


 GEARSFITNESSBR  GEARS_FITNESS

www.gears.com.br



02 |

WWW.GEARS.COM.BR



Treinamentos de alta performance exigem produtos diferenciados, 
duráveis, com ótimo acabamento, seguros e de alta procedência.

Apresentamos a GEARS FITNESS que reúne todas estas 
características e muito mais: uma marca Brasileira. Desenvolvida 
com todos os parâmetros de excelência para que nossos clientes 
tenham sempre qualidade premium nas suas atividades físicas. A 
GEARS FITNESS opera no Brasil com uma ampla e completa linha 
de acessórios, desde anilhas, super bands, slam balls, até os cages 
(estações de treinamento). Você vai se surpreender, com certeza. 
Acredite no potencial de uma marca genuinamente brasileira.

A GEARS possui mais de 350 produtos em seu catálogo e reúne 
acessórios diferenciados, duráveis, muito seguros e com ótimo 
acabamento.
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ESPAÇO EM UM BOX 
Dumbbells, barras, anilhas, kettlebells, e muito mais. Seu treino 
do seu modo. Suas regras. Seu desempenho. O futuro de muitos 
fissurados em fitness pode ser realidade com as opções do MONTE 
SEU BOX da GEARS FITNESS.

Auxiliamos no planejamento do seu box com todos os 
equipamentos necessários, condições de pagamento e valores 
acessíveis. Entre em contato e converse com nossos especialistas.
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BARRA OLÍMPICA CERAKOTE MASCULINA 20KG/45LBS
• Finalidade: Weightlifting, Olympic  
Weightlifting (LPO), Powerlifting, Multiuso
• Peso: 20Kg/45lbs
• Comprimento: 220 cm
• Diâmetro: 28 mm
• Textura Grip: Médio

• Material: Liga de aço
• Revestimento: CERAKOTE
• Comprimento da Manga: 420 mm
• Giro por bucha de bronze
• Resistência à Tração: 190.000 PSI
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BARRA OLÍMPICA CERAKOTE
FEMININA 15KG/35LBS
• Finalidade: Weightlifting, Olympic 
Weightlifting (LPO), Powerlifting, Multiuso
• Peso: 15KG/35lbs
• Diâmetro: 25 mm
• Textura Grip: Médio
• Material: Liga de aço
• Revestimento: CERAKOTE
• Comprimento da Manga: 330mm
• Giro por bucha de bronze
• Resistência à Tração: 190.000 PSI
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TEXTURA CENTRAL
PADRÃO IWF

20KG | 15KG 28MM | 25MM

GIRO POR
ROLAMENTO

EXCELENTE
BOUNCE

ALTA
RESISTÊNCIA

BARRA OLÍMPICA CROMADA
A Barra Olímpica Cromada é construída para levantamento de peso em nível olímpico. Projetada para alto desempenho, esta barra segue o padrão IWF com 
configurações de competição. Feito de aço ultrarresistente, com rotação otimizada para desempenho superior em todas as cargas. A rotação oferece maior 
controle e estabilidade, proporcionando uma experiência de elevação mais completa e precisa. Combinamos os melhores materiais, duplo rolamento 
blindado e tolerâncias extremamente apertadas.

TEXTURA PADRÃO
DETALHADA

DUPLO ROLAMENTO
BLINDADO 

DUPLA BUCHA
DE BRONZE



BARRA OLÍMPICA MASCULINA
20KG CROMADA
• Aço Ultra
• Duplo rolamento blindado de alta precisão e 
bucha de bronze
• Capacidade de 2000 LBS
• Diâmetro do aperto: 28 mm
• Padrão IWF – comprimento de 2,20m, peso 20kg
• Revestimento cromado HARD CHROME

BARRA OLÍMPICA JUNIOR – BARRA TÉCNICA 10KG
A barra olímpica Junior GEARS segue dimensões adaptadas das barras padronizadas. 
Configurações para auxiliar no aprendizado dos movimentos básicos e técnica adequada ao LPO.
Possui o mesmo revestimento cromado, giro suave por rolamento e buchas de bronze.

