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COLETES

Sempre ligados no mercado, a Safe Wave traz 
para sua grade de produtos a linha de coletes WAVE, 

Classe V Homologado pela Marinha do Brasil.

 De Marca Própria, os coletes WAVE trazem cores baseadas nos modelos de 
Jets mais vendidos do mundo, escolha o que mais combina com o seu e acelere!

 Modelos inovadores, fabricados  com flutuadores de ultima geração, deixam  seus movimentos 
muito mais livres e rápidos,  tornado o equipamento mais anatômico e  super confortável.

 Confeccionados em Neoprene, com acabamento de alta qualidade, zíper frontal 
com puxadores YKK, além de cintos ajustáveis ultra resistentes em polipropileno.

 

TAMANHOS:
  P - Até 35Kg    M - De 35Kg à 55Kg   G - De 55Kg à 110Kg    EG - Superior à 110Kg

COLETES
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Wakeskating combina as sensações do wakeboard com a liberdade e a sutileza do 
surf e do skate.  A textura de EVA dá uma excelente posição e início fácil, mesmo 
com os pés descalços. Feita com madeira de lei, assegura longa vida e ótima 
performance. As barbatanas removíveis dão excelente tração. As dimensões são 
102cm x 40,64cm. Confira os desenhos da parte de baixo; parece que os perso-
nagens Wet Willy e Flame Boy estão prontos para o combate. 

WIW-1
BATTLE Wakeboard

Esse levíssimo wakeboard dupla face com 124cm é desenhado para jovens es-
portistas de todos os níveis, pesando até 59kg. O contínuo balanço é rápido e 
releva ondas suaves. Performance e duarabilidade está nessa prancha. Ele é mol-
dado com injeção reativa (RIM) e com núcleo de poliuretano (PU), reforçado com 
fibra de vidro e ambas as faces com gráficos. Duas fibras de vidro removíveis re-
forçam as barbatanas de nylon proporcionando excelente tração e desempenho.

WIWS-1
CHAROEI Wakeskate

WIB-4
DCTM

Bota Juvenil

DC é uma bota juvenil com fogo. A aba alta dá 
bastante suporte para esportistas fortes. Na aber-
tura, a facilidade do design e o conforto são con-
venientes. Uma correia poderosa dá mais suporte 
à perna. Serve para meninos de tamanho 13 até 
homens de tamanhos 29-39.
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SIDE KICK 3

53-2173 
1 a 3 pessoas
1,82m x 2,79m 

Esse cokpit rebocável super rápido vai testar todos os seus reflexos e está disponível em modelos de 2 ou 3 pessoas. Com cokpits profundos e espaçosos para a 
máxima estabilidade, chão inflável para conforto e alças duplas múltiplas em espuma para proteger suas mãos enquanto você está segurando forte. A construção 
aerodinâmica única dá ao SideKick uma velocidade impressionante. O ponto de reboque em alumínio Quick Connect faz com que prender e soltar sua corda de rebo-
que seja fácil e rápido. A válvula patenteada Speed Safety permite inflar e desinflar rapidamente. Uma cobertura de náilon grosso com aberturas de drenagem estão 
nesses luxuosos rebocáveis..

Chão inflado com ar, válvula patenteada Speed Safety, ponto de reboque em alumínio, cobertura em náilon com zíper, tampa da válvula acolchoada, alças duplas 
em espuma, feito em PVC K80, encostos inflados com ar.

SIDE KICK 2

53-2172 
2 pessoas
2m x 1,75m
(inflado)

Tenha o controle em todos os níveis com os U-Slaloms disponíveis em tamanho para até 3 pessoas! Esses tubos em forma de U tem uma capacidade de direção 
fantástica graças ao sistema VEER e as barbatanas Dentes de Tigre estrategicamente posicionadas. O design único permite os praticantes a manobrar o tubo simples-
mente deslocando o seu peso para direita e esquerda na direção que eles queiram ir. Os U-Slaloms  são decorados com desenhos personalizados em uma cobertura 
de nylon resistente e PVC K80. Múltiplos seguradores emborrachados estão disponíveis na frente. Os seguradores estão em linha para fácil acesso para dirigir. Infle os 
U-Slaloms em tempo recorde com a patenteada válvula rápida de segurança e use a conexão rápida de alumínio pra conectar rapidamente.

Desenho no fundo – sistema VEER – válvula de segurança e velocidade – cobertura de nylon resistente – aberturas de drenagem – seguradores de borracha – 
ponto de reboque de alumínio de rápida conexão – barbatanas Dentes de Tigre estrategicamente distribuídas.

U-SLALOM 3

53-1975
1 a 3 pessoas
1,88m x 1,83m
(inflado)

U-SLALOM 2

53-1965
1 a 2 pessoas
1,52m x 1,47m
(inflado)

U-SLALOM 1

53-1955
1 pessoa
1,24m x 1,22m
(inflado)
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BAT-X-RAY

53-1510
1 pessoa
1,35m x 1,35m

GRANDSTAND 1

53-1850
1 pessoa
2,24m x 1,8m

BOOSTER BALL
Com corda de 
reboque customizada

53-2030
Para uso de 1 a 4 rebocáveis
18,3m (incluindo a bola)
97cm x 69cm

GRANDSTAND 2

53-1860
2 pessoas
2,64m x 2,24m

Esse tubo de ação tem uma aerodinâmica em forma de asa desenhada para corrida e saltos. 
Feito com sistema VEER e barbatanas Dentes de Tigre, você simplesmente se inclina para a 
direção para onde quer ir. O Bat-X-Ray tem uma construção em PVC K80 e seguradores mol-
dados em PVC dão o máximo controle. O ponto de reboque de rápida conexão faz o anexo da 
sua corda em um instante e a válvula rápida e segura faz o inflar e o desinflar rápido e fácil.

Fique em pé e grite no surpreendente Grandstand! Esse tipo de rebocável tem um design especial para fazer o reboque sem esforço e um ponto de reboque de conexão 
rápida para deixar sua corda conectada em um segundo. A válvula rápida e segura infla o mais rápido possível. Um enorme bloco de espuma EVA no nylon permite a cada 
praticante muitas posições diferentes. Equipado com direção dupla e seguradores para você poder segurar firmemente e gráficos customizados que vão deixar todo mundo 
saber que você está chegando! 

A Booster Ball é uma corda de reboque customizada com uma 
bóia inflável no meio que irá aumentar sua performance de re-
boque de várias maneiras. Ela mantém a corda de reboque fora 
da água enquanto reboca. Isso aumenta a performance total 
da maioria dos rebocáveis e todos os tubos de ação. Reduz o 
arrasto, o spray formado pela corda e a submersão.

Sistema VEER – barbatanas Dente de Tigre – ponto de reboque de alumínio de rápida conexão 
– design aerodinâmico em forma de asa – PVC K80 – válvula rápida e segura patenteada

Ponto de reboque de rápida conexão em alumínio – cobertura de nylon forte – direção dupla com seguradores – bloco de espuma de EVA – válvula rápida e segura – PVC K80

Corda de reboque de 4,100 – abertura de drenagem – válvula
rápida e segura – 18,29m de comprimento – cobertura de nylon

BIG MABLE

53-2213
1 a 2 pessoas
1,75cm x 1,68cm

SUPER MABLE

53-2223
1 a 3 pessoas
2,01m x 1,98cm

GREAT
BIG MABLE

53-2218
1 a 4 pessoas
2,36m x 2,16m

Os novos e melhorados rebocáveis clássicos Mable vão continuar impressionando você 
com uma variedade de opções com números de ocupantes. Produzidas com dois pon-
tos de reboque, você pode ir para uma volta fantástica utilizando o confortável encosto 
ou reboca-lo na direção oposta para um estilo charrete que você nunca vai esquecer. 
Todos os três tamanhos vêm equipados com confortáveis assentos almofadados de 
EVA. Seguradores de correias duplas com guardas juntas permitem muitas posições 
diferentes. A adição de paredes laterais almofadadas de ar irão manter você a bordo 
enquanto o encosto redesenhado e os novos gráficos fazem esse rebocavel unicamente 
feito para impressionar. A válvula rápida e segura patenteada e o ponto de reboque de 
alumínio com conexão rápida vão economizar seu tempo. Os Mables são feitos de PVC 
K80 e cobertura dupla de nylon com aberturas de drenagem. Eles também fazem um 
perfeito lounge de luxo em qualquer piscina, praia, lago ou rio.

Pontos de reboque na frente e atrás – paredes laterais almofadadas de ar – válvula 
rápida e segura – ponto de reboque de alumínio com conexão rápida – seguradores 
de correias duplas com guardas juntas – cobertura dupla de nylon

www.safewave.com.br Tel. (19) 3532-414810 11



BANDWAGON 1+1

53-1610
1 a 2 pessoas
2,82m x 1,07m

16 QUART
COOLER FLUTUANTE

40-1003
86 cm
Capacidade para 12 latas

60 QUART
COOLER FLUTUANTE

40-1010
1,02m
Capacidade para 48 latas

BANDWAGON 2+2

53-1620
1 a 4 pessoas
3,05m x 1,85m

Esse Bandwagon foi feito para reboque sem esforço o que elimina a subida na inicialização. O assento inovador permite sentar para frente, para trás, ajoelhar ou 
deitar para o estilo que você está desejando. O Bandwagon apresenta assento de malha, piso de espuma almofadado em EVA e laterais do assento de espuma para te 
manter no lugar. A cobertura de nylon está equipada com vários seguradores emborrachados. Válvula rápida e segura faz inflar e desinflar muito facilmente. O ponto 
de reboque de rápida conexão de alumínio vai te colocar na água rapidamente!

Leve a festa para a água com esses coolers flutuantes de grande capacidade cheio das suas bebidas favoritas! Com 4 apoios de copos moldados, abertura fácil com 
zíper e alça de transporte moldadas. Feito de PVC K80 e equipado com válvula segura para um inflar rápido e fácil. Relaxe com a bebida de sua escolha enquanto você 
flutua na água com um cooler bem ao seu lado!

Válvula rápida e segura patenteada – ponto de reboque de rápida conexão em alumínio – múltiplos seguradores emborrachados – assento inovador – cobertura de nylon 
com zíper – PVC K80 – encostos de ar

Válvula segura – alça de PVC moldada – feito em PVC K80 – abertura de zíper em toda a circunferência – funcionalidade de flutuação – grande capacidade para gelo e bebidas

POPARAZZI

53-1750
1 a 3 pessoas
1,83m x 1,73m

CRAZY 8

53-1450
2 pessoas
1,85m x 1,37m

OUTLAW

53-1126
1 pessoa
1,35m x 1,47m

Poparazzi tem uma forma única com fundo basculante que permite cortar o rastro e 
deslizar sobre a superfície da água com arrasto mínimo. Com a virada do barco, as pes-
soas de dentro vão oscilar no rastro enquanto as outras vão subir muito acima dela! 
Almofadas para o corpo permitem os praticantes performance confortável em todas 
as posições imagináveis. A torre equipada com seguradores emborrachados permite 
ficar em pé ou ajoelhados na parte de trás. O ponto de reboque de rápida conexão de 
alumínio te deixa pronto num piscar de olhos e a válvula rápida e segura permite um 
inflar e desinflar o mais rápido possível. Em pé, sentado, ajoelhado, deitado, aproveite 
esse surpreendente passeio!

