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1.1 MATERIAL DE RECREAÇÃO

CAVALINHO PARA NATAÇÃO
HER 001

Descrição do Produto
A recreação infantil associada ao esporte aquático possibilita
o desenvolvimento de diversas habilidades, com o Cavalinho,
para

Natação é possível elaborar trabalhos específicos,

divertidos, lúdicos que estimularão a imaginação, equilíbrio e

coordenação do público infantil.
Excelente equipamento para academias, clubes, hotéis,
escolas de natação, clínicas e residências.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Cores variadas,

•

Apoio duplo para as mãos com a barra transversal.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos;

JOGOS FLUTUANTES PARA PISCINA
HER 002 - Jogo Alfabeto Completo 26 peças(flutua)
HER 003 - Jogo de Círculos Leves 20 peças (flutua)
HER 004 - Jogo de Círculos Leves 10 peças(flutua)
HER 005 - Jogo de Número10 peças(flutua)

HER 006 - Jogo de Peixinhos 20 peças(flutua)
HER 007 - Jogo de Vogais 05 peças(flutua)

Descrição do Produto
O aprendizado requer uma didática baseada em atividades
lúdicas e estimulantes. Os Jogos são brinquedos educativos com
a finalidade de ensinar as crianças através de brincadeiras.

Características
•

Feitos em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas personalizadas;

•

Cores variadas;

•

Disponíveis nas versões: Flutua e afunda;

•

Resistente aos efeitos da água ao longo prazo.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

ANEL GIGANTE FLUTUANTE 120 CM
HER 008

Descrição do Produto
O

anel

é

importante

para

proporcionar

uma

perfeita

adaptação ao meio líquido tornando o aprendizado da
natação ainda mais divertido.
Além de estimular a imaginação das crianças, ele proporciona
tranquilidade e segurança aos iniciantes. Pode ser utilizado em
exercícios de adaptação, equilíbrio e em outras atividades
criativas.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Medida 1.20m de diâmetro;

•

Cores variadas.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

TABLADOS DE ENCAIXE
HER 009 – Tablado de Encaixe de Figuras – 44 x 44 x10mm

HER 010 - Tablado de Encaixe de Figuras – 44 x 44 x 20mm
HER 011 - Tablado de Peixinho de Figuras – 44 x 44 x10mm
HER 012 - Tablado de Peixinho de Figuras – 44 x 44 x 20mm
HER 013 - Tablado de Encaixe de Vogais – 44 x 44 x 10mm
HER 014 - Tablado de Encaixe de Vogais – 44 x 44 x 20mm
HER 015 - Tablado de Encaixe de Círculos – 44 x 44 x 10mm
HER 014 - Tablado de Encaixe de Círculos – 44 x 44 x 20mm

Descrição do Produto
Equipamento didático para recreação infantil associada e esporte

aquático, possibilita o desenvolvimento de diversas habilidades, com o
tablado de encaixe é possível elaborar trabalhos educativos, divertidos,
lúdicos que estimulam a imaginação, concentração e socialização da
criança.
Característica
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

Recomendações para o uso

•

Medidas variadas;

•

Atender as especificações de uso;

•

Cores variadas.

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

JOGO DA VELHA

HER 017 - Jogo da Velha – 61 x 44 x 10mm
HER 018 - Jogo da Velha – 61 x 44 x 20mm

Descrição do Produto
O aprendizado requer didática baseada em atividades lúdicas e
estimulantes. O Jogo da velha é um brinquedo educativo com a
finalidade de ensinar através das brincadeiras. Estimula também a
concentração, atenção e a socialização.