• 1,8Om de comprimento – peso: 10kg – capacidade de carga de 150kg
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BARRA OLÍMPICA FEMININA 
15KG CROMADA
• Aço Ultra
• Duplo rolamento blindado de alta precisão e 
bucha de bronze
• Capacidade de 1200 LBS
• Diâmetro do aperto: 25 mm
• Padrão IWF – comprimento de 2,00m, peso 15kg
• Revestimento cromado HARD CHROME

*IWF - Federação Internacional de Levantamente de Peso Olímpico. Site: https://www.iwf.net/
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ANILHAS OLÍMPICAS
FRACIONADAS IRON (1kg até 4kg)

Anilhas Olímpicas Fracionadas Iron GEARS, em ferro fundido, com pegada anatômica 
e centro de gravidade. Peças com excelente acabamento, pintura preta, com 
marcações de quilos em relevo.
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SUPERE
SEUS
LIMITES.

ANILHA OLÍMPICA BUMPER
Anilhas Olímpica Bumper com dimensões oficiais para LPO e acabamento premium. Composição de 
100% borracha virgem. Resistente ao impacto e treinamento de alta intensidade, ideal para seu box, 
centro de treinamento ou homebox.
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ANILHA OLÍMPICA BUMPER EM LIBRA

*INDICAÇÃO DE USO SOBRE PISOS DE ABSORÇÃO DE ALTO IMPACTO COM MÍNIMO DE 15MM DE ESPESSURA OU EM CIMA DE PLATAFORMAS DE LPO.
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ANEL DE AÇO ESCOVADO

85

RÍGIDOFLEXÍVEL

NÍVEL DE RIGIDEZ

100% BORRACHA VIRGEM

Indicado para o treinamento de Cross Training e também para o levantamento olímpico, as anilhas bumper GEARS em libras possuem composição 100% em 
borracha virgem, com anel em aço escovado, constituindo-se no melhor material existente no momento para treinamento de impacto.

Nossas anilhas seguem parâmetros de produção da IWF (International Weightlifting Federation) e CBLP (Confederação Brasileira de Levantamento de Peso).
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ANILHA OLÍMPICA WEIGHTLIFTING
Anilhas olímpicas padrão internacional, com disco central em aço cromado, conferindo maior resistência a impactos e durabilidade no atrito da 
borracha. Possui grau de dureza altíssimo (Escala Shore A de 93), conferindo bem menor salto no impacto ao piso.
Design exclusivo com bordas elevadas, GEARS em alto relevo, cores oficiais e vibrantes.

ANILHA OLÍMPICA COMPETIÇÃO 35lb

ANILHA OLÍMPICA COMPETIÇÃO 25lb
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ANILHA OLÍMPICA COMPETIÇÃO 45lb

ANILHA OLÍMPICA COMPETIÇÃO 55lb
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DUMBBELL IRON (1kg até 32kg)

Dumbbell sextavado em ferro fundido. Peças com 
excelente acabamento, pintado em preto, com 
marcações de quilos em relevo.

DUMBBELL HEX RUBBER (1kg até 27,5kg)

Dumbbells sextavados 100% borracha virgem e alça em aço cromado de primeira qualidade com pegada 
anatômica. Produto com a logomarca exclusiva GEARS, garantindo qualidade e resistência à impactos.
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INTENSIDADE,
FORÇA E
RESISTÊNCIA
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KETTLEBELL IRON (8kg até 20kg)

Kettlebell Iron em ferro fundido, com pegada anatômica e 
centro de gravidade. Peças com excelente acabamento, 
pintura preta, com marcações de quilos em relevo.

KETTLEBELL | 21

KETTLEBELL GEARS (4kg até 24kg)

Kettlebell da GEARS foi desenvolvido com a matéria 
prima de sua base em borracha virgem, mesmo 
material das Anilhas Bumper e dos Dumbbell Hex 
Rubber. São indispensáveis em seu treinamento. 
Podem sofrer impactos de baixa altura, diretamente 
ao piso.

A manopla  é confeccionada em aço cromado, 
aumentando o conforto no movimento. Além disso, 
possuem centro de gravidade perfeito, otimizando a 
estabilidade e balistica.

Equipamento essencial para seu treinamento e 
esteticamente incrível.