Pegue um amigo e se prepare para uma experiência selvagem e louca no Crazy 8 para duas 
pessoas. Dois pontos de reboque permitem sentar em linha ou lado a lado para duas ex-
periências totalmente diferentes. O design único em formato de oito tem uma cobertura 
de nylon parcial e PVC K80 para durar mais. Tem vários seguradores emborrachados para 
acomodar várias posições. A válvula rápida e segura patenteada vai colocá-lo inflado na água 
em segundos.

O Outlaw é um tubo triangular com cobertura de nylon parcial 
e gráficos de Velho Oeste que com certeza farão você ser no-
tado. É equipado com seguradores emborrachados para maior 
conforto e um reforçado sistema de reboque. A válvula rápida 
e segura permite um inflar e desinflar mais rápido de um re-
bocável inflável.

Torre alta no convés traseiro – cobertura de nylon resistente com zíper – ponto de reboque 
de rápida conexão de alumínio – PVC K80 – Design do fundo – seguradores emborrachados

Válvula rápida e segura – seguradores emborrachados – cobertura nylon parcial – dois pontos 
de reboque – PVC K80

Seguradores emborrachados – válvula rápida e segura – 
cobertura parcial de nylon – design em triângulo
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GYRO

53-1818
1 pessoa
1,42m x 94cm

SPEED ZONE 1 

53-1920
1 pessoa
147cm

SPEED ZONE 2

53-1931
2 pessoa
223cm x 213cm

Se prepare para alguns momentos de pura emoção com esse rebocável único que você não vai achar em lugar nenhum! Gyro vai te levar a um giro com uma simples virada 
do barco. O sistema de reboque giratório em aço inoxidável permite o Gyro rolar e rolar com uma pessoa dentro enquanto todos assistem toda a ação pelo furo de frente 
ao tubo. Gyro é feito de PVC K80 e tem a válvula rápida e segura patenteada para você poder inflar e desinflar esse rebocável em pouco tempo. A pessoa simplesmente 
segura no sistema de PVC localizado na frente do tubo e aproveita o passeio. Atenção, não é para os de coração fraco!

O Speed Zone vem em dois modelos que dão um passeio estável enquanto são facilmente puxados para uma corrida emocionante! Esses infláveis acelerados são feitos 
inteiramente de nylon grosso lustroso e os assentos mantem o passageiro firme em seu assento. Os encostos dão um suporte para a lombar, enquanto o piso de ar almo-
fadado vão assegurar um passeio confortável. A alças duplas para segurar em espuma vão manter suas mãos seguras. Feito com PVC K80, os Speed Zones são fortes.

Feito de PVC K80 – ponto de reboque giratório 360° em aço inoxidável – sistema de seguradores moldados em PVC – válvula rápida e segura patenteada – design aerodinâmico 
– gráficos customizados – funcionalidade barril rolante – moldado em PVC

Encostos inflados com ar, alças duplas em espuma, válvula patenteada Speed Safety, aberturas de auto drenagem, chão inflado com ar, sistema reforçado, cobertura de náilon 
grosso, PVC K80, tampa da válvula acolchoada.

FREQUENT FLYER

53-1661
1 a 3 pessoas
2,32m

TURBOBLAST

AHTB-12
2 pessoas

AIRHEAD 
MACH 2

AHM2-2 
2 pessoas

VIP SPORTSTUBE

53-1116
1 pessoa
1,37m

Esse clássico foi redesenhado com um novo look! Vem equipado com pads 
em neoprene para proteger seus joelhos e cotovelos. Múltiplas alças duplas 
de espuma permite passeios em várias posições. O ponto de reboque paten-
teado em alumínio Quick Connect vem para colocar e tirar a corda rápido e 
fácil para aumentar o seu tempo na água. Desenhado com a válvula Speed 
Safety você terá sua boia inflada rapidamente. E se isso não for suficiente, 
o novo design gráfico em cima e em baixo da sua cobertura de náilon vai 
fazer você ser notado na água. As aberturas de drenagem vão manter você 
navegando com uma inacreditável velocidade e graça. 

Turboblast não é apenas uma boia, é uma das melhores! Tem dois luga-
res e cobertura de náilon com duas aberturas de auto-drenagem.  Feita 
de PVC é equipado com a válvula Boston Airhead, a última palavra em 
inflar e desinflar. Quatro alças de neoprene fornecem segurança e confor-
to. Você vai realmente apreciar a Kwik-Connect todas as vezes que você 
precisar colocar sua corda.

Mach 2 é o nosso rebocável para 2 pessoas. Nós recomendamos os cokpits 
de tubo para as pessoas tímidas e jovens, porque eles se sente muito segu-
ros. Mach 2 tem também um lado selvagem, fazendo jovens e adultos felizes. 
O chão inflável torna o assento confortável. Quatro alças de luxo com neo-
prene dão segurança e conforto. O PVC e a cobertura de náilon asseguram 
anos de utilização. Equipada com a válvula patenteada Speed Safety para um 
inflar e desinflar fácil.

O clássico VIP Sportstube tem a válvula patenteada Speed Safety para in-
flar e desinflar rapidamente, alças moldadas em PVC para não escorregar e 
um sistema de reboque forte. Simplesmente infle, conecte a corda e você 
estará pronto. O VIP Sportstube é feito com PVC K80 e tem chão inflável 
o que o torna fácil de utilizar nas posições deitado ou sentado e oferece 
emoção em qualquer uma das posições. 

Pads em EVA, válvula Speed Safety, ponto de reboque em alumínio Quick 
Connect, cobertura em náilon com zíper, tampa da válvula acolchoada, múl-
tiplas alças de espuma, PVC K80, aberturas de drenagem.

Descanso de cabeça de ar – bolsos com zíper – apoios de copos moldados – 
descanso de pés – assentos confortáveis – válvula rápida e segura patenteada

Feito 100% em PVC K80, Sistema de reboque moldado, válvula Speed 
Safety, alças de PVC moldadas, chão inflável com ar.
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FIJI FLOAT LAZYLAGOON

AHFF-1
1 pessoa

AHLL-1

BIMINI LOUNGER

AHBL-3 
1 pessoa

HOOPLA

AHHO-1
1 pessoa

Fique relaxado flutuando em uma piscina ou lago, sentado no confor-
tável assento Fiji Float. Sua bebida vai ficar próxima da sua mão no 
apoio de copo moldado. Prenda em um barco ou amarre mais duas 
Fiji Float juntas usando cordas de ancoragem. Feita de vinil durável.

Relaxe na água com o Bimini Lounger! Flutue com suas pernas dan-
çando na água ou com elas esticadas no apoio de descanso inflável 
enquanto senta confortavelmente. Tem um apoio de copo para a sua 
bebida gelada e um compartimento de zíper para guardar seu protetor 
solar e outras coisas. O encosto inflável e o apoio de pescoço asse-
guram muito conforto. Feita com PVC durável e cobertura de náilon.

Hoopla é uma boia de nado de alta qualidade. É feito com PVC e vai certamente su-
perar as suas expectativas. Hoopla é diversão garantida para piscinas, lagos e rios.

Relaxe com todos os seus amigos com a ilha inflável Lazy Lagoon. A sua configuração 
única de assentos em forma arredondada com um buraco central para mergulhar os 
seus pés quando quiser se refrescar. A parte inflável ao redor torna-se um confortável 
suporte para as costas e as duas alças torna fácil a escalada na boia quando sair para 
dar um mergulho. Tem três pontos para prender um cooler flutuante, uma ancora ou 
prender a ilha em um deck ou na costa. Infle rapidamente com a válvula patenteada 
Speed Safety e fique tranquilo na piscina, lago ou praia nesse verão.

Assentos confortáveis – câmara de ar central – seguradores moldados 
em PVC – cooler flutuante – apoios de copos moldados – sistema de 
ancoragem
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CABANA ISLANDER
COM COOLER
FLUTUANTE

54-1920ª
1 a 6 pessoas
2,74m x 2,08m

FIESTA ISLAND 
COM COOLER 
FLUTUANTE

54-2010
1 a 8 pessoas
3,51m x 3,51m

Relaxe na Cabana Islander em formato de ilha para 6 pessoas apro-
veitarem. Feito com PVC K80 com uma cobertura retirável de nylon 
resistente a vento para manter todos na sombra. Válvula rápida e se-
gura infla e desinfla o mais rápido possível e um sistema de anco-
ragem assegura que você não vai ficar a deriva. Também inclui um 
furo no centro para acesso à água, plataforma de embarque para 
fácil acesso e um cooler flutuante que pode ser colocado fora da ilha.

Relaxe na Pool n’ Beach 6UP Lounge. Seis furos porta copos para copos 
que vão segurar suas bebidas e inclui uma sacola ancora que vai manter 
a sua boia parada. O design face a face coloca todos no centro da ação. 
Tem uma área livre no centro para que você mantenha seus pés refres-
cantes na água e um sistema para anexar seu cooler flutuante.

Sente e relaxe no colchão confortável em uma piscina, lago ou até na cos-
ta ou na beira da piscina. Três adultos ou quatro crianças podem dividir 
o colchão aproveitando o conforto e o luxuoso encosto. Construído com 
PVC para uma longa duração, o formato atrativo permite se espalhar e 
aproveitar para se bronzear ou ler um livro com um amigo. Equipado com 
duas válvulas patenteadas Speed Safety para inflar e desinflar facilmente.

Fiesta Private Island é uma sala para 8 pessoas com apoios de copos
moldados em PVC em toda a volta e um confortável encosto para manter 
você relaxado. Feito em PVC K80, válvula rápida e segura, sistema   de  an-
coragem para voe não ficar a deriva.e seguradores moldados para fácil trans-
porte. Coloque o cooler flutuante (incluso) com apoios de copos moldados 
na sua ilha.

Cobertura retirável de nylon resistente a vento – furo no centro – plataforma 
de embarque – cooler flutuante – sistema de ancoragem

Apoios de cabeça e costas infláveis com ar, design redondo único para fica 
face a face, válvula Speed Safety, área livre para colocar seus pés na água, 
assentos confortáveis.

Encosto alto – apoio de copo moldado – descanso de pés inflável – assento 
confortável – válvula rápida e segura – teto conversível ajustável

Assentos confortáveis – câmara de ar central – seguradores moldados 
em PVC – cooler flutuante – apoios de copos moldados – sistema de 
ancoragem
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POOL N’´ ́BEACH 
6UP LOUNGE

54-1985
1 a 6 pessoas
1,70m x 1,02m

DESIGNER SERIES 
FLOATING COUCH

AHDS-007 
1 a 3 pessoas



POOL AND
BEACH 2UP
LOUNGE

54-1982
2 pessoas
1,22m x 1,96m

BANANA
BEACH
LOUNGE

54-1660
1 pessoa
1,96m x 1,09m

Junte 2, 3 ou 4 Poll n’ beach 2 up lounges e tenha uma festa flutuante! 
Esse lounge para duas pessoas é feito para o conforto, com dois assentos 
almofadados e encostos de cabeça inflados. O design listrado fashion vai 
parecer ótimo em qualquer piscina. É equipado com conectores integrados 
para juntar 2 ou mais, 2 apoios de copos moldados e uma alça para cordas 
para uso em lagos. Feito em durável K80, assegura vida longa. Equipado 
com a válvula rápida e segura para o inflar e desinflar rápido e fácil.