Característica
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas Variadas;

•

Cores variadas,

•

Peças no kit que acompanha o tabuleiro.
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

TAPETES FLUTUANTES COM FIGURAS DE ENCAIXE
HER 019 – Tapete Flutuante com figuras de encaixe 2m x 1m x 10mm
HER 020 - Tapete Flutuante com figuras de encaixe 2m x 1m x 15mm
HER 021 - Tapete Flutuante com figuras de encaixe 2m x 1m x 20mm
HER 022 - Tapete Flutuante com figuras de encaixe 2m x 1m x 30mm
HER 023 - Tapete Flutuante com figuras de encaixe 1m x 1m x 30mm

Descrição do Produto
O tapete flutuante é importante para proporcionar uma adaptação ao
meio líquido água. Além de estimular a imaginação das crianças, ele

proporciona mais tranquilidade e segurança aos iniciantes. Pode ser
utilizado em exercícios de adaptação, equilíbrio e em outras atividades
criativas.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas variadas;

•

Cores sortidas.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

TAPETES FLUTUANTES ARCO IRIS
HER 025 – Tapete Arco – Íris 1m x 1m x 3cm ( Túnel com 4 macarrões )
HER 026 - Tapete Arco – Íris 1m x 1m x 3cm ( Túnel com 8 macarrões )

Descrição do Produto
O tapete flutuante é importante para proporcionar uma adaptação
ao meio líquido de forma mais segura, tornando o aprendizado da
natação ainda mais divertido. Possui na sua composição macarrão
de Etaflon acoplado as plataformas formando um túnel Arco-íris.
Pode ser utilizado em exercícios de adaptação, equilíbrio e em

outras atividades criativas.

Características
•

Feito em EVA e Etaflon;

•

Medidas variadas;

•

Cores sortidas.
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

ACQUA DISCO
HER 027 – – Acqua Disco Sorriso ( 25 cm )
HER 028 – Acqua Disco Flor ( 25 cm )

Descrição do Produto
Os discos possuem um formato divertido, tornando os
exercícios

muito

mais

agradáveis

para

as

crianças.

Funciona também como um palmar, na realização dos
educativos;

Características
•

Feitos em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas: 25cm;

•

Cores sortidas.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

CAVALO FLUTUANTE

HER 029 – Cavalo Pequeno até 80 kg ( 89 x 11 x 3cm )
HER 028 – Cavalo Grande acima de 80 kg ( 96 x 16 x 3cm )

Descrição do Produto
O

Cavalinho

alongamento

é

utilizado

e

nos

relaxamento

exercícios

de

equilíbrio,

no

meio

líquido.

É indicado para a prática de hidroginástica e hidroterapia.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas variadas;

•

Cores variadas.
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

TAPETE FLUTUANTES COM ARCOS
HER 031 – Tapete Flutuante com Arcos ( 79 x 82 x 3cm )

Descrição do Produto
O tapete flutuante com 4 arcos formados por macarrões de

Etaflon. Estimula a imaginação das crianças, é utilizado nos
exercícios de adaptação, equilíbrio e em outras atividades
criativas.

Características

•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Cores sortidas.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

PLATAFORMA RECREATIVA DE 8 PÉS
HER 032

Descrição do Produto
A plataforma para uso em piscinas, permitindo reduzir

profundidade, pois fica no fundo da piscina, possibilitando que
o usuário tenha um apoio mais elevado.
Fixa-se ao fundo da piscina com as 8 ventosas colocadas em
sua base.
Possui dois corrimões de apoio para melhor estabilidade de
quem está praticando atividade.

Características
•

Feita em EVA durável e alumínio de alta qualidade;

•

Cores sortidas.

•

Carga máxima na sua base – 150 Kg
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Evitar o excesso de carga;

•

Material de Uso exclusivo na piscina.

1.2 MATERIAL DE TREINO

BANDEIROLA DE BORRACHA EVA
HET 001

Descrição do Produto
As bandeirolas confeccionadas em EVA, auxilia o nadador do

estilo costas a visualizar a proximidade das bordas das piscinas.

Características
•

Feita em EVA durável, leve e lavável;

•

Formato: Onda e triangular;

•

Cores variadas.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

PALMARES PARA NATAÇÃO
HET 002 – Palmar Tradicional ( 19 X 13cm )
HET 003 – Palmar Morcego
HET 004 – Palmar Leque 21 x 22cm
HET 005 – Palmar Remo
Descrição do Produto
O

Palmar

treinamento

proporciona
de

natação.

resistência hidrodinâmica
O

trabalho

de

braços

durante
pode

o
ser

intensificado, dando melhores resultados para o nadador. É um
equipamento utilizado para aumentar a área de superfície da mão,

proporcionando um maior deslocamento da massa de água durante
a braçada.