Medidas do produtos (AxLxC):
  4 Kg – (19,0 x 14,0 x 19,0) cm
  8 Kg – (21,0 x 16,0 x 21,0) cm
12 Kg – (24,0 x 18,0 x 24,0) cm
16 Kg – (25,0 x 19,0 x 25,0) cm
20 Kg – (25,5 x 19,0 x 25,5) cm
24 Kg – (26,0 x 24,0 x 20,0) cm
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KETTLEBELL PRO GRADE
AÇO COMPETITION (4kg até 32kg)

O melhor das competições chegou. São confeccionados 100% em aço, com centro de gravidade 
centralizado e pegada em aço escovado para melhor aderência e conforto. Todos os pesos possuem as 
mesmas dimensões.



KETTLEBELL | 23

DESCRIÇÃO DE 
PESO EM RELEVO

ALÇA EM AÇO ESCOVADO

CORPO EM AÇO PINTADO



WALL BALL CARBON GEARS (4kg a 20kg) e (8kg a 30lb)

As Wall Balls Carbon GEARS são fabricadas nos mais exigentes padrões de qualidade, com material exclusivo, super-resistente, durável, lavável e 
antimofo. Tem costura duplamente reforçada, propiciando amortecimento de impacto e pegada confortável.
O preenchimento interior  é substancial o suficiente para ajudar a bola a manter sua forma através do uso repetido, e ainda assim se manter flexível o 
suficiente para que os atletas possam parar ou pegar a wall ball em alta velocidade. O treinamento com Wall Ball é uma das maneiras mais fáceis de 
melhorar sua resistência, explosão e força do core.
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SLAM BALL GEARS (2kg até 12kg)

Super durável, a Slam Ball GEARS é própria para 
arremessos na parede, solo e outras superfícies, oferecendo 
maior eficiência mecânica para qualquer trabalho físico, 
pois atua como uma Medicine Ball tradicional, podendo 
também agregar o trabalho de arremessos e força para 
exercícios em todas as direções. Feita de borracha super 
resistente, própria para exercícios de impacto.

MEDICINE BALL GEARS (2kg até 8kg)

A Medicine Ball GEARS é a única do mercado, confeccionada 
em borracha virgem, material que garante uma maior 
durabilidade e conforto na execução dos exercícios.
Própria para arremessos leve a moderado na parede, solo e 
outras superfícies. Esta Medicine Ball tem o efeito de pingar 
no retorno de uma ação, bem moderado, ideal para o 
treinamento de diversos exercícios.

SLAM BALL | MEDICINE BALL | 25
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CORDA NAVAL GEARS
Corda Naval 100% nylon, própria para treinamentos de potência e impacto ao piso.

Medidas: 
• 10 metros, 38 milímetros 
• 8 metros, 38 milímetros

CORDA NAVAL MILITAR
REVESTIDA GEARS
Corda Naval com revestimento em lona. Aumenta consideravelmente a durabilidade em 
impacto ao piso. Disponível nas cores preta e verde militar.

Medidas: 
• 10 metros, 38 milímetros 
•  7 metros, 38 milímetros

CORDA DE SISAL COM SUPORTE
PARA ESCALADA GEARS
Corda em sisal, 100% natural, com 5 metros de comprimento e 38mm de espessura. 
Material próprio para treinamento de escalada, com suporte em metal já acoplado em 
uma das pontas, facilitando sua instalação.
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CORDA DE PULAR SPEED ROPE – 4 ROLAMENTOS GEARS
A Corda de Pular Speed Rope Gears, foi desenvolvida para você que pratica o cross training. Excelente para execução do double under, devido aos 
seus 4 rolamentos e manoplas levíssimas em alumínio, cabo composto de aço revestido de PVC, ela tem pegada anatômica, não embaraça e 
facilita o giro, para o aumento no desempenho dos seus exercícios.

Disponível nos modelos:
1 - Tatical Black
2 - Golden Hands
3 - Sneaky
4 - Blue Ocean
5 - Purple Lótus
6 - Steel Fury

Detalhes técnicos:
• Manopla em Alumínio 
• Giro por rolamentos
• Cabo em aço revestido
• Comprimento da corda 3m
• Leve e resistente

CORDA DE PULAR DE AÇO GEARS
Corda de pular, simples e convencional. Giro por bucha, manopla em pvc e cabo em aço 
revestido. Custo e benefício para seu box.