Adicione luxo à sua piscina, lago ou praia com o Banana Beach Lounge. É 
mais confortável do que parece! Aproveite com estilo e uma bebida gelada 
nesse colchão. Se você estiver no lago, ate-o no barco parado, deck ou a um 
amigo com a alça para corda, porque você vai dar um cochilo! Feito com um 
encosto ergonômico em K80 durável. Equipado com a válvula rápida e segura 
para inflar e desinflar. 

Encostos de cabeça infláveis – dois apoios de copos – válvula rápida e segura 
– conectores integrados para juntar até 4 lounges – alça para corda

TREK-N-TUBE

52-1501
1 pessoa
1,27m

ROCK & ROLL
LOUNGE

54-1680
1 pessoa

Sente e relaxe com estilo no Trek-n-tube. Esse clássico flutuador tem segu-
radores laterais convenientes e uma mochila de viagem que o deixa portátil 
para levar para qualquer piscina, lago, praia ou rio. Descanse sua cabeça 
no grande encosto de ar almofadado e tenha a experiência completa de re-
laxamento. A cobertura de nylon dá durabilidade com os apoios de copos e 
a válvula rápida e segura para o inflar e desinflar rápido. O Trek-n-tube tem 
um assento confortável, dois coolers para refrescar suas bebidas favoritas 
e dois bolsos com zíper para seu protetor solar e outras necessidades.

Deite-se e relaxe nesse exclusivo Rock & Roll Lounge. Ele é contornado 
de almofadas de ar para o conforto e flutua na água como uma fina peça 
de arte. O design sexy e lustroso é fashion e funcional ao mesmo tempo, 
então você pode ficar em diversas posições para atingir o máximo de con-
forto. O Rock & Roll Lounge vem equipado com a válvula rápida e segura 
patenteada para você inflar rapidamente e começar a relaxar. Esse lounge é 
o ingresso para um conforto de alta classe no chão ou na água.

Encosto de cabeça almofadado – apoios de copos – cooler com zíper – 2 
compartimentos para guardar o que quiser – assento confortável – válvula 
rápida e segura

Design único e contemporâneo – válvula rápida e segura – feito 100% em 
PVC K80 – máximo conforto

Feito em PVC K80 – alça para corda – ergonômico – encosto almofadado – 
válvula segura e rápida

10% PVC FUNSTATION  

58-1015
1 pessoa pulando
3,51m

NOODLER 1

54-1851 
1 pessoa
1,16x1,16m

NOODLER 2

54-1852 
2 pessoas
1,62x1,16m

Pegue um ar com os gigantes Funstations, disponível em dois tamanhos, 3,51m e 4,11m. Inflar é fácil com o exclusivo design da sua câmara de ar. A plataforma de 
embarque removível com seguradores moldados dá facilidade para subir. O sistema de ancoragem (incluso) mantém o pulador estável enquanto você pula. Seguradores 
moldados permitem um amigo ficar esperando na plataforma. Feito em PVC K80 com uma grande plataforma de salto e um envolto de nylon almofadado. Alcance as 
estrelas enquanto pula!

Grande plataforma de salto – Feito em PVC K80 – envolto de nylon almofadado – seguradores moldados – sistema de ancoragem – plataforma de embarque com segurado-
res moldados – exclusivo design da câmara de ar
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Relaxe com o Noodler, disponível para 1 e 2 pessoas. Refreque-se, relaxe e desfrute do confortável assento. Leve sua bebida favorita e coloque no local especialmente 
feito para colocar seu copo. Vire o Noodle  e tenha uma prancha customizada para se divertir! Feito com PVC K80 e com a válvula patenteada Spped Safety permite inflar e 
desinflar muito fácil e rapidamente. Se você quer relaxar na piscina, praia ou lago neste verão, então o Noodler é seu passaporte para a serenidade.

Apoio para copo, apoio para pernas, feito em PVC K80, assento confortável, válvula patenteada Speed Safety, Apoio de costas ergonômico inflável.



POLL BEACH CABANA LOUNGE
COM INFLADOR MANUAL

54-1900
1 ou 2 pessoas
2,13m x 1,47m

COOLER CADDY

40-1020 
1,19m x 93cm

LUVAS WATERSPORTS

60-3000

Leve suas atividades esportivas na água para um próximo nível com as luvas Wa-
tersports. Essa luvas sem dedos com a palma almofadadas permitem os esportistas 
chegar a um segurar firme, enquanto ajuda a aliviar fadiga dos músculos e calosi-
dades. Feita de neoprene é macia e flexível. As luvas Watersports são estilosas e 
confortáveis, com detalhes em vermelho. Tamanho único.

Divirta-se com o Poll n’ beach cabana lounge. Você vai amar a cobertura ajustável 
e removível com ventosas de ar. Descanse sua cabeça no encosto almofadado para 
relaxar. Feito com cobertura de nylon e design ergonômico em S para maior conforto. 
A conveniente alça de viagem deixa ele fácil para levar a qualquer lugar! A bomba infla-
dora manual está inclusa para inflar em qualquer lugar que você decida utilizá-lo. Você 
pode inflar fácil e rapidamente com a válvula rápida e segura patenteada.

Válvula rápida e segura patenteada – alças para viagem – bomba manual – encosto 
ergonômico – cobertura ajustável e removível

Palma almofadada para um segurar firme – leve e flexível – feito em neoprene confortá-
vel – tamanho único

Com o Cooler Caddy, seu cooler e todo o conteúdo dele podem te acompanhar na piscina, lago ou rio. Suas 
bebidas refrescantes vão estão boiando com você e seus amigos sem precisar sair da água para pegar uma 
bebida gelada! Quatro apoios de copos mantem as bebidas a mão. Prenda-o  em um deck ou barco com 
dois convenientes pontos. É equipado com a válvula patenteada Speed Safety para inflar e desinflar rapi-
damente e um botão de drenagem. Comporta um cooler de 45 litros. É hora da festa com o Cooler Caddy!

comporta um cooler de 45 litros, dois pontos para prender em lugares fixos, válvula patenteada 
Speed Safety, 4 apoios de copo, botão de drenagem.
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AIRHEAD® AQUAZOOKATM

Encharque seus amigos com Aquazooka! Essa bazuca de água fácil e operar e de 
encher é feita com termoplásticos de alto impacto e vai durar muitas estações de 
diversão. Simplesmente mergulhe a Aquazooka na água e puxe a alavanca para a 
água entrar no reservatório. Você estiver pronto para abrir fogo, com uma distância 
de 60 pés! Aquazooka é equipada com EVA para você segurar sem escorregar, 
mesmo que suas mãos estejam molhadas no meio da batalha! O EVA também 
assegura que o Aquazooka irá boiar na água.

AHGP-6 
AIRHEAD® GANG PLANKTM

Caminhe na água com o impressionante Gang Plank! Até seis pessoas podem andar 
na prancha ou melhor ainda, relaxar e brincar com o colchão inflável o dia todo. O de-
sign inovador tem um sistema de conexão com zíper então você pode juntar quantos 
você quiser para as suas festas na água! Feito em PVC com 4 pontos para prender 
no barco, deck ou na costa. Com um esquema de cores reversível, o lado branco ou 
azul royal vão certamente combinar com sua casa do lago ou piscina. Descanse com 
seus amigos no colchão inflável ou fique maluco com o Gang Plank.



AHW-4020  AIRHEAD®

FLUID Wakeboard
Fluid e Apocalypse são feitos para esportistas intermediários e 
experts com peso entre 40kg e 77kg. As 6 barbatanas duplas dão 
tração e estabilidade. Esportistas que se mantém na extremidade 
conseguem mais velocidade e movimento sem derrapagens. As 
barbatanas centrais removíveis dão tração. As nadadeiras laterais 
são curvadas e anguladas para fora em 11 graus para dar vantagem 
extra e faze-lo sentir-se solto. O contínuo balanço é rápido e releva 
ondas suaves. Tamanho da prancha 134cm.

AHW-5020 AIRHEAD®

INSIDE OUT Wakeboard
Inside Out é desenhado para esportistas intermediários e ex-
perts pesando acima de 68kg. As 6 barbatanas duplas dão tra-
ção e estabilidade. Esportistas que se mantém na extremidade 
conseguem mais velocidade e movimento sem derrapagens. 
As barbatanas centrais removíveis dão tração. As nadadeiras 
laterais são curvadas e anguladas para fora em 11 graus para 
dar vantagem extra e faze-lo sentir-se solto. O contínuo ba-
lanço é rápido e releva ondas suaves. Tamanho da prancha 
141cm.

Os Wakeboards moldados com injeção reativa (RIM) são os 
mais fortes da indústria porque as fibras de vidro múltiplas 
dão mais tempo de vida aos wakeboards.

AHW-3020
AIRHEAD® RADICAL
Radical traz gráficos geométricos abstratos realmente prendem a 
atenção. Ele dá leves transições nas curvas e um consistente pular 
de ondas. A natureza flutuante desse wakeboard de 1,43 cm é de-
senhado para ajudar os esportistas de todos os níveis no esporte. 
As pontas arredondadas e o perímetro chanfrado fornecem um 
consistente deslize. Desenhado para esportistas com mais de 68k, 
a performance é sem precedentes. Duas barbatanas reforçadas re-
movíveis de nylon e fibra de vidro dão excelente tração.

AHW-2020 AIRHEAD®

SPIKE Wakeboard
Spike é feito para pessoas que estão procurando uma leve 
transição entre a virada e um consistente corte de onda. 
As pontas arredondadas e o perímetro promovem um con-
sistente lançamento na onda. Esse wakeboard de 135cm é 
desenhado para ajudar as pessoas a subir um nível no es-
porte. Desenhado para homens e mulheres terem uma ótima 
performance  com uma prancha nessa faixa de preço. Duas 
barbatanas removíveis de fibra de vidro reforçada  com náilon 
promovem uma excelente tração.

AHW-5050 AIRHEAD®

RIPSLASH Wakeboard
Desenhado para pessoas de intermediário a experts. Os 141cm e 
as 6 barbatanas duplas dão mais segurança e tração. Os espor-
tistas se mantem no topo da onda, conseguem ter mais velocida-
de e fazer manobras sem cair. As barbatanas centrais removíveis 
também promovem tração. As barbatanas laterais são curvadas e 
anguladas formam uma borda extra e dão sensação de liberdade. A 
forma continua é rápida e tolerante com ondas suaves.

AHWS-F01 
AIRHEAD® BANZAI
Banzai é o Cadilac das pranchas de wakesurf. Sua forma clássica é 
fácil de se ficar em pé, perfeita para iniciantes, intermediários, ondas 
pequenas e pessoas grandes. Essa prancha de fibra de vidro compri-
mido moldada com duas pontas grudam na onda. Os pads de EVA 
moldadas dão muita tração, controle e balanço. 3 barbatanas perfi-
ladas estão colocadas na prancha. O shape de 2,5” faz a prancha ser 
rápida. Um tamanho serve para todos.
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AHS-900 AIRHEAD®
WIDE BODY SKISAHKB-3 AIRHEAD®

WAKE SHAKER KNEEBOARD
AHS-1400 AIRHEAD®
COMBO WIDEBODY WATER SKIS

Esses esquis aquáticos largos são 
perfeitos para ensinar adolescentes e 
adultos para um começo ótimo, ficar 
de pé, virar e pular. Eles jogam a água 
lateralmente sem esforço. Uma vez que 
você se torna melhor na prática, eles 
são ótimos para pular as ondas. Uma 
barra removível é dada para as primei-
ras vezes. As botas de dupla densidade 
são ajustáveis para os tamanhos 34-43. 
Composição durável. Barbatanas de fi-
bra de vidro reforçada com nylon para 
tração.