Característica
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas variadas;

•

Cores variadas;

•

Vendido o par.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

POOL BÓIAS
HET 006 – Pool Boia Pequeno (25 x 11 x 12cm)

HET 007 – Pool Boia Grande (25 x 11 x 12cm)
HET 008 – Pool Boia Infantil (25 x 7 x 12cm)
HET 009 – Pool Boia Power (26 x 12 x 12cm)

Descrição do Produto

A Pool bóia, também chamada de Polibóia é um flutuador
de pernas Ideal para ajudar auxiliar o trabalho com os
membros

superiores.

Ideal

para

aulas

de

natação,

hidroterapia e hidroginástica.

Características
•

Feita em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas variadas;

Recomendações para o uso

•

Cores variadas.

•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

PRANCHA CORRETIVAS COM 1 FURO
HET 010 – Prancha Corretiva Infantil 1 furo(32 x 25 x 3cm)
HET 011 – Prancha Corretiva Grande 1 furo (47 x 34 x 3cm)

Descrição do Produto
A Prancha Corretiva em formato de “J” com 1 furo é utilizada na
natação, tendo sua principal função a correção da braçada do
respectivo estilo, auxilia a postura dentro da água e auxilia no
aperfeiçoamento da respiração.

Característica
•

Feita em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas variadas;

•

Cores variadas.

Recomendações para o uso

•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

PRANCHA TRADICIONAL
HET 012 – Prancha Tradicional Pequena (36 x 25 x 3cm)
HET 013 – Prancha Tradicional Média (40 x 29,5 x 3cm)
HET 014 – Prancha Tradicional Grande (47,50 x 31 x 3cm)

Descrição do Produto
A Prancha tradicional é um equipamento essencial para iniciantes
e para praticantes avançados da natação. Seu corte permite um

ótimo desenvolvimento do treinamento em meios líquidos.

Característica
•

Feita em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas variadas;

•

Cores variadas.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

PRANCHA COM 2 FUROS
HET 015 – Prancha com 2 furos - média (39 x 29,5 x 3cm)

HET 016 – Prancha com 2 furos - grande (40 x 29,5 x 3cm)

Descrição do Produto
A Prancha com 2 furos permite um apoio maior para o
desenvolvimento do treinamento para a natação. Os orifícios para
fixar as mãos garantem maior estabilidade durante o exercício.

Características
•

Feita em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas variadas;

•

Cores variadas.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

PRANCHA COM 4 FUROS
HET 017 – Prancha com 4 furos - média (43 x 32 x 3cm)

Descrição do Produto
A Prancha com 4 furos utilizada no processo de aprendizado e
treinamento. Os orifícios para o apoio das mãos garantem maior
estabilidade e maior número de opções dos exercícios durante sua
execução.

Características
•

EVA durável, leve e lavável;

•

Cores variadas.
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

RAIA DE BORRACHA ANTI-MAROLA
HET 018

Descrição do Produto
A Raia com alta resistência, possuindo função de
demarcação de espaço nos meios líquidos. Própia
para uso em piscinas de academias, clubes e escolas
de natação.

Características
•

Feita em EVA durável de alta qualidade;

•

Cores variadas;

•

Vendida por metro.
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

COLETE INFANTIL
HET 019
Descrição do Produto
O Colete de cintura ou deep runing como também
é conhecido, possui uma faixa ajustável em nylon.
Ideal com suporte de carga até 80kg.
Promove flutuabilidade e segurança para o processo
de aprendizado da natação ou para adaptação ao
meio líquido.
Possibilita a flutuação vertical, deixando os pés e
mãos livres para movimentação.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Cores variadas.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

PRANCHA DE BICHINHOS
HET 020

Descrição do Produto
A Prancha de bichinhos é um equipamento divertido e

essencial para iniciantes em natação. É utilizada em
exercícios que trabalham tanto os membros superiores
quanto os inferiores.

Características
•

Feita em EVA durável, leve e lavável;

•

Formatos: Sapo, peixe, tartaruga, borboleta, coelho e
gato.