CORDA DE PULAR PVC GEARS
Corda de pular, simples e convencional. Giro por rolamento simples, manopla e cabo em pvc.
Custo e benefício para seu box.

CORDAS | 29
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SUPER BANDS
Potencialize seu treino e surpreenda-se com a Super Bands GEARS. Ideal para treinamento funcional, ganho de força e estabilidade dos membros 
superiores e inferiores. Pode ser usada para exercícios de tração, pliometria e adaptada a exercícios com pesos livres.

Super Band – 1.3 – Cinza
Resistência: 9Kg a 16Kg

Super Band – 3.2 – Black
Resistência: 22Kg a 32Kg

Super Band – 2.2 – Vermelha
Resistência: 13Kg a 22Kg

Super Band – 4.5 – Roxa
Resistência: 32Kg a 54Kg

Super Band – 6.4 – Azul
Resistência: 27Kg a 68Kg



MINI BANDS GEARS
Mini Bands GEARS 100% látex são ideais para exercícios de 
movimento lateral, quadril e glúteo, ativação e estabilização do 
ombro. Este conjunto de bands, oferece três níveis diferentes de 
resistência: leve, médio e forte.

Benefícios
• Fortalecimento muscular
• Melhora a coordenação motora
• Aprimora habilidades funcionais
• Aumenta a mobilidade e flexibilidade
• Reabilitação de lesões
• Treinamento esportivo
• Fitness e condicionamento corporal
• Tonificar e modelar seus braços e pernas
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ARGOLA OLÍMPICA DE 
MADEIRA PROFISSIONAL 
As argolas de madeira são as mais recomendadas pelos 
atletas, pela sua resistência e durabilidade, sendo uma 
excelente solução para treinamento em suspensão e com 
o peso corporal.

Ferramenta ideal para atender praticantes com os mais 
diversos níveis de condicionamento físico, com material 
profissional, super resistente e com regulagem de altura.
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ARGOLA OLÍMPICA – GEARS
As Argolas Olímpicas de Plástico GEARS são excelentes para treinamento em suspensão e com o peso corporal. Ferramenta ideal para atender 
praticantes com os mais diversos níveis de condicionamento físico. Super durável e com regulagem de altura.

ARGOLAS | 33



PEG BOARD GEARS
Eleve seu treinamento com o Peg Board GEARS. Construa 
força, resistência e explosão de uma maneira eficiente, 
utilizando o peso do corpo. Ideal para ser utilizado em 
qualquer espaço, seja na academia, em casa ou no BOX.

A divisão em módulos do Peg Board GEARS favorece a 
instalação em locais com espaço reduzido, assim 
atendendo sua necessidade de treinamento. Também pode 
ser instalado verticalmente ou horizontalmente e quantos 
módulos necessitar.

Especificações:                                                                                                                                                                           
Construído com madeira de alta resistência. Acompanha 
dois pegadores em madeira. Para fixação, acompanha kit de 
parafusos com chumbador ancora em tratamento de zinco. 
Logo GEARS cravado na base, com chapa cortada a laser.

Medidas do Produto: C: 160cm x L: 35cm
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PLYO BOX
É construída para o treinamento pliométrico, seguro e efetivo em qualquer nível de habilidade. Todos os painéis de madeira são usinados em 
CNC, dando um acabamento que propicie maior segurança na utilização e precisão no encaixe. 

PLYO BOX | 35
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SAND BAG GEARS (5kg e 10kg)
Elaborada com nylon super resistente, para uso severo em todas as condições. Possui carga de peso 
fixo e alças para melhor pegada. Ideal para prática do Cross Fit e exercícios funcionais. Atua no 
equilíbrio do corpo, aumento da força e resistência de diversos grupos musculares.

Medidas do Produto: 
C: 55cm x L: 21cm x A:21cm

SAND BAG | 37
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ANACONDA WORM 
GEARS
Sandbag Anaconda produzida em lona 
resistente, com 3 metros de comprimento 
e 110kg totais. Possui 3 módulos internos, 
com alças para treinamento individual.