O novo design do Wake Shaker com fundo de ca-
naletas faz você praticar o esporte de joelhos mais 
fácil com mais diversão! Você vai amar as transi-
ções fáceis e os arcos consistentes e as rotações 
sem esforço! Wake Shaker é ótima para todos os 
níveis e tem bordas chanfradas para dar mais apoio 
quando se chocar com as ondas. Os espaços para o 
joelho mais profundos dão mais conforto e contro-
le. O fundo exclusivo reduz a tensão da água para 
que você tenha sensações maravilhosas. Vem com 
alça integrada EZ UP que prevê menos esforço no 
início e fácil acesso à alça de mão.

Você vai amar a estabilidade e apoio desses esquis longos. 
A superfície longa desloca mais água para inícios mais fá-
ceis e dá estabilidade superior no topo da água. O design 
de ampulheta faz com que as manobras iniciais sejam fei-
tas mais rápidas e com menos esforço mesmo em barcos 
com menos velocidade. Esquiadores mais avançados vão 
adorar as dicas para os saltos na água. Barbatanas de fibra 
de vidro reforçadas dão tração precisa. Os apoios de pé 
são ajustáveis.

AHB-12L AIRHEAD®
GLOBINDINGTM

AHB-7 AIRHEAD®
ASSAULTTM XXL BINDING

AHB-4 AIRHEAD®
CLUTCH TM BINDING

BG-1 AIRHEAD® BOOT GOOTM

Nós temos prazer em apresentar o mais alto nível de qualidade, conforto e performan-
ce com nossa nova bota de wakeboard Goblin! Elas oferecem apoio superior, conforto 
e capacidade de resposta para os mais exigentes praticantes. Um modelo confortável 
e firme é dado pelo sistema rápido de fecho e uma tira de velcro super firme. A sola 
texturizada oferece a perfeita combinação entre apoio e maciez. Todos os estilos serão 
facilmente atendidos por essa versátil bota. 12L serve para homens que calçam de 
42-46 na numeração brasileira.

Aiehead Assalut é uma bota extra grande desenhada com qualidade, durabilidade 
e performance. Essa bota de suporte tem fecho ajustável, cordão forte e um fecho 
extra para evitar caídas. O sistema de correia dupla em acima e abaixo assegura que 
a bota ficará certa em seu pé. A sola da Assault oferece suporte e conforto. Os furos 
para wakeboard são reforçados com placas de alumínio para durabilidade. Assault 
serve para tamanhos  40-46.

Clutch é a bota desenhada para os mais exigentes. Um ótimo encaixe sem pon-
tos de pressão é garantido pelo sistema de amarrar duplo acima e abaixo, 5 
pares de ilhoses independentes e tira ajustável nos dedos. A sola oferece uma 
perfeita combinação de suporte amortecedor. A área de encaixe é reforçada com 
placas de alumínio para durabilidade. Clutch serve para homens que calçam de 
38 - 42 na numeração brasileira.

Facilita calçar botas de wakeboard com o Airhead 
Bot Goo. Ele economiza tempo e reduz rasgos por 
uso nas botas. Boot Goo se dissipa tão logo você 
entra na água para uma máxima performance. Am-
bientalmente segura e com fórmula não oleosa. Em-
balagem com 473ml.

AHS-1300 
AIRHEAD® COMBO WATER SKIS
Perfeito para esquiadores que necessitam de estabilidade e querem avançar em suas 
habilidades, Combo Water Skis tem um ótimo custo benefício para esqui aquático 
recreacional familiar. Essas tábuas de 16 polegadas foram desenhadas para acomo-
dar muitos níveis diferentes de habilidade. Frente larga e traseira menor dão mais 
balanço de performance, controle, estabilidade e voltas mais leves. A construção de 
fibra de vidro reforçada com barbatanas de náilon assegura anos de uso. Os apoios 
de pés são ajustáveis.
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AHRE-12
AIRHEAD® REBELTM KIT
Tudo o que você irá precisar para um dia muito 
feliz na água está nessa caixa! Rebel é para 1 pes-
soa, tem 1,37m de diâmetro com 4 alças luxuosas 
de neoprene. É equipado com uma válvula Boston 
para um conveniente inflar e desinflar. Nosso me-
lhor inflador portátil de 12 volts está incluso e irá 
inflar o Rebel rápida e efetivamente. Uma corda de 
reboque de 16 cores também está inclusa.

AHST-2 , 3
AIRHEAD® STORM IITM & STORM IIITM

Airhead Storm II e III são obras de arte dos rebocáveis. Nenhum outro rebocavel dá essa combinação emparelhada de excitação, estabilidade e conforto. Storm é um grande 
inflável em forma de asa e uma frente mais fina e permite passar sem esforço por grandes ondas. Alças de nylon com neoprene dão um segurar firme. Feito de PVC durável 
e nylon 840. Quando é hora de relaxar, Storm II e III se transforma no mais confortável flutuador!

AHST-2 Airhead Storm II
2 pessoas
2,18m x 1,91m

AHST-2

AHST-3

AHST-3 Airhead Storm III
3 pessoas
2,95m x 1,91m

AHTF-2
AIRHEAD TRANSFORMERTM

AHTF-4 TRANSFORMERTM 4

Airhead Transformer são duas bóias em uma! E se transforma de um deck em um 
cockpit em segundos! Crianças vão adorar especialmente a forma de cockpit. O chão 
inflável e as alças de luxo de neoprene vão ajudá-los a sentirem-se seguros. Adoles-
centes e adultos normalmente preferem um passeio no tubo em forma de deck. Para 
transformar esse rebocável de 2 lugares, simplesmente coloque as placas infláveis 
para preencher o cockpit e coloque as placas de neoprene no lugar. Se você tem uma 
criança pequena e um adolescente ou adulto, você pode misturar e ter um cockpit 
e um deck! Transformer é feito com nylon 840 e vinyl. A Kwik-Connect e a válvula 
Boston dão rápido e fácil conexão, inflar e desinflar. 1,78m x 1,91m (tamanho de-
sinflado).

Tranformer 4 é 4 tubos em 1, provendo diversão para 2, 3, 4, 5 ou 6 pesso-
as de uma só vez!  É um confortável rebocável para 4 pessoas passearem 
sentados, um rebocável com estilo para 2 pessoas, um deck rebocável para 

3 pessoas e um maravilhoso lounge! Esse grande rebocável redondo é um 
assento inflável para 4 com 8 alças tubulares e um ponto de reboque 

Kwik-Connect. As alças são equipadas com neoprene o que pro-
move segurança e conforto. Ambos os rebocáveis são equipados 
com a válvula Speed Safety que promove a melhor conveniência 
em inflar e desinflar.
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AHVI-F1, 2 & 3
AIRHEAD® VIPERTM 1, 2 & 3

AHTK-6 
AIRHEAD® BAJA SURF KAYAKTM

A série Airhead Viper é uma coleção dos melhores 
rebocáveis estilo cockpit que o seu dinheiro pode 
comprar. Eles são desenhados como barcos que 
é a chave para passeios emparelhados e estáveis. 
Vipers são especialmente populares com crianças, 
porque eles se sentem muito seguros sentados 
nos confortáveis chãos infláveis dentro dos cock-
pits. Crianças e adultos vão adorar os desenhos 
baseados na corrida de Nascar. Eles são duráveis 
pois são feitos em nylon e não há PVC exposto. As 
alças de nylon tem neoprene para mais conforto. 
Uma capa de EVA cobre a válvula Boston.

Tamanhos desinflados:
AHVI-F1: 1 pessoa, 1,88m x 1,5m
AHVI-F2: 2 pessoas, 1,88m x 1,85m 
AHVI-F3: 3 pessoas, 2,49m x 1,88m

É desenhado para navegar em uma praia de surfistas 
ou nas águas calmas de um lago. A primeira coisa que 
você vai notar é como ele é confortável. Você vai amar 
o design único, o encosto ergonômico e os apoios para 
os pés. Você fica com sede depois de remar? Sem pro-
blemas, tem um cooler que cabem 6 bebidas e o gelo. 
Coloque seu remo no apoio enquanto relaxa com sus 
bebida gelada! Arrume seus equipamentos com segu-
rança com a rede de armazenamento removível que fica 
na frente. Alças de transporte são convenientemente 
localizadas na dianteira e traseira. Feito com PVC K80 
com barbatanas e duas válvulas patenteadas Speed Sa-
fety para inflar e desinflar rapidamente. Remo vendido 
separadamente.

AHVI-F1

AHVI-F2

AHVI-F3

AHAL-1 AIRHEAD® ARUBA LOUNGETM

Airhead Aruba Lounge é um lounge confortável para piscina e lago com 
uma área molhada entre travesseiros em cada extremidade. Deite-se e 
refresque-se suspendido na água pela confortável área molhada. Sua 
bebida vai ficar perto da sua mão no apoio para bebidas moldado. Ate 
o Aruba Lounge no seu barco ou ate 2 ou mais Aruba Lounges juntos 
usando a conexão lateral de ancoragem. Feito em vinyl durável. Dimen-
sões: 1,68m x 94cm (desinflado). 

AHRR-1 AIRHEAD®
ROLLIN’ RIVERTM

Que jeito ótimo de se refrescar e descer um rio com os amigos! 
Essa bóia de PVC foi desenhada para rios, lagos e piscinas. 
É equipada com alças moldadas para boiar correntezas mais 
fortes.1,07m de diâmetro (desinflado). 

AHRR-2 AIRHEAD® 
RAGIN’ RIVERTM

Ragin’ River é uma luxuosa bóia para rio, lago ou piscina. O 
assento molhado e o encosto grande dão ótimo suporte. Dois 
apoios de copos asseguram que você não ficará com sede 
quando você estiver flutuando no rio. Quando a correnteza 
estiver forte, lembre-se de segurar nas alças moldadas. Dois 
pontos de ancoragem estão nas laterais então você pode linkar 
seu Ragin’ River com dois ou mais amigos ou em um barco 
para uma experiência incrível. Equipado com uma válvula extra 
grande para um inflar e desinflar rápido. 1,22m de diâmetro 
(desinflado). 
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AHRS-6
AIRHEAD® MEGA ROCK STARTM

AHSL-32 
AIRHEAD® SLASH IITM

Esse rebocável é o máximo para de 1 a 6 pessoas! A foram em U permite passar pelas ondas sem esforço. O balanço adiciona muito mais diversão! Há várias formas de pas-
sear no Mega Rock Star! Os lados acomodam confortavelmente 2 pessoas deitadas ou 4 pessoas de joelho. Coloque mais duas pessoas no centro e você terá diversão para 6 
pessoas! Grande placas de neoprene estão estrategicamente colocadas para proteger joelhos e cotovelos. Catorze alças de nylon com neoprene asseguram que todas as pes-
soas estarão seguras. È feito com cobertura de nylon 840 durável e PVC que assegura a durabilidade. Válvula Boston para fácil inflar e desinflar. 2,08m x 1,98m (desinflado).

Duas pessoas podem esculpir voltas com o Slash II! As duas pessoas simplesmente lideram  a 
direção que eles querem virar e puxam a alça oposta. As barbatanas de plástico ajudam a cobrir 
as curvas. Slash II é tão divertido que você vai querer andar o dia todo! Você está apto a andar, 
já que é tão fácil de subir com seu design aberto atrás, um detalhe que os pequenos e os adultos 
irão realmente apreciar. Slash II é feito em PVC e coberto com náilon 840-denier, tornando-o 
rígido para responder aos seus comandos. É equipado com Kwik-Connect, válvula Airhead Bos-
ton, 4 alças de náilon cobertas de neoprene. Feita para 1 ou 2 pessoas. Patenteada.

