetado

*Borracha lisa dos dois lados
  vermelha e preta sem esponja

SPEED

SPEED

SPEED

SPIN

SPIN

SPIN

CONTROL

CONTROL

CONTROL
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*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e Federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e Federação Chinesa
  de tênis de mesa

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS ALPHA

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS GAMMA

RAQUETE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS BETA

*Borracha aprovada pela Federação
  Internacional e Federação Chinesa
  de tênis de mesa

W1016

*Borracha lisa dos dois lados
  vermelha e preta sem esponja

*Borracha lisa dos dois lados
  vermelha e preta sem esponja

*Cabo estilo clássico com 
  formato côncavo

*Cabo com tournagrip para a
  melhor absorção do suor das
  mãos 



*Placar aprovado pela Federação
   Internacional e Federação Chinesa
   de tênis de mesa

SPEED

SPEED

SPIN

SPIN

CONTROL

CONTROL

SPEED
SPIN
CONTROL

*Caixa do placar em ABS ultra
  resistente com trava

*Pontos em lâminas de PVC
  rígido, ultra resistente

*Placar com 5 sets e 31 pontos

PLACAR PARA  MARCAÇÃO GOLD SPORTS

*Borrachas aprovadas pela Federação
  Internacional e Federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Borrachas aprovadas pela Federação
   Internacional e Federação Chinesa
   de tênis de mesa

*Borrachas lisas dos 2
  lados vermelha e preta
  com esponja de 1,8mm

*Borrachas ultra macias que 
  provocam efeito chicote na
  bola gerando mais velocidade

*Kit Premium com 2 raquetes
  estilo clássico em formato 
  reto machetado, 2 bolas 40mm
  1 rede e suporte tênis de mesa

*Borrachas vermelha e preta lisas
  glutinosas proporcionam mais 
  efeito e controle

*Borrachas lisas dos 2
  lados vermelha e preta
  com esponja de 1,2mm

KIT DE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS TRAINING

KIT DE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS PREMIUM

*Borrachas ultra macias que 
  provocam efeito chicote na
  bola gerando mais velocidade

*Borrachas vermelha e preta lisas
  glutinosas proporcionam mais 
  efeito e controle

*Kit Training com 2 raquetes
   e 03 bolas, cabo estilo côncavo
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*Pontos em lâminas de PVC
  rígido, ultra resistente

*Placar com 5 sets e 31 pontos

*Caixa do placar em ABS ultra
  resistente com trava

R228

*Placar aprovado pela Federação
   Internacional e Federação Chinesa
   de tênis de mesa
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*Bolas aprovadas pela
  Federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Sacola de bola para tênis de mesa 01
  estrela em acetato de celulose
*Ideal para o jogador iniciante que 
  joga como lazer, para aprimorar a
  sua técnica
*Sacola com 100 bolas de tamanho 40mm

*Bola de tênis de mesa 2 estrelas 
  em acetato de celulose
*Ideal para o jogador aprimorar a
  sua técnica
*Caixa com 06 bolas de 40mm

*Bolas aprovadas pela
  Federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Bolas aprovadas pela
  Federação Chinesa 
  de tênis de mesa

*Bolas aprovadas pela 
  Federação Chinesa
  de tênis de mesa

*Bola de tênis de mesa 3 estrelas
  em acetato de celulose
*Ideal para o jogador de campeonatos, 
  que utiliza raquetes  avançadas 
*Caixa com 06 bolas de 40mm

*Bola de tênis de mesa 5 estrelas
  em acetato de celulose
*Ideal para o jogador de campeonatos,
  que utiliza raquetes avançadas e mostra
  suas técnicas
*Caixa com 06 bolas de 40mm

CAIXA DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS 2 ESTRELAS

SACOLA DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS 1 ESTRELA

CAIXA DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS 3 ESTRELAS

CAIXA DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS 5 ESTRELAS
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* Rede para tênis de mesa aprovada
  pela Federação Internacional Chinesa
  de tênis de mesa

* Post & rede  tênis de mesa aprovada
  pela Federação Internacional Chinesa
  de tênis de mesa

* Post & rede  tênis de mesa aprovada
  pela Federação Internacional Chinesa
  de tênis de mesa

* Rede para tênis de mesa confeccionada por computador
* Ideal para jogadores exigentes
* Tamanho aprovado pela normas internacionais

‘’TAMANHO OFICIAL’’
* Material nobre com maior durabilidade
* Composição polietileno não altera a cor em dias chuvosos
   e se mantêm sempre firme

* Poste em metal ultra reforçado com astes para
   encaixar a rede e mate-lá  mais esticada
* Ideal para jogadores aprimorar a sua técnica
* Pintura com técnologia ultra avançada com mair
   durabilidade
* Possui rede de polietileno

* Poste de metal para tênis de mesa com pintura especial
* Pegada rápida tipo ‘’JACARÉ’’
* Ideal para jogadores exigentes
* Rede de polietileno

REDE PARA TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS PRO

POST & REDE PARA  TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS TRAINING

POSTE E REDE PARA  TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS PROFISSIONAL

W249

W5568

*Rede para tênis de mesa confeccionada por
  computador
*Ideal para jogadores exigentes
*Tamanho aprovado pelas normas 
  internacionais
*Material nobre com maior durabilidade
*Composição em polietileno, não altera a cor
  com a chuva e se mantêm sempre firme

*Poste em metal ultra reforçado com
  hastes para encaixar a rede e mantê-la
  bem esticada
*Pintura com tecnologia ultra avançada com
  mais durabilidade
*Possui rede em polietileno

*Poste de metal para tênis de mesa com
  pintura especial
*Pegada rápida tipo JACARÉ
*Ideal para jogadores exigentes
*Rede em polietileno

POSTE E REDE PARA TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS PROFISSIONAL

W5566 POSTE E REDE PARA TÊNIS DE MESA GOLD SPORTS TRAINING

*Rede para tênis de mesa aprovada
  pela Federação Internacional Chinesa
  de tênis de mesa

*Post e rede para tênis de mesa
  aprovada pela Federação Internacional
  Chinesa de tênis de mesa

*Post e rede para tênis de mesa
  aprovada pela Federação Internacional
  Chinesa de tênis de mesa



Telefones: (XX11) 3032-9759
                  (XX11) 4145-2522