Medidas do Produto: 
* 3 metros de comprimento
* Com 110kg totais
* Módulos internos com alça para 
treinamento individual

SAND BAG | 39



ESCADA DE AGILIDADE
COM AJUSTE DE ALTURA
Escada 2 em 1, desenvolvida para trabalhar com e sem 
necessidade de altura. Equipamento ajustável que amplia a 

agilidade e todas as habilidades e competências físicas, 
conforme necessidade e intensidade de treinamento, com 
degrau com ajuste de altura elaborado com materiais 
duráveis para uso severo.

Flexibilidade de usar a escada plana ou elevada para uma 
variedade de exercícios de agilidade e velocidade!

Medidas Aproximadas do Produto (AxLxC):
(10,0 x 48,0 x 213,0) cm
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CONES DEMARCATÓRIOS
Esses cones foram desenvolvidos para ajudar nos seus treinamentos de aceleração, 
desaceleração, mudanças de direção, precisão de tempo e controle do corpo. Além disso é feito 
com múltiplas cores para visibilidade e demarcação de áreas de treinamento. Possuem 5 cm de 
altura, não quebram quando pisados e acompanham um prático suporte para guardar os cones.

OBSTÁCULO AJUSTÁVEL
Treine impulsão, salto e velocidade como um atleta profissional! 
Com ajuste de altura, aumente o grau de dificuldade do seu exercício. 
Ideal para treinamento em ambiente interno e externo.

OBSTÁCULO HEXAGONAL
DE AGILIDADE 
O Obstáculo Hexagonal de Agilidade pode ser utilizado para treinos 
de agilidade, corrida e pliometria fazendo uso de movimentos para 
frente, para trás e para as laterais. Melhora a resistência, 
fortalecimento, coordenação motora, tonifica os músculos e 
propicia alto gasto calórico.
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FITA DE ALONGAMENTO
A Fita de Alongamento de membros inferiores e superiores GEARS é a única do mercado com manoplas 
para facilitar a pegada e dar maior conforto aos treinamentos.

ESTACAS PARA TREINAMENTO INDOOR 
Estaca de Treinamento Profissional, ideal para treinos de mudança de direção, agilidade, velocidade e 
técnica de drible. Pode ser utilizada em quadras, society, centros de treinamento, sem necessidade de 
fixação ao solo, pois possui base de peso. Possui ajuste de altura, mínimo de 0,80 cm e máximo de 1,60m.
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FITA DE SUSPENSÃO
A Fita de Suspensão GEARS, foi desenvolvida para o treino em qualquer tipo de ambiente, seja ao ar livre 
ou em casa. Pode ser acoplada facilmente em qualquer ponto de ancoragem como: postes, árvores, 
portas, espaldar, gaiolas etc. Possui mosquetão, reguladores de fita para ajuste de distância e suporte 
especial para utilização em portas.



AB STRAPS
Desenvolva os seus músculos abdominais com o AB Straps GEARS. 
Facilite a obtenção do “six pack abs” por meio deste equipamento. 
Feito de nylon e com ganchos em aço super resistente.

BALANCE PAD GEARS
Adicione o poder da desestabilização ao seu treinamento para aumentar a força do CORE e construir o equilíbrio. O  Balance Pad GEARS, força o seu 
corpo a reagir, ativando o pé, os tornozelos e os músculos da perna, ajudando a construir a força e a estabilidade no desempenho atlético, 
balanceando o movimento e prevenindo lesões.
Perfeito para movimentos sentados ou em pé, bem como exercícios de reabilitação. Superfície texturizada e antiderrapante. Fácil de limpar e 
resistente à água.

Medidas do produto (AxLxC): 10,0 x 39,0 x 46,00
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FOAM ROLLER GEARS (30cm e 60cm) 
O Foam Roller GEARS pode ser utilizado antes ou depois das atividades físicas.
Os exercícios com o Foam Roller tendem a eliminar os “pontos gatilho” (pequenos nós 
na fáscia muscular) o que torna os músculos mais flexíveis, fortes e resistentes.