AHRI-22
AIRHEAD® RIP®

STEERABLE 1 RIDER
Mudar a direção com um inflável? Você pode com o RIP II! Simplesmente vá para a direção que quiser puxando a alça oposta. As barbatanas plásticas nas laterais fazem a 
direção mudar. Rip II é muito divertido que você vai ficar nele o dia todo! E você estará pronto para isso porque é muito fácil de entrar e sair com sua abertura traseira e o 
design vai agradar os pequenos e os adultos. RIP II é totalmente coberto com nylon 840, fazendo ele ficar totalmente tensionado para responder aos comandos. Rip II tem 
1,22m x 1,27m (desinflado) e equipado com a Kwik-Connect, válvula Boston e 4 alças de nylon e neoprene. Feito para 1 pessoa. Patenteado.

AHSL-4W
AIRHEAD® SLICE®

Você vai cortar a água com esse rebocável de 1,47m de diâmetro (desinflado)! Ótima performance está garantida com o painel de neoprene do Slice. 4 alças de nylon e 
neoprene. Feito em PVC durável é totalmente coberto por nylon reforçado. Slice está equipado com a super conveniente Kwik-Connect para fácil conexão e a vlavula Boston 
para rápido inflar ou desinflar. É fácil subir no Slice pela água, ele tem penas 15cm de altura na traseira. Feito para 1 ou 2 pessoas.

We offer

AHSL-12
AIRHEAD® SLIDE®
O Slide é para 1 pessoa, 1,15m (desinflado), em formato de triângulo. Eles adoram a se-
gurança e o conforto com as 4 alças de nylon com neoprene. A bóia é feita com vinyl 
virgem e eletronicamente moldada e equipada com a válvula Boston para um rápido inflar 
e desinflar. A cobertura 
dupla de nylon traz mais 
durabilidade e o ponto de 
reboque interno é mais 
seguro. 

AHBL-1
AIRHEAD® BLAST®
Você vai ter uma explosão real 
no Airhead Blast! As 4 alças de 
nylon e neoprene dão um segu-
rar confortável. O PVC virgem 
foi moldado eletronicamente e a 
válvula Boston permite um inflar 
e desinflar rápido. Blast tem co-
bertura de nylon e ponto de re-
boque reforçado internamente. 
Você vai amar os desenhos des-
se rebocável redondo de 1,37m 
para 1 pessoa.
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BS-1
BIG SHOT®
Pense no Big Shot para um grande período de diversão! Esse incrível rebocável para 4 pessoas 
passa pelas ondas com muita facilidade, por causa do seu tamanho de 1,93m (desinflado)! Big Shot 
tem 8 alças com neoprene. A conexão Kwik-Connect faz a corda se conectar num piscar de olhos. 
Feito em PVC virgem e uma dupla cobertura de nylon que assegura anos de divertimento. Você vai 
gostar da válvula Boston para um inflar e desinflar conveniente.

Você não precisa interromper a sua festa para repor o estoque do seu cooler com Airhead 
Aqua Oasis. O cooler impermeável de nylon colocado em cima de uma base de vinyl inflável 
tem uma tira de ombro ajustável. Ele mantém 24 latas geladas por horas. Os 6 apoios de 
copos na base flutuante são marcados com números para ajudar você e seus amigos sabe-
rem onde estão suas bebidas. Também tem um lugar apropriado para colocar seu protetor 
solar. Um conector de plástico para corda está em um dos lados para que você possa 
deixá-lo em um lounge, plataforma, barco ou deck.

AHAO-1
AIRHEAD® AQUA OASISTM

HD-5
JUMBO DOGTM

HD-3
AIRHEAD® HOT DOG®

HD-2
AIRHEAD® DOUBLE DOGTM

Você vai ter a diversão da sua vida nesse “banana d´água” feita para 1 a 5 pessoas. Jumbo Dog tem alças de nylon e neoprene. Tem assentos de neoprene para o conforto de 
quem anda e também ajudam a pessoa a se manter no topo. É um canudo de 3,81m de comprimento x 1,12m de largura. A corda de roboque é super fácil de ser colocada 
com a conexão Kwik-Connect. Três câmaras de ar de vinyl estão totalmente envoltas por uma cobertura de nylon dupla. Jumbo Dog é equipada com a válvula Boston para 
um inflar e desinflar sem igual.

Você vai ter a diversão da sua vida nesse “banana d´água” feita para 1 a 3 pessoas. Hot Dog tem alças de nylon e neoprene. Tem assentos de neoprene para o conforto de 
quem anda e também ajudam a pessoa a se manter no topo. É um canudo de 2,60m de comprimento x 1,12 m de largura. A corda de roboque é super fácil de ser colocada 
com a conexão Kwik-Connect. Três câmaras de ar de vinyl estão totalmente envoltas por uma cobertura de nylon dupla. Jumbo Dog é equipada com a válvula Boston para 
um inflar e desinflar sem igual.

Nós desafiamos você a subir, manter-se em cima e ter muitos momentos de diversão! Doublé Dog é feito para durar. Feito em PVC e com cobertura de nylon 840, sem vinyl 
exposto. Tem duas alças com neoprene e assentos também em neoprene. A válvula Boston é facilmente acessível para um inglar e desinflar rápido. Tamanho 1,96m de 
comprimento x 1,12m de largura.
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AHIBF-3, 4 & 6 AIRHEAD ANGLER BAY INFLATABLE BOATS

AHIB-1, 2 & 4 AIRHEAD INFLATABLE BOATS

AHIBF-03

AHIB-1 AHIB-2 AHIB-04

AHIBF-04 AHIBF-06

Os botes infláveis Angler Bay são feitos para te dar todos os componentes que você precisa para uma ótima aventura de pescaria. Tem 2 ganchos para corda, múltiplos apoios para be-
bidas moldados, 4 plugues de drenagem, uma bolsa para bateria e uma bolsa de bagagem. Eles são leves, portáteis e ideais para lagos e movimentos vagarosos. Equipado com linhas 
para segurar, locais apropriados para remo, local para motor e alças para remos laterais. Feito com vinyl eletronicamente moldado. Testado em fábrica para assegurar a qualidade. Os 
botes Angler Bay também vem com local para motor. O conforto fica por conta do chão inflável e do assento móvel. A válvula rápida e segura patenteada para um inflar e desinflar ágil.

Os botes infláveis Airhead são feitos para pescaria ou diversão em família como antigamente. Eles são leves, portáteis e ideais para lagos ou águas de movimentos vagarosos. 
Feitos de vinyl eletronicamente moldado. Testado em fábrica para assegurar a qualidade. Equipado com chão inflável, corda de reboque e alças para remos. Kit de reparo incluso.

AHIBF-3 - 3 pessoas 2,44m x 1,37m              AHIBF-4 - 4 pessoas - 2,77m x 1,42m              AHIBF-6 - 6 pessoas - 3,56m x 1,69m

56

• Designed for lakes and moderate 
white water 

• Lightweight / compact / portable
• Semi-rigid heavy gauge PVC 

construction
• Tubular I-beam floor for superior 

comfort, buoyancy and tracking

• Spray covers fore and aft
• Movable / removable inflatable 

seats provide great back support
• 2 oversized valves for quick 

inflating and deflating.
• Drain hole with plug

AHTK-5  AIRHEAD® 
Recreational Travel Kayak

AHTK-5: 2 man, 10 ft. 3 in., 2 seats

AHSUP-1 
AIRHEAD® NA PALI SUP PADDLEBOARD 
What’s SUP? The Stand Up Paddleboard craze is sweeping the world. AIRHEAD’s inflatable SUP measures 10 ft. 6 in. The extra rugged drop stitch 
construction allows a much higher air pressure than other inflatable technologies. Na Pali is rigid and will perform like a fiberglass board. A large anti-skid 
EVA pad provides secure footing. Strap your gear to the 4 D-rings up front. Three removable fins ensure straight tracking and precise maneuvering. 
Install the seat in seconds and paddle kayak style. A backpack with mesh panels is included for stowing and carrying the SUP and all accessories. 
Accessories included: backpack w mesh panels, adjustable seat, high pressure hand pump, detachable leash, anemometer, valve wrench. AIRHEAD 
Adjustable SUP Paddle sold separately.

AHSUP-1 

What’s SUP? The Stand Up Paddleboard craze is sweeping the world. AIRHEAD’s inflatable SUP measures 10 ft. 6 in. The extra rugged drop stitch 

  AHTK-1: 1 man, 9 ft. 9 in., 1 seat      

AHTK-6 
Baja Surf Kayak
Don’t let the reasonable price fool you, this is a serious piece of 
equipment! It’s designed for paddling in ocean surf or on calm lake 
waters. The first thing you’ll notice is how incredibly comfortable it is. 
You’ll love the unique cockpit design, ergonomic backrest and recessed 
foot braces. Are you thirsty after all that paddling? No problem, there’s an 
insulated recessed cooler in the rear that comfortably holds 6 drinks and 
ice. Put your paddle in the molded paddle holders while you relax with 
that cool drink! Stow your gear securely with the removable storage net 
up front. Carry handles are conveniently located fore and aft. Constructed 
of rugged K80 PVC, with a tracking fin and 2 patented Speed Safety 
Valves for quick and easy inflating and deflating. 110 x 41 in. (deflated). 
Paddle sold seperately. 

AHTK-6 

STORAGE
COOLER

AHTK-5 AIRHEAD®
RECREATIONAL TRAVEL KAYAK
AHTK-5: 2 pessoas, 3,05m, 2 assentos

• Feito para lagos e águas moderadas
• Leve / compacto / portátil
• Construção semi-rigida em PVC
• Chão tubular para maior conforto e tração
• Sprays cobrem a frente e a popa
• Assentos infláveis removíveis promovem suporte às costas
• 2 grandes válvulas para o rápido inflar e desinflar
• Furo de drenagem com plugue

AHSUP-1
AIRHEAD® NA PALI SUP PADDLEBOARD

AHSUP-006 
AIRHEAD® SUP TRAINING WHEELS

O que é SUP? A prancha de Stand Up Paddle está conquistando o mundo. Airhead SUP inflável mede 3,15m x 15cm. A construção extra enrugada permite uma pressão de ar 
muito maior do que outras tecnologias de infláveis. Na Pali é firme e terá uma performance como a de uma prancha de fibra de vidro. Uma grande superfície antiderrapante 
de EVA promove segurança para quem vai ficar de pé. Três barbatanas removíveis asseguram tração reta e movimentos precisos. Instale o assento em segundo para um 
estilo de paddle caiaque. Uma mochila está inclusa para guardar e carregar o SUP e todos os acessórios. Acessórios inclusos: mochila, assento ajustável, bomba manual 
de alta pressão.