•

Cores variadas.
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

1.3 MATERIAL DE HIDROGINÁSTICA

BARRÃO DE HIDROGINÁSTICA
HEH 001 – Barrão Grande(1m x 25 cm)
HEH 002 – Barrão Médio (1m x 15 cm)

Descrição do Produto
O Barrão de Hidroginástica é destinado para o uso em atividades
relacionadas a hidroginástica e hidroterapia. Confeccionado em
materiais que oferecem segurança e durabilidade.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas variadas;

•

Cores variadas;
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

BASTÃO COTONETE
HEH 003

Descrição do Produto
O bastão cotonete é usado para oferecer carga nas atividades
aquáticas, mas especificamente nos exercícios realizados

na

hidroginástica e hidroterapia. A rodela, bem como todo o seu
corpo(bastão de apoio) é feita de EVA super leve, dando total
segurança e conforto na execução dos exercícios.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas: 1 m x 6,5 cm diâmetro;

•

Cores variadas;

•

Caso queira alguma especificação avisar com antecedência.
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

CANELEIRA DE HIDROGINÁSTICA

CANELEIRA
HIDROGINÁSTICA
HEH
004 – CaneleiraDE
Hidroginástica
Tradicional 1 Kg

TRADICIONAL
HEH 005 – Caneleira
Hidroginástica Tradicional 2 Kg
HEH 006 – Caneleira Hidroginástica Tradicional 3 Kg
Descrição do Produto

A Caneleira de hidro tem como principal objetivo a introdução da
carga

para

os

membros

inferiores

para

as

atividades

de

hidroginástica e hidroterapia. Possui ajuste e pontos de encaixe
duplo, oferecendo maior conforto e segurança para o usuário.

Características
•

EVA. Nylon e Velcro;

•

Tamanhos variados nas opções

•

1kg (30x17x1cm)/ 2kg (30x17x2cm)/ 3kg (30x17x3cm)/ 4kg (30x17x4cm)

•

Flutuante;

•

Cores variadas;

Recomendações para o uso

•

Vendido o par

•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

CANELEIRA DE HIDROGINÁSTICA SUPER SOFT
HEH 007 – Caneleira Hidroginástica Super Soft 3 Kg

Descrição do Produto
A Caneleira de hidro Super Soft é com formato anatômico que
permite maior conforto durante as atividades. Possui uma faixa
ajustável em nylon e velcro.
Tem como principal objetivo o fortalecimento muscular dos
membros inferiores, equilíbrio, coordenação, além de ser um
forte aliado na recuperação de lesões.

Características
•

Feita em EVA, Nylon e velcro;

•

Vendido o par;

•

Cores variadas;

•

Caso queira alguma especificação avisar com antecedência.

•

Medidas - 3kg ( 30 x 17 x 3cm )

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

CANELEIRA DE HIDROGINÁSTICA MOLDADA
HEH 008 – Caneleira
Moldada 2 Kg
CANELEIRA
DEHidro
HIDROINÁSTICA
MOLDADA
HEH 009 – Caneleira
Hidro Moldada 3 Kg
Descrição do Produto
A Caneleira de hidro Moldada é com formato anatômico que
permite maior conforto durante as atividades. Possui uma faixa
ajustável em nylon e velcro para melhor ajuste no tornozelo.
Tem como principal objetivo o fortalecimento muscular dos membros

inferiores, equilíbrio, coordenação, além de ser um forte aliado na
recuperação de lesões. É ideal para hidroterapia e hidroginástica.

Características

•

EVA. Nylon e Velcro;

•

Tamanhos variados nas opções

•

2kg (30x17x2cm)/ 3kg (30x17x3cm)

•

Flutuante;

•

Cores variadas;

•

Vendido o par

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

COLETE POWER
HEH 010

Descrição do Produto
O Colete de cintura ou deep runing como também é
conhecido, é confeccionado em EVA e possui uma faixa
ajustável em nylon. Ideal para pessoas acima de 120kg.
Promove flutuabilidade e segurança para adultos que estão
aprendendo

a

nadar ou

se recuperando

de lesões.