Benefícios do Foam Roller
• Músculos mais resistentes a lesões
• Músculos mais fortes e flexíveis
• Melhora a coordenação e postura
• Melhorar o alongamento muscular
• Relaxa os Músculos
• Poder ser utilizado como forma de aquecimento
• Não prejudica o desempenho
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ROLO DE ESPUMA FOAM ROLLER 2 EM 1
Espuma de alta densidade durável e projetada para suportar o uso repetitivo, sem 
perder a sua forma.
Rolo de massagem de 30cm + bastão de massagem em EPP.
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BOLA DE MASSAGEM EPP
Espuma de alta densidade durável e projetada para suportar o uso repetitivo, 
sem perder a sua forma.
Use a bola de massagem para aliviar pontos gatilho e tensões musculares.

ACCUPOINT EPP 
Espuma de alta densidade durável e projetada para suportar o uso repetitivo, 
sem perder a sua forma.
O accupoint é mais focado na recuperação muscular em pontos específicos 
como deltoides, lombar e glúteos.
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COLCHONETE D80 WOD
O Colchonete D80 WOD GEARS, é confeccionado em espuma de qualidade premium D80, com alto nível 
de acabamento, resistência e conforto.

Medidas
C: 95cm L: 50cm A: 4cm
– Densidade D80

ABMAT – GEARS
O AbMat GEARS é ideal para o treinamento abdominal, com conforto e proteção na execução dos 
exercícios, ajudando a evitar lesões. Trabalhe uma grande variedade de exercícios dos músculos 
abdominais superiores ou inferiores, bem como os oblíquos e músculos lombares.

Medidas do produto (AxLxC): 8,0 x 31,0 x 45,0



PRESILHA OLÍMPICA
Feitas com plástico ultra resistente, as Presilhas GEARS para Barras 
Olímpicas oferecem maior segurança durante os exercícios. Com ela, as 
anilhas não correm o risco de escorregar da barra, impedindo assim, 
possíveis acidentes.

PRESILHA OLÍMPICA
LOCK PRESS ONE
Feitas com plástico ultra resistente, a Presilha Olímpica Lock 
Press One, oferece maior grip a barra, pois possui borrachas de 
segurança no seu interior. Com ela, as anilhas não correm o risco 
de escorregar da barra, impedindo assim, possíveis acidentes.

GRIPZ GEARS
O Gripz Gears tem como objetivo aumentar a ativação muscular, estimulando os músculos das áreas da 
mão, ante-braço, braço e parte superior do corpo. Pode ser usado com adaptador de fat bars para 
barras olímpicas tradicionais.

Medidas do Produto (AxLxC): 5,0 x 5,0 x 10,0 cm

ALMOFADA DE AMORTECIMENTO LPO
A Almofada de Amortecimento GEARS é ideal para o treino de Cross Fit e LPO, pois reduz de forma muito 
eficaz o impacto e o nível de ruído, gerado pelo atrito da barra, quando em contato direto com os pisos 
utilizados normalmente. Possui janelas de alivio de pressão do ar, estrategicamente posicionadas, para 
otimização do amortecimento e alças laterais para transporte.

MEDIDAS: C: 80cm x L: 60cm x A: 11cm – PESO: 12kg cada unidade.
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MUNHEQUEIRA WRIST WRAPS
A Munhequeira Wrist Wraps GEARS, fornece conforto, segurança e estabilidade para os exercícios que mais exigem dos seus punhos. São 
confeccionadas em proporções ideais de algodão e elastano, para absorver o excesso de umidade e não irritar a pele. Utilize no Cross Fit, 
Levantamento de Peso ou treinamento pesado de força.

Este modelo de Munhequeira Wrist Wraps GEARS, possui medida padrão de 38cm de comprimento, por 8cm de largura. É vendido em par, 
possui alça de polegar e fechamento em velcro para um ajuste mais seguro.
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COLETE TÁTICO AJUSTÁVEL 
O Colete Tático Ajustável GEARS possui design confortável e compacto, onde o corpo e principalmente a área dos ombros é totalmente 
acolchoado.  Materiais resistentes à umidade e cargas ajustáveis em 4 placas de peso de 2,5kg, totalmente removíveis.
Tamanho universal, totalmente ajustável, com 3 velcros para fechamento preciso.