Converta qualquer prancha de SUP em uma estável plataforma para pescar, praticar 
yoga ou levar um cachorro ou criança junto com você. Ótimo para iniciantes, para 
águas mais bravias e pessoas mais pesadas. Feito em PVC durável Infla e desinfla 
em segundos com a válvula patenteada Speed Safety
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AHTK-P1
KAYAK PADDLE

AHTK-P3
KAYAK PADDLE

AHSUP-P1
AIRHEAD STAND UP PADDLEBOARD
PADDLE, FIBERGLASS

AHIB-53
AIRHEAD OARS

P-1, P-2 & P-3 TELESCOPING PADDLES

Um ótimo remo portátil por um bom preço. As três sessões de alumínio e o remo plástico 
tem 2,18m de comprimento. Feche e fique com ele compacto para guardar. (ocupa 15cm x 
56cm x 8cm de espaço)

O remo para caiaque desmontável de 2,18m tem 4 junções para um melhor tamanho na hora 
de guardar. As lâminas são assimétricas para igualar a força dos dois lados enquanto rema, 
o que resulta em menos balanço no remo. As lâminas de alto impacto são leves e reforçadas 
com fibra de vidro para adicionar durabilidade. Os ângulos das lâminas são ajustáveis com 
um simples soltar do pino e uma volta no braço de alumínio.

P-3

O remo leve de SUP é a perfeita companhia para o nossa prancha Na 
Pali de stand up paddle. Esse é um verdadeiro remo que serve para to-
dos. O tamanho é facilmente ajustável de 1,60 a 2,10 cm. O remo pesa 
menos que 992 gramas. O braço é feito de 100% de fibra de vidro, e a 
lâmina em forma de pé de pato é desenhado para a máxima eficiência 
de remagem e é reforçado com fibra de vidro ABS.

Esses remos são desenhados para o uso com o Airhead e outros botes infláveis. O braço de alumínio com 2 
junções são duráveis e leves. As lâminas de plástico de 38cm  de grande impacto são feitas para a máxima 
eficiência e conforto. Tamanho: 1,35m, 1 par por pacote.

Esses remos leves são ajustáveis facilmente para vários tamanhos com um simples girar. Uma sessão de alumínio 
do braço desaparece dentro da lâmina para melhor tamanho para guardar embaixo dos assentos dos botes ou em 
compartimentos especiais. O braço de alumínio anti-corrosão, lâmina de alto impacto, gancho para botes e uma 
fechadura asseguram anos de usabilidade. A brilhante lâmina laranja é ótima para sinalizar emergências.
P-1: 51cm – 1,14m de comprimento, para pequenos botes
P-2: 51cm – 1,14m de comprimento, para pequenos botes, com um case de nylon inclusos.
P-3: 65cm  – 1,83m de comprimento, para botes maiores.

Esse remo de caiaque de desmontável de 2,13m tem duas junções para um melhor tamanho 
na hora de guardar. Você pode facilmente ajustar o ângulo para remagem standard ou offset. 
O design de alumínio leve e durável tem seguradores de borracha para o conforto e para 
assegurar que o remo vai boiar se cair. As lâminas são curvadas para uma melhor eficiência.

AHTK-P2
PERFORMANCE KAYAK PADDLE

P-1

AHAD-1 AIR DADDYTM

Air Daddy leva você a ter momentos de diversão mais rapidamente! Ele permite você 
inflar rebocáveis, brinquedos de piscina e praia, botes infláveis, colchões de ar e bolas 
de esportes com um compressor de ar em casa ou em um posto de gasolina. Air Daddy 
é um adaptador universal feito para servir em todas as válvulas achadas em infláveis, 
incluindo todos os tamanhos de válvulas Stem, Boston, Halkey-Roberts e Leafield. O 
formato cria uma alta pressão de ar, perfeito para o trabalho ou garagem. Bola de futebol 
está murcha? Pare em um posto de gasolina e use a agulha da válvula do Air Daddy! 
Ambas a agulha da válvula e o bico de alta pressão enchem com segurança.

AHMV-1
MULTI-VALVETM

Infle com rapidez e flexibilidade

A multi válvula Airhead consiste em 2 válvulas Boston com modelos diferentes 
e uma válvula Shrader. Uma das válvulas Boston vai servir no seu inflável. Use 
a válvula Shrader para inflar rapidamente em um posto ou marina. Ou, ter a 
válvula Shrader e infle a válvula Boston com uma bomba de baixa pressão / 
grande volume.

AHBV-2
BOSTON VALVES

As 2 válvulas Boston tem modelos diferen-
tes. Uma delas vai servir no seu inflável, não 
importa a marca. Elas tem bases quadradas, 
que são muito mais fáceis de colocar, espe-
cialmente com mãos molhadas. De cor ver-
melha brilhante, elas são fáceis de achar.

Sempre carregue uma de reserva!

AHRK-1
AIRHEAD® VINYL REPAIR KIT
Você é bruto com seus infláveis? Melhor ter 
um kit de reparos em mãos! Esse kit inclui um 
tubo com o melhor vinil comercial disponível e 
quatro remendos redondos de 5cm.

AHLW-1
AIRHEAD® LINE WINDER
Não há linhas mais emaranhadas com esse clássico enrolador flu-
tuante! É fácil de enrolar e ordenadamente arrumar a distância de 
linhas de ancoragem, cordas de esqui e cordas de bóias. Leve um 
pouco para a sua casa também e organize seus cabos, arames, va-
rais e luzes de Natal de uma vez por todas. É feita em polipropileno 
de alto impacto para maior durabilidade. Cor: Vemelho. As cordas 
não estão inclusas.
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AHP-F1
AIRHEAD® HI-VOLUME
BELLOWS ACTION FOOT PUMP

AHP-1
AIRHEAD® DOUBLE ACTION PUMP

AHP-12H
AIRHEAD® 12V AIR PUMP

AHP-12R
AIRHEAD®
RECHARGEABLE
12 V AIR PUMP

AHP-120HP
AIRHEAD® HI-PRESSURE AIR PUMP

Permite encher com movimento dos pés

Use seu pé para inflar ou esvaziar rebocáveis, barcos e outros infláveis com 
a bomba de pé Hi-Volume Airhead. Essa durável bomba de ar tem uma man-
gueira de 1,37m de comprimento e 3 adaptadores que servem para muitas 
válvulas, incluindo Boston e Stem. O deslocamento de ar é de 2 litros. Uma 
vez que a bomba atinge uma pressão de ar máxima de 2,9 psi, você terá seus 
barcos infláveis e rebocáveis bem firmes.  Ele se fecha para caber embaixo das 
plataformas de caiaque ou assentos de barco, portanto é uma boa escolha para 
“completar” os rebocáveis no seu barco.

Essa bomba de dupla ação infla e desinfla rebocáveis, 
caiaques, barcos, colchões de ar e outros infláveis. Ela 
proporciona uma corrente contínua de ar tanto quando 
colocada para cima quanto para baixo. Basta girar a alça 
no sentido anti-horário e você estará bombeando ar so-
mente quando abaixar. Essa é uma ótima opção quando 
o seu inflável está quase cheio e não há pressão para 
trás. Quatro adaptadores universais estão inclusos para 
servir nas válvulas Boston e Stem. A mangueira de estilo 
acordeão com 1,52m de comprimento e travamento na 
bomba, elimina as desconexões indesejadas. O volume é 
de 2 litros/bombeamento. Muito eficaz para “completar” 
os rebocáveis grandes no barco, uma vez que o pico de 
pressão chega aos impressionantes 14 psi.

AHP-120
AIRHEAD® AIR PUMP
Essa bomba de ar em formato de caixinha de 120 
volts infla e desinfla rebocáveis, piscinas, colchões de 
ar e brinquedos de praia. A mangueira de estilo acor-
deão trava na bomba, eliminando as desconexões in-
desejadas. É equipada com 3 adaptadores universais 
que servem para todas as válvulas populares. Para 
maior comodidade, tem uma alça de carregamento e 
um cabo de alimentação de 3,05m de comprimento. 
O volume é de 300 litros/minuto, a pressão máxima é 
de 0,92 psi. Tem 1.6 amperes/170 watts.

Essa bomba portátil de alto volume e 12 volts infla e desinfla 
rebocáveis, barcos, piscinas colchões e brinquedos de praia 
rapidamente. A maioria das bombas do mercado não tem 
esse volume de ar e pressão. Os encaixes universais ser-
vem para muitas válvulas, incluindo a Boston e a Stem. Para 
maior comodidade, o acessório de alimentação de força é 
equipado com um fio de 3,05m de comprimento. O volume 
é de 380 litros/minuto. Máxima pressão: 0,71 psi. Tem 11.8 
amperes/145 watts. Nós recomendamos para completar 
grandes rebocáveis já inflados com outras bombas.

Essa prática e versatil bomba de ar de 12 volts 
vem equipada com um carregador de 120 volts 
e um carregador de bateria de 12 volts que se 
conecta ao acendedor de cigarro. Quando carre-
gada, não tem fios para lidar com ela. É equipada 
com 3 adaptadores de válvulas para caber em re-
bocáveis, brinquedos de piscina, colchões de ar 
e outros infláveis. Ela vai inflar ou desinflar con-
tinuamente durante 15 minutos com uma carga. 
O pico de pressão de ar é de 0,64 psi, com 260 
litros/minuto. Tem 11.3 amperes/75watts. Reco-
mendamos para completar grandes rebocáveis já 
inflados com outras bombas.

AHP-12HP
AIRHEAD® 12 VOLT HIGH PRESSURE PUMP
Essa bomba de ar de alta pressão de 12 volt com válvula de alívio 
de pressão produz 3 vezes a pressão de outras bombas de ar de 12 
volts. Ótima para inflar rebocáveis, barcos e jangadas para o melhor 
desempenho. Cinco adaptadores universais estão inclusos e servem 
para todas as válvulas comumente utilizadas e o bloqueio da man-
gueira. Uma válvula de alivio de pressão limita a saída para 1,4 psi, 
a pressão perfeita para inflar rebocáveis. Use sua bateria de carro, 
caminhão ou barco com as pinças ligadas a um cabo de 3,05m de 
comprimento. O volume é de 410 litros/minuto. A pressão máxima 
é de 2,5 psi. Tem 28 amperes/340 watts.

Aprecie o desempenho dessa bomba de ar de 120 volts. Ele infla e desinfla de forma 
rápida e eficaz. A pressão de pico é de 2,5 psi, ótimo para barcos infláveis com pon-
ta, jangadas e outros itens. Uma válvula de alivio de pressão está também inclusa 
para limitar a pressão de 1,4 psi para prevenir um inflar exagerado. A mangueira 
de estilo acordeão trava na bomba, eliminando as desconexões indesejadas. Para 
adicionar conveniência, há uma alça de carregamento e um cabo de força longo de 
3,05m. Tem 6.1 amperes/730 watts. O volume é de 460 litros/minuto.

AHTH-1
AIRHEAD® TOW HARNESS

AHTH-2
AIRHEAD® HEAVY DUTY TOW HARNESS

AHTH-8HD
AIRHEAD® HEAVY DUTY TOW HARNESS

AHTH-3
AIRHEAD® SELF-CENTERING TOW HARNESS

AHTH-4, 5, 6 & 7 AIRHEAD® TOW DEMONTM

Se o seu barco não está equipado com um ponto de es-
qui e você gosta de atividades e esportes aquáticos, você 
precisa de um reboque Harness. Ele cria um ponto de fi-
xação de reboque ao centro do seu barco, atrás do motor 
de popa ou unidade de popa. Tem 681k de resistência a 
tração e é perfeito para puxar um esquiador, praticante 
de wakeboard e kneeboard ou um bóia com 1 pessoa. 
Basta colocá-lo em seu barco com os ganchos inclusos 
e anexar ao esqui. Um flutuador de 15cm mantém a alça 
flutuando, longe da hélice. Tem 12 metros de compri-
mento e serve para barcos maiores. Amarelo/Vermelho.