Possibilita uma flutuação na vertical, deixando os pés e mãos
livres para movimentação.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Cores variadas.

•

Sustentação para a carga e peso até 120 Kg

•

Medidas ( 34 x 72 x 4cm )

Recomendações para o uso

•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

COLETE TRADICIONAL
HEH 011

Descrição do Produto
O Colete de cintura ou deep runing como também é
conhecido,

é

Ideal

para

pessoas

até

80kg.

Promove flutuabilidade e segurança para adultos que estão
aprendendo

a

nadar

ou

se

recuperando

de

lesões.

Possibilita uma flutuação na vertical, deixando os pés e mãos
livres para movimentação.

Características

•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Cores variadas.

•

Sustentação para a carga e peso até 80 Kg

•

Medidas ( 66 x 29 x 3cm )
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

COLETE ONDA
HEH 012

Descrição do Produto
O Colete de cintura ou deep runing como também é
conhecido,

é

Ideal

para

pessoas

até

120kg.

Promove flutuabilidade e segurança para adultos sendo
utilizado em atividades de Natação, Hidroginástica e
Hidroterapia.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Cores variadas.

•

Sustentação para a carga e peso até 120 Kg

•

Medidas ( 92 x 24 x 3cm )

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

HALTER ARCOS - GLOBO
HEH 013

Descrição do Produto
O Halter Arcos em formato de globo, confeccionado em EVA
tem como principal objetivo o fortalecimento e tonificação
muscular dos membros superiores do corpo.

Seu formato proporciona resistência sob a água, melhora no
condicionamento físico e auxilia na reabilitação de lesões.
Ideal para hidroterapia e hidroginástica.
Tração positiva (flutuação) de aproximadamente 2 à 3kg

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Cores variadas.
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

HALTER HARPA

HEH 014
Descrição do Produto
Halter Harpa é confeccionado em EVA tem como principal
objetivo o fortalecimento e tonificação muscular dos membros
superiores do corpo.

Seu formato proporciona resistência sob a água, melhora no
condicionamento físico e auxilia na reabilitação de lesões.
Ideal para hidroterapia e hidroginástica.
Tração positiva (flutuação) de aproximadamente 1 à 2 kg

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Cores variadas.

•

Tração positiva com carga de 1 e 2 Kg
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

HALTER FLOATER
HEH 015

Descrição do Produto
O Halter floater em formato triangular, tem como principal objetivo o
fortalecimento e tonificação muscular dos membros superiores do
corpo.
Ideal para hidroterapia, hidroginástica e recreações na água.
Proporciona condicionamento físico, melhoria da resistência e auxilia
na reabilitação de lesões.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Cores variadas;

•

Tamanhos variados;

•

Vendido o par;

Recomendações para o uso

•

Tração positiva (flutuação) de aproximadamente 2 à 3kg.

•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

HALTER COLUNA
HEH 016

Descrição do Produto
Halter Coluna é confeccionado em EVA tem como principal

objetivo o fortalecimento e tonificação muscular dos membros
superiores do corpo.
Seu formato proporciona resistência sob a água, melhora no
condicionamento físico e auxilia na reabilitação de lesões.

Ideal para hidroterapia e hidroginástica.
Tração positiva (flutuação) de aproximadamente 1 à 2 kg

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Cores variadas;

•

Tamanhos variados;

•

Vendido o par;

•

Tração positiva (flutuação) de aproximadamente 3 à 4 kg.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

HALTER TRADICIONAL TRIANGULAR
HEH 017 – Halter Tradicional Triangular (mini)
HEH 018 – Halter Tradicional Triangular (pequeno)
HEH 019 – Halter Tradicional Triangular (médio)
HEH 020 – Halter Tradicional Triangular (grande)
Descrição do Produto
Halter Tradicional Triangular é confeccionado em EVA tem como principal objetivo o
fortalecimento e tonificação muscular dos membros superiores do corpo.
Seu formato proporciona resistência sob a água, melhora no
condicionamento físico e auxilia na reabilitação de lesões.
Ideal para hidroterapia e hidroginástica.
Características

•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Cores variadas;