Medidas do Produto
Comprimento: 35cm – Largura: 30cm

Peso Ajustável
De 2,5kg até 10kg



PROTETOR PARA BARRA
Protetor super confortável para barra olímpica e barra tradicional. 
Feito de espuma com composição especial, desenvolvida para 
atividades intensas. Super resistente e confortável, auxilia nos 
treinamentos, gerando uma proteção entre a barra e o corpo.

Medidas do produto
 A x L x C (12 x 12 x 47) cm

CARBONATO DE MAGNÉSIO 
GEARS CHALK 
O carbonato de magnésio GEARS Chalk é feito do mesmo 
composto que escaladores utilizam quando seguram 
suas vidas com as pontas dos dedos.

Ele é um agente secante que permite absorção de suor e 
aumento da aderência nas mãos do atleta. É ideal para 
esportes de alta performance como o CrossTraining, a 
Escalada, Ginástica, Levantamento de Peso, Parkour 
entre outras modalidades esportivas.

Embalagem com sistema de zip lock que facilita seu uso 
e armazenagem com segurança.
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MALA PERSONAL TRAINER  
Exclusiva mala GEARS, desenvolvida especialmente para o Personal Trainer. Alta 
qualidade de construção, design apropriado para facilitar a vida do treinador ou do 
aluno. Permite a separação dos equipamentos, roupas e demais pertences, 
facilitando sua organização e treino, através de compartimentos externos e internos 
com zíper. Produzida com revestimento externo 100% Polyester, placas de plástico 
como revestimento interno, reforçando a estrutura, alumínio nas bases da estrutura 
e no pegador, garantindo alta durabilidade e resistência ao produto. A Mala GEARS, 
possui contorno em tecido refletivo, facilitando a visualização a noite.

Medidas do produto:
Comprimento: 70 cm – Largura: 36 cm – Altura: 40 cm

Capacidade 60 litros

COLETE PARA TRENÓ SLED
Desenvolva treinos de força e aumente o seu vigor físico com o 
Colete de Tração GEARS. Ele é ideal para ser utilizado com o treno 
sled, pois conta com cinto super resistente e mosquetões para 
fácil fixação ao trenó. O colete possui ajuste de largura  e alças na 
frente e nas costas, para fácil utilização.
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BAG EXTREME
A Bag Extreme GEARS, oferece qualidade e segurança no transporte de todos seus equipamentos garantindo máxima organização. Roupa molhada não é 
mais um problema, a Bag Extreme conta com um fundo extensível próprio para roupas molhadas com laterais arejadas para não causar mal cheiro e fundo 
impermeável para não umedecer seus equipamentos secos.

Confeccionada em nylon verona, impermeável, alça tira colo,  alças emborrachadas para ser transportada como mochila, bolso frontal com separador de 
itens, compartimento lateral com porta tênis / capacete / sapatilha, bolso lateral com porta objetos, dois porta squeeze laterais, fundo alongável com 
telinha para circulação de ar evitando 
odores, porta óculos super prático na 
parte superior, ziper super reforçado.

Medidas:
Comprimento: 70 cm 
Largura: 36 cm
Altura: 40 cm

Cores:

Preto  Camuflada
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EXTENSÍVEL

 TRANSPORTE SEUS
EQUIPAMENTOS

COM SEGURANÇA
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SUPORTE PARA ACESSÓRIOS 
Suporte desenvolvido para armazenamento de acessórios diversos como: super bands, corda 
de pular, cabos de resistência manoplas, cintos entre outros.

Medidas do Produto
C: 62 cm x L: 12 cm x A: 12 cm
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SUPORTE PARA BARRAS OLÍMPICAS
Possui nove tubos de aço com revestimento interno liso, livre das rebarbas e dos pontos 
de solda, que podem danificar a barra. O design de armazenamento vertical, mantém suas 
barras fora do contato com o solo, otimizando a durabilidade e otimizando seu espaço.

Medidas do Produto
C: 47cm x L: 47cm x A: 22

CARRINHO DE ANILHAS
O Carrinho de Anilhas GEARS, oferece uma solução de armazenamento única e versátil para 
qualquer tipo de anilha. Apresenta design diferenciado, com uma extremidade traseira mais larga, 
para maior estabilidade e rodinhas para facilitar o transporte.