Esse reboque Harness é perfeito para puxar es-
quiadores, praticantes de snowboard e grandes 
rebocáveis de 4 pessoas. Basta prendê-lo em seu 
barco com os ganchos que suportam até 2.270kg 
de tração e anexar sua corda de esqui ou para itens 
mais pesados, a conexão KWIK. Um flutuador de 
15cm mantém a conexão KWIK flutuando, longe 
da hélice. Tem 12 metros de comprimento e serve 
para barcos maiores. Amarelo/Vermelho.

Esse reboque está equipado com ganchos muito grandes. Eles são perfeitos para 
fixar sem problemas os pontos de reboque. É extra longo com 4,88m. Projetado 
para esquiadores, praticantes de wakeboard e até 4 rebocáveis, basta prendê-lo 
nos seus pontos de reboque e anexar sua corda de esqui ou bóia na conexão 
KWIK. Um flutuador de 15cm mantém a conexão KWIK flutuando, longe da hé-
lice. Amarelo/Preto.

AHDL-4, 5, & 6
BUNGEE DOCK LINES
As cordas Airhead Bungee Dock absorvem os trancos de barcos e outros equi-
pamentos. A corda elástica está escondida dentro da corda e age como um 
amortecedor embutido. Dois flutuadores de espuma protegem o barco do atri-
to. Há um ajuste deslizante em ambas as extremidades para acoplamento rápi-
do. Recomendado para atracar barcos e Jet de até 1600kg. A força de tensão é 
de 1000kg libras. Cores: preto/azul/vermelho.

AHDL-4: 1,22m, estica até 1,68m
AHDL-5: 1,52m, estica até 2,13m
AHDL- 6: 1,82m, estica até 2,74m

Esse reboque com resistência de tração de 1360 
kg é perfeito para puxar esquiadores, pratican-
tes de wakeboard e 1 ou 2 rebocáveis. A polia de 
aço inoxidável desliza ao longo do comprimento 
da corda para fornecer uma ótima força em to-
dos os seus momentos. Basta prendê-lo em seu 
barco com os ganchos inclusos e de resistência 
a tração de 2.270kg e anexar o esqui ou a cone-
xão KWIK em caso de rebocáveis mais pesados. 
Um flutuador de 15cm mantém a conexão KWIK 
flutuando, longe da hélice. Tem 12m de compri-
mento e serve para barcos maiores. Amarelo/
Preto.

Airhead Tow Demon são as novas versões superiores de um reboque clássico e muito 
popular dos esportes aquáticos. O flutuador de plástico moldado de alto impacto per-
mite fácil fixação a cordas de esqui, wakeboard e bóias. Conecte o Tow Demon rápido e 
facilmente a barcos com os 2 grandes ganchos não corrosivos. Disponível em cabo de 
aço com capa de vinil e na versão flutuante. Recomendado para atividades recreativas 
de esqui aquático, wakeboard, kneeboard e rebocável de 1 pessoa.

AHTH-4: Corda de 20cm
AHTH-5: Corda de 30cm
AHTH-6: Cabo de 20cm
AHTH-7: Cabo de 30cm
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AHTR-22 AIRHEAD
2 SECTION 2 RIDER 

TUBE ROPE
Essa corda de reboque tem duas se-
ções, dando-lhe a opção de fica a 15m 
ou 18m do barco, dependendo das 
condições da água. A corda pré-estica-
da resistente a raios UV, com 18cm de 
diâmetro e 16 filamentos, aguenta até 
1,078k de tração requerida pela WSIA 
para 2 pessoas. Um case para corda 
está incluso.

AHTR-60
DELUXE 2 RIDER
TUBE TOW ROPE

Essa corda de reboque trançada de 8cm e 
16 filamentos é avaliada para agüentar até 
1,078k de tração. Tem 6 encaixes em cada 
extremidade. Um case para corda está inclu-
so. Projetado para 1 ou 2 bóias.

AHTR-6000
AIRHEAD® SUPER 
STRENGTH

Essa corda de rebocável super forte 
com 7/8 polegadas x 18m é avalia-
da em 2.724k de tração de força! É 
a corda mais forte que o seu dinhei-
ro pode comprar e é projetada para 
puxar até 6 pesoas. O esquema de 
cores torna a corda fácil de detectar, 
em quaisquer condições de água. Um 
case para corda está incluso.

Corda de rebocável para 6 pessoas

AHTRB-50
BUNGEE TUBE TOW ROPE

Adicione um pouco mais de emoção a 
sua bóia! Essa corda de rebocável de 
9/16” x 15,24m de comprimento tem 
8cm de diâmetro de cabo elástco no 
interior. É avaliada em 1.884k de tra-
ção, requerida pela WSIA para de 1 a 4 
pessoas. Você vai desfrutar de picos de 
velocidade. Ela reduz o desgaste da bóia 
e do praticante, absorvendo solavancos 
repentinos de folga na corda. Um case 
para corda está incluso.

AHTR-42 AIRHEAD® 
2 SECTION
Corda de rebocável para 4 pessoas

Essa corda de reboque tem duas se-
ções, dando-lhe a opção de ficar a 
15m ou 18m do barco, dependendo 
das condições da água. A corda pré-
-esticada resistente a raios UV, com 
13cm de diâmetro e 16 filamentos, 
excede o peso de 4 pessoas, com 
força de quebra de até 1880kg re-
querida pela WSIA para 4 pessoas. 
Um case para corda está incluso.

AHKC-1
AIRHEAD® KWIK-CONNECT™
Ate e desate convenientemente as cordas para rebocáveis com a conexão KWIK. Não há necessidade de passar 60 metros 
de corda através do ponto de reboque a cada vez que quiser utilizar. A conexão de alto impacto tem um furo de 1 polegada 
de diâmetro para aceitar até 2.724kg com resistência. Recomendado para 1 a 4 rebocáveis que não são equipados com a 
conexão KWIK.

TR-20
PWC TOW ROPE
Essa corda de reboque de 6,1m tem uma presilha de grande resistên-
cia de cada lado. Os ganchos de 30cm são perfeitos para fácil cone-
xão e uma tira de velcro para guardar sua corda dobrada. A corda de 
8cm de diâmetro nas cores roxo/amarelo/vermelho é resistente e as 
cores coordenam com a maioria dos barcos.

AHWR-1 & 2
WAKEBOARD ROPE WITH 
PHAT GRIPTM

AHWR-4 AIRHEAD®
SPECTRA THERMAL
WAKEBOARD ROPE
Essa corda de wakeboard tem zero elasticidade 
e resposta instantânea que o expert em wake-
board demanda. O fio Thermacoated Spectra 
é rígido, resiste a puxões e viradas, flutua e 
agüenta até 908k sem quebrar. Tem 21m de 
comprimento com 4 seções de linhas principais 
(1,5m, 15m, 11/2, 11/2, 11/2). O segurador de 
EVA com 38cm é equipado com espuma flutua-
dora e com tubo de PVC para adicionar durabili-
dade. Um case para a corda está incluso.

Essa corda de baixa elasticidade dá qualidade profissional. O segurador de 38cm com dupla 
densidade em EVA PHAT GRIP é desenhado para promover um segurar superior para uma 
ótima performance. Ele tem um centro de alumínio de alta força, protetores de dedos de 4”e 
flutuadores de espuma. A alça de 15cm TPR coberta de alumínio dá alavanca extra e tração 
para tubos e movimentos investidos. A baixa elasticidade dessa corda tem 21m com 1,5m 
de alça flutuante e 4 seções (1,5m, 10,5m, 3m, 3m, 3m) para todos os estilos de esportes 
aquáticos. Um case para corda esta incluso.

AHWR-1: Amarelo
AHWR-2: Vermelho

W-1 & W-2

IP-24
IMPELLER PROTECTOR

Apito de segurança no lanyard flutuante

Um aparelho de sinal audível é requisitado em botes e em aparelhos 
aquáticos pessoais na maioria dos estados. Um apito de alto som é 
uma boa opção. Coloque-o no seu  colete salva-vidas ou no lanyard 
de segurança.

W-1: roxo/amarelo
W-2: vermelho/preto

Mantenha as cordas de esqui longe do seu barco e proteja seus passageiros da tração de volta da 
corda de esqui. Simplesmente passe sua corda de esqui ou bóia no meio do seu protetor. Então 
ate a corda no seu ponto de reboque. A cobertura de nylon preta de 61cm de comprimento fecham 
o tubo de borracha.

AHSR-3 AIRHEAD® PERFORMANCE RADIUS 
HANDLE SKI ROPE
Esquiar mais e melhor com menos fadiga muscular. Os 17 graus e 
a alça com centro de alumínio de 33cm oferecem um segurar mais 
natural. A alça com desenho em alto relevo em EVA não deixa escor-
regadio. A linha principal de 8cm tem 3 seções para esqui, wakeboard 
ou kneeboard com 23m, 18m ou 13,5m. O ponto de junção protege a 
corda das áreas de grande abrasão. Um case para corda está incluso.

AHWS-R01 AIRHEAD®
CORDA DE WAKESURF

Essa corda de wakesurf de 16 pés tem uma corda principal de 3 sessões, 
nós de 12 polegadas e um enorme trança espiral. Você terá um ótimo 
período achando o melhor ponto do barco para prender essa estilosa 
corda. Essa corda azul/preta combina com o Bonzai Wakesurfer. Aguenta 
até 1200 libras.
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BKS-6
OUTBOARD KILL SWI-
TCH
KEYS WITH LANYARD

A-2
COMPLETE FOLDING
ANCHOR SYSTEM

Esteja preparado, sempre carregue 
uma reserva! Se você perdeu ou 
quebrou sua chave, seja qual for o 
motivo, você não poderá ligar sua 
máquina. A maioria das marinas não guardam chaves reservas, então seu tão dese-
jado dia na água estará arruinado. Esse lanyard tem 7 chaves que servem para todos 
Johnson, Evinrude, Mercury, Yamaha, Suzuki, Honda e Nissan/Tohatsu. Equipado com 
um gancho para prevenir perdas. Não deixe de levar com você!

Este kit de segurança contem 4 itens obrigatórios pelos Estados Unidos e a Guarda 
Costeira Canadense para barcos de até 8 metros. Recomendado para todos os barcos.  
Contem: 15 metros de fio grosso Buoyant. Bailer (contêiner de luz aquática).
Utilitário de som (apito). Lanterna de água (baterias não inclusas)

Âncora Folding em
aço galvanizado
Peso 2kg

KIT CONTÉM
Âncora
Cabo
Mosquetão
Bóia e sacola

F-5R & F-5Y
Esses flutuadores plásticos duráveis ultrasonicamente solda-
dos são ótimos para piscinas, cordas de esqui, linhas de ân-
cora, marcação de salva-vidas e armadilhas para caranguejos. 
Eles têm preços acessíveis, porém tem alta duração. Tamannho: 
13cm x 8cm de diâmetro com um furo de 3cm no centro.

F-5R: vermelho, 1 por pacote
F-5Y: amarelo, 1 por pacote

B-20R & B-20Y
20” DIAMETER BUOYS

LL-2 
LIFELINE KIT DE SEGURANÇA DO BARCO

A melhor alternativa! Essas bóias infláveis duráveis de 
51cm são perfeitas para demarcar áreas de ancoragem, de 
perigo e de natação. Ótimas para criar um caminho para 
navegar ou para uma corrida de barcos. Desinfle elas para 
guarda-las em qualquer cantinho.