•

Tração positiva (flutuação) de aproximadamente;

Mini 1Kg ( 9 x 10 cm ) / Pequeno 1 e 2 Kg ( 11 x 12 cm )
Médio 2 e 3 Kg ( 14 x 15 cm )/ Grande 4 e 5 Kg ( 18,5 x 20 cm )

•

Vendido o par.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

MARCARRÃO REVESTIDO
HEH 021

Descrição do Produto
O macarrão, também conhecido como espaguete, auxilia nos
exercícios de força, resistência e flutuação. Pode ser utilizado
durante o lazer aquático e nas atividades de natação e
hidroginástica.

Características
•

Feito em Etaflon revestido em EVA, durável, leve e lavável;

•

Cores variadas.

•

Medidas ( 1,65 x 65 mm )
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

MARCARRÃO 100% BORRACHA
HEH 022

Descrição do Produto
O espaguete é confeccionado 100% em EVA de alta
resistência. Ideal para flutuação e trabalhos com equilíbrio,

coordenação e recreação. Utilizado nas atividades de
natação, hidroginástica e recreativas.

Características

•

Feito em Etaflon revestido em EVA, durável, leve e lavável;

•

Cores variadas.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

MARCARRÃO ETAFLON
HEH 023

Descrição do Produto
O macarrão, também conhecido como espaguete em
Etaflon, é ideal para o desenvolvimento de técnicas de
hidroterapia, hidroginástica e natação. Auxilia em exercícios

de força, resistência e flutuação. Podem ser utilizados durante
o lazer aquático.

Características
•

Feito em Etaflon, durável, leve e lavável;

•

Cores variadas.

•

1,65 de comprimento com 3,5 cm de diâmetro

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

SUPORTE PARA MACARRÃO
HEH 024

Descrição do Produto
Suporte para o macarrão feito em formato cilíndrico em

decorações variadas.

Características
•

Medidas em 1m x 1,5 m;

•

Cores variadas.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

STEP PARA HIDROGINÁSTICA

HEH 025

Descrição do Produto
O Step para Hidro é um equipamento que permite trabalhar
atividades

cardiovasculares,

cardiorrespiratória, fortalecimento,

tonificação muscular, além de reabilitação. Usado como degrau
cujo objetivo é subir e descer repetidas vezes trabalhando a
alternância de movimentos coreografados.

Características
•

Cores variadas;

•

Feito com alumínio de alta resistência, EVA e 6 ventosas para fixação
no fundo da piscina;

•

Medidas: 80 cm comprimento x 40 cm largura a 23 cm altura;
Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

BAMBOLÊ
HEH 026

Descrição do Produto
A atividade com bambolê melhora a mobilidade da coluna e
do quadril, fortalece o abdome e os glúteos e ainda ajuda a
ganhar resistência aeróbica.

Características
•

Cores variadas.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

LUVA PARA HIDROGINÁSTICA
HEH 027

Descrição do Produto
Luva para Hidro é usada em atividades aquáticas com

objetivo de gerar resistência durante os exercícios.

Características
•

Feita em Neoprene e velcro. Material de
altíssima qualidade;

•

Vendida o par.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

VENTOSA

VENTOSA
HEH
028

Descrição do Produto
Ventosa a base de silicone, utilizada para fixação da

•

plataforma ou step na piscina.

Características
•

Vendida em Unidades

•

Material a Base de Silicone

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

1.4 MATERIAL DE SUPORTE AQUÁTICO

TAPETÃO FLUTUANTE LISO
HES 001 – Tapetão Flutuante Liso ( 2m x 1m x 40cm )
HES 002 – Tapetão Flutuante Liso ( 2m x 1m x 30cm )
HES 003 – Tapetão Flutuante Liso ( 2m x 1m x 20cm )
HES 004 – Tapetão Flutuante Liso ( 2m x 1m x 15cm )
HES 005 – Tapetão Flutuante Liso ( 2m x 1m x 10cm )

Descrição do Produto
O tapetão flutuante proporciona uma excelente flutuabilidade, desta
forma o seu uso pode ser vinculado, tanto ao aprendizado, como a
recreação no meio líquido.