Especificações                                                                                                                                                                          
Confeccionado em aço de alta qualidade, com pintura eletrostática micro texturizada anticorrosiva,  
com o padrão GEARS de qualidade. Logo GEARS  cravado a laser. Capacidade de carga de até 200kg

Medidas do Produto
 C: 125cm x L: 41cm x A: 35cm



RACK SUPORTE PARA 
DUMBBELLS 16 PARES
Único no mercado com capacidade para 16 
pares e suporte para dumbell de até 30kg. 
Com o design de armazenamento vertical, 
mantém seus dumbells fora do contato com 
o solo, otimizando a durabilidade.

Medidas do Produto
C: 1,38 m x L: 59cm x A: 40

SUPORTE DE ANILHAS VERTICAL
Suporte em aço carbono, reforçado, com acabamento em pintura 
eletrostática. Projetado para ocupar pouco espaço e ser a solução ideal 
para amarzenar anilhas standard e olímpicas.

Medidas do Produto
C: 62 cm x L:  60 cm x A: 130cm

RACK SUPORTE PARA 
DUMBBELLS
Capacidade para 10 pares e design de 
armazenamento vertical, mantém seus 
dumbbells fora do contato com o solo, 
otimiza seu espaço e a durabilidade do 
produto.

Medidas do Produto
C: 1,38 m x L: 59cm x A: 40
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RACK EXPOSITOR
Suporte Expositor 3 andares GEARS, ideal para organizar todos seus equipamentos e acessórios. 
Desenvolvido para acomodar Dumbbells, Kettlebells, Anilhas, Slam Ball, Medicine Ball, Wall Ball, 
Bulgarian Bag e Super Bands. Possui estrutura em aço com pintura eletrostática, micro-texturizada, 
anti-risco.

Dimensões
C 1,90m X  A 1,30m X L 0,42 cm
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BANCO DE SUPINO RETO
O banco GEARS é extremamente robusto, feito em aço com pintura eletrostática micro-texturizada e 
espuma de alta densidade revestida de couro PU, o que resulta em maior conforto na hora de realizar o 
seu exercício. Ideal para ser utilizado no box de cross fit, academia e estúdios de treinamento.

Medidas do Produto
C: 1,10m x L: 30cm x A: 47cm
Espessura da espuma do acento - 6 cm

TRENÓ SLED PARA CROSSFIT
O Trenó de peso GEARS foi criado para quem busca a máxima eficiência. Pode ser equipado para 
treinamento intenso e multi-superficial, com anilhas de furação normal e olímpica. Ideal para o Cross 
Training, pois pode ser empurrado ou puxado, trabalhando membros superiores e inferiores.

Especificações
Confeccionado em aço de alta qualidade, com pintura eletrostática micro texturizada anticorrosiva,  com 
o padrão GEARS de qualidade. Logo GEARS  cravado a laser.

Medidas do Produto
C: 80cm x L: 60cm x A: 17cm

PLATAFORMA DE LPO
A Plataforma LPO (Levantamento de Peso Olímpico) GEARS PRO é a melhor solução para o 
levantamento de peso em nível olímpico. Possui medida compacta para fácil inclusão no espaço de 
treinamento.

Especificações
Plataforma LPO (Levantamento de Peso Olímpico) fabricada 
em aço especial com pintura eletrostática micro texturizada, 
piso de borracha de 40 mm de espessura e estrutura em 
madeira naval de 40 mm de espessura.
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Medidas do Produto
C: 1,88m X L: 2,00m X A: 40 mm



RACK MÓDULO GEARS
O Rack Módulo GEARS é o sistema mais inteligente para montagem de 
um BOX em grande ou pequena escala. Você pode facilmente, adicionar 
mais módulos de rack, incluindo apenas uma Barra Extensora GEARS 
(vendida separadamente) e com isso, montar a quantidade ideal para o 
seu BOX.  O Rack Módulo GEARS é confeccionado em aço carbono de 
3mm, revestido com pintura eletrostática micro texturizada.
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ALVO RACK GEARS

BARRA PARALELA

LAND MINE

ACOMPANHA PAR 
DE BARRAS J-CUPS
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