B-20Y: Amarela
B-20R: Vermelha

DP-MP31
DRY PAK WATERPROOF MP3 CASE

Fones de ouvido resistente a água incluso!

• Perfeito para estilo de vida ativo
• Feito para proteger Ipods e outros tocadores de MP3

• Veja e opere o seu tocador de MP3 pelo case com facilidade
• Alça para braço com velcro, tira para pescoço e clip inclusos!

• Feito em TPU durável
• Para praia, piscina, barcos, mergulho e mais

• Máxima circunferência: 15cm
• Adaptável para Nanos

Se o pensamento de estar sem celular, PDA, câmera ou outro objeto quando você está na água te faz ficar maluco, você precisa de um Dry Pak! Dry Pak é hermeticamente 
selado para água, areia e poeira. Simplesmente gire os botões para abrir; gire ao contrário para fechar. Simples assim. Se você cair na água, ele irá flutuar e os seus per-
tences estão protegidos! Embora nós identifiquemos alguns usos populares e atividades para cada case, é altamente recomendável que você ache outras utilidades para a 
sua Dry Pak. Se você tem um item específico que você queira proteger, meça primeiro e cheque a máxima circunferência que eles oferecem.

DP-56
DRY PAK GPS / PDA /
• 13cm de largura x 15cm de comprimento
• Plástico transparente na frente e azul atrás
• Cordão de pescoço ajustável e gancho em alumínio
• Fecho amarelo para maior visibilidade
• Para praia, piscina, barcos, etc
• Máxima circunferência: 23cm
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DP-65C
DRY PAK CAMERA CASE

DP-68C
DRY PAK CAMERA CASE

DP-412 & DP-512
DRY PAK VHF RADIO CASE

DP-412 DP-512 

Tire fotos pelo case!

• 15cm de largura x 13cm de comprimento x 5cm de profundidade
• Plástico transparente óptico
• Alça de câmera ajustável
• Fecho amarelo para maior visibilidade
• Para praia, piscina, barcos, parques aquáticos, etc
• Máxima circunferência: 28cm

Tire fotos pelo case!

• 15cm de largura x 20cm de comprimento x 5cm de profundidade
• Plástico transparente óptico
• Alça de câmera ajustável
• Fecho amarelo para maior visibilidade
• Para praia, piscina, barcos, parques aquáticos, etc
• Guarda câmeras digitais de 35 mm, etc.
• Máxima circunferência: 28cm

• Plástico transparente na frente e azul atrás
• Cordão de pescoço ajustável e gancho em alumínio
• Fecho amarelo para maior visibilidade
• Para barcos, resgate, camping, etc

DP-412
10cm de largura x 30cm de comprimento
Máxima circunferência: 18cm

DP-512
13cm  de largura x 30cm de comprimento
Máxima circunferência: 23cm

DPC-69
DRY PAK MULTI-PURPOSE CASE

DP-65
DRY PAK BELT PACK

DPG-912
DRY PAK NYLON PACK

DPG-1216
DRY PAK NYLON PACK

DPC-912
DRY PAK
MULTI-PURPOSE CASE

DPC-1216
DRY PAK MULTI-PURPOSE 
CASE

• 15cm de largura x 23cm de comprimento
• Vinil transparente super resistente
• 2 anéis em D nos cantos
• Fecho amarelo para maior visibilidade
• Para barcos, camping e escaladas
• Guarda leitores de livros eletrônicos, carteiras, mapas, 
documentos, câmeras, etc
• Máxima circunferência: 28cm

• 15cm de largura x 12,7cm de comprimento
• Nylon azul resistente a água
• Cinto ajustável e gancho
• Fecho amarelo para maior visibilidade
• Para praia, piscina, parques aquáticos, escaladas e mergulho
• Guarda carteiras, chaves, câmeras e itens pessoais
• Máxima circunferência: 28cm

Proteja seus itens valiosos!

• 23cm de largura X 30cm de compri-
mento X 7,6cm de profundidade
• Nylon resistente a água super 
resistente
• Bolso frontal em rede
• Alça de ombros ajustável
• Fecho amarelo para maior visibi-
lidade
• Para praia, piscina, parques aquáti-
cos, camping, etc.
• Guarda e protege muitos itens
• Máxima circunferência: 43cm

Proteja seus itens valiosos!

• 30cm de largura X 115cm de comprimento 
X 10cm de profundidade
• Nylon resistente a água super resistente
• Bolso frontal em rede
• Alça de ombros ajustável
• Fecho amarelo para maior visibilidade
• Para praia, piscina, parques aquáticos, 
camping, etc.
• Guarda e protege muitos itens
• Máxima circunferência: 56cm

• 23cm de largura x 30cm de comprimento
• Vinil transparente super resistente
• 2 anéis em D nos cantos
• Fecho amarelo para maior visibilidade
• Para barcos, camping e escaladas
• Guarda tablets, manuais, lanches, mapas, etc
• Máxima circunferência: 43cm

• 30cm de largura x 115cm de comprimento
• Vinil transparente super resistente
• 2 anéis em D nos cantos
• Fecho amarelo para maior visibilidade
• Para barcos, camping e escaladas
• Guarda mapas, manuais, notebook, lanches
• Máxima circunferência: 56cm
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DP-44 DRY PAK

DP-46/DP-46W

DP-58/DP-58W DP-48/DP-48W

Bolsa “Jacaré”

• 10cm de largura X 10cm de comprimento
• Estampa em pele de jacaré azul na frente e preto atrás
• Cordão de pescoço ajustável incluso
• Fecho amarelo para melhor visibilidade
• Para praia, piscina, botes, aeroportos, parques aquáticos, escalada e mer-
gulho
• Comporta RG, dinheiro, cartão de credito, chaves e celulares
• Máxima circunferência: 7 1/10cm

Dry Pack para celulares, GPS e MP3
Tire fotos pela parte transparente traseira!

• 4x6 polegadas 
• Plástico transparente na frente e cinza atrás com uma janela para 
a câmera
• Clip brilhante para maior visibilidade
• Alça para pescoço ajustável e gancho de alumínio
• Para praia, piscina, barcos, mergulho, etc.
• Circunferência máxima: 7 ¼ polegadas

Dry Pak para smartphones, GPS, PDA e games portáteis
• 5x8 polegadas
• Plástico transparente na frente e cinza atrás com uma janela para a câmera
• Alça para pescoço ajustável e gancho de alumínio
• Clip brilhante para maior visibilidade
• Para praia, piscina, barcos, SUP, etc.
• Circunferência máxima: 9 polegadas

Dry Pack para celulares

• 4x8 polegadas
• Plástico transparente na frente e cinza atrás com uma janela para a câmera
• Alça para pescoço ajustável e gancho de alumínio
• Clip brilhante para maior visibilidade
• Para praia, piscina, barcos, mergulho, etc.
• Circunferência máxima: 7 ¼ polegadas

HH-P1B
HULL HUGR PWC FENDER
Guardar e prender um Jet no deck nunca foi tão seguro com a intro-
dução do Hull Hugr Defensa. Feito especificamente para Jet´s. Suas 
dobradiças no centro o protegem no deck. Recomendamos duas 
Defensas por Jet.

UL-1, UL-2, & UL-3
ULTIMATE LANYARD™
PWC SAFETY LANYARD
A mais notável chave de segurança, tem tudo! 4 chaves 
que servem para todas as marcas: SeaDoo, Yamaha, 
Kawasaki, Honda, Polaris, Tiger Shark e Wet Jet. Um 
anel para chaves de aço inoxidável também está inclusa 
para colocar os itens do SeaDoo D.E.S.S. ou pendurar 
chaves. Chamamos de “o mais notável lanyard” porque 
ele tem uma tira de pulso confortável, flutuante e um 
apito para emergências. 

UL-1: roxo/amarelo
UL-2: vermelho/preto
UL-3: azul/prata

P-2
TELESCOPING PADDLE
Esse remo telescópico de alumínio se estende de 51cm a 1,14m. O con-
veniente gancho para barco e a lâmina são de cor laranja brilhante para 
sinalizar. Ele flutua se cair na água. Um case de nylon laranja está incluso.
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CHAVE CODIFICADA SBT
CÓÓOD 12-114

MANOPLAS JET SKI.

CAPA PARA JET SKIChave para codificar, usada em  Motos Aquáticas, incluso cordão de se-
gurança. Ele vai de seu pulso para interruptor. É obrigatório o uso do 
cordão ligado a sua pessoa em todos os momentos durante a operação. 
Caso o condutor caia, a mesma se desprende do equipamento  o motor 
desliga-se quando a corda solte do interruptor.

Manoplas para todos os anos 
e modelos de motos aquáticas, 
diversas cores. 

Capas de proteção e viagem para todos os anos e modelos de motos 
aquáticas. Fabricada em Poliéster 600D, com uma camada de TNT inter-
na para proteção da embarcação.

BUJÃO CASCO PARA MOTOS AQUÁTICAS
DE TODAS AS MARCAS E MODELOS.

EXTRATOR DE ÓLEO 6.0L EXTRATOR ÓLEO 6.5L

REC R-14

!
Bomba Extratora SBT pode ser usado em todas as embarcações e veículos 4 tempos 
e 2 tempos. A bomba é compacta, simples de usar e tem capacidade para até 6 Litros

Utilizado para extrair vários tipos de líquidos, inclusive serve para troca de óleo 
do motor. Pode ser utilizado fora da oficina, pois não necessita de ar comprimido 
ou rede elétrica.
Capacidade para 6.5 litros. 

Nossos sapatos Jettribe Rec R-14 são os híbridos perfeitos 
para passeios na água ou andar na areia. Mantenha a corrida 
com o design comprovado Gecko Grip 
além de ter a flexibilidade e conforto de um sapato de cami-
nhada, esta botinha de cano baixo é um item obrigatorio para 
qualquer piloto de Jet Ski.

REC R-14 Sapatilha
JTG#10402
Tamanhos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cores: Preto / Vermelho



A) Goggle Clássico 
Preto / Fumê
JTA#071305

B) Goggle Clássico 
Preto / Âmbar
JTA#071304

C) Goggle Clássico 
Amarelo / Fumê
JTA#071302

D) Goggle Clássico 
Branco / Fumê
JTA#11301

E) Goggle Clássico 
Azul / Fumê
JTA#071303

F) Goggle Clássico 
Vermelho / Fumê
JTA#071301

G) Goggle Clássico 
Gelo / Fumê
JTA#11302

H) Goggle Clássico 
Verde / Fumê
JTA#11311

I) Goggle Clássico 
Xadrez / Fumê
JTA#11303

J) Pino de reposi-
ção Goggle
JTA#90303

K) Goggle Experts
Fibra de carbono / 
Fumê = case
JTA#11304

L) Goggle Experts
Prata / Fumê = 
case
JTA#11305

M) Pró Goggle
Verde / Espelhado 
+ case
JTA#11314

N) Pró Goggle
Vermelho / Espe-
lhado + case
JTA#11313

O) Pró Goggle
Azul marinho / 
Espelhado + case
JTA#11312

P) Pró Goggle
Preto / Espelhado 
+ case
JTA#091301

Q) Goggle Clássi-
co - Juvenil
Preto / Fumê
JTA#091302

R) Goggle Clássico 
- Juvenil
Branco / Fumê
JTA#11310

S) Bolsa
JTA#11322

T) Case Goggle 
Pró / Expert
JTA#11320

U) Display Goggle
JTA#11324