Características

•

Feito em EVA durável, leve e lavável.

•

Medidas variadas

•

Cores variadas

•

Caso queira alguma especificação avisar com antecedência.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

TAPETE COM CESTO
HES 007

Descrição do Produto
O tapetão flutuante com cesto proporciona uma excelente
flutuabilidade, desta forma o seu uso pode ser vinculado, tanto a
adaptação, como a recreação no meio líquido. O cesto fica
localizado no centro do tapetão permitindo seu manuseio nos 4 lados
do equipamento.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;
Tapete: 1,25 cm comprimento x 0,90 cm largura x 9cm altura

•

Cesto: 62 cm comprimento x 0,44 cm largura x 39cm profundidade

•

Possui revestimento em EVA dentro do cesto para maior segurança e
conforto

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

TAPETE VAZADO

HES 008 – Tapete Flutuante 1,5m x 1m x 30mm
HES 009 – Tapete Flutuante 2m x 1m x 30mm

Descrição do Produto
O tapete flutuante vazado utilizado para na adaptação ao
meio líquido tornando o aprendizado ainda mais divertido.

Superfície vazada com furos realizados proporcionalmente.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável.

•

Medidas variadas

•

Cores variadas

•

Caso queira alguma especificação avisar com antecedência.

Recomendações para o uso
•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

TAPETE PONTE
HES 010 – Tapete Ponte 1,2 x 1,20 x 4cm
HES 011 – Tapete Ponte 1,2 x 1,20 x 3cm

Descrição do Produto

O tapete ponte flutuante composto em 2 partes utilizado para na
adaptação ao meio líquido tornando o aprendizado ainda mais
divertido. Superfície dupla fazendo uma simulação de ponte.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Feito em vários tamanhos;

•

Cores variadas

•

2 Presilhas de velcro interligando os tapetes
Recomendações para o uso

•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

ARCO DE HIDROTERAPIA
HES 012 – Arco de Hidroterapia Pequeno ( 36 x 36 cm )
HES 013 – Arco de Hidroterapia Grande ( 48 x 48 cm )

Descrição do Produto
O arco é utilizado para adaptação ao meio líquido e nas
atividades de hidroginástica e hidroterapia.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Feito em vários tamanhos;

•

Cores variadas

Recomendações para o uso

•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

COLAR DE RELAXAMENTO
HES 014 – Colar de Relaxamento 6 cm
HES 015 – Colar de Relaxamento 4 cm

Descrição do Produto

O Colar de relaxamento é indicado para praticantes que
buscam maior conforto, relaxamento e segurança na região
cervical e escapular durante as atividades na água.
Indicado para paciente sem controle de pescoço e

atividade que necessite de apoio cervical.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas: 37 comprimento x 25 largura Cores variadas;

•

Disponível em duas alturas: 4cm e 6cm.

Recomendações para o uso

•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

ESTABILIZADOR PÉLVICO

HES 014 – Estabilização pélvica (colete aberto em U)
HES 017 – Estabilizador pélvico com cano ( Colete um U)

Descrição do Produto
O Flutuador de estabilização Pélvica Aberto em U é indicado
para hidroginástica e hidroterapia. Proporciona uma grande
variedade de exercícios e alongamentos na piscina.

Características
•

Feito em EVA durável, leve e lavável;

•

Medidas: 49 x 49 x 9,5 cm;

•

Cores variadas;

•

Vendido a unidade.
Recomendações para o uso

•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.

TUNEL FLUTUANTE ( 1,40m x 80cm )
HES 018

Descrição do Produto
O Túnel Flutuante é importante para proporcionar uma
adaptação à água mais segura e para tornar o aprendizado
da natação ainda mais divertido e atraente. Possui 4
macarrões de Etaflon que formam um túnel.
Ótimo para estimular a imaginação das crianças.

Características
•

Feito em EVA;

•

Produzido em cores sortidas;

•

Dimensões: 1,40 x 80 cm.

Recomendações para o uso

•

Atender as especificações de uso;

•

Armazenar em lugares cobertos;

•

Evitar contato com objetos pontudos.
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