


Caro cliente,

Gostaríamos de reafirmar nossa dedicação e paixão pelo 
desenvolvimento de produtos de excepcional qualidade. 
Atuamos há mais de 20 anos no mercado brasileiro de 
Brinquedos sempre comprometidos com a segurança e o 
design diferenciado em todos os nossos produtos.  
É com grande satisfação que apresentamos nossa linha de 
produtos 2019. 
Nossa equipe de vendas estará a disposição para lhe oferecer 
grandes oportunidades comerciais para alavancar o seu 
negócio. Boas Vendas!!

Patinete InLine Unicórnio
Patinete Inline Dinossauro
Patinete Inline Saturn
Patinete Inline Comics
Patnete Urban 200
Meu Primeiro Patinete Unicórnio
Meu Primeiro Patinete Sereia
Meu Primeiro Patinete Dinossauro
Meu Primeiro Patinete Elite Force - Policial
Meu Primeiro Patinete Elite Force - Bombeiro
Meu Primeiro Patinete Elite Force - Soldado
Patinete Tri Wheel 3D Unicórnio
Patinete Tri Wheel 3D Dinossauro
Patinete Tri Wheel Comics
Patinete Tri Wheel Turbo Unicórnio
Patinete Tri Wheel Turbo Dinossauro
Patinete Elétrico Bubble Maker Unicórnio
Patinete Elétrico Fog Maker Dinossauro
Meu Primeiro Patins Unicórnio
Meu Primeiro Patins Dinossauro
Patins Quad Unicórnio
Patins Quad Dinossauro
Patins Quad Pink
Patins Quad Fire
Patins Quad Saturn - Rosa
Patins Quad Saturn - Azul
Patins Ajustável com Botas Coloridas
Patins Inline Comics com Kit de Proteção
Skate Comics
Cama Elástica Infantil com Tela de Proteção
Cama Elástica Infantil com apoio
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Patinete InLine Unicórnio

Os unicórnios parecem nunca sair de moda e esse 
patinete, com cores vivas, serão realmente atraentes para 
as crianças. Além do design com o tema super popular 
de unicórnio, este patinete dobrável de alta qualidade é 
completo com um freio traseiro, manopla acolchoada e 
deck antiderrapante! Possui guidão ajustável para três 
alturas diferentes e duas rodas com12cm de diâmetro 
garantindo uma brincadeira segura e divetida!

Caixa Master: 06 peças
Peso do Produto: 3,15 Kg
Embalagem (CxLxA): 62 x 34 x 44cm
EAN: 7898934190378

Código: 9037
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Patinete Inline Dinossauro

Os dinossauros parecem nunca sair de moda e esse 
patinete, com cores vivas, serão realmente atraentes para 
as crianças. Além do design com o tema super popular 
de dinossauro, este patinete dobrável de alta qualidade 
é completo com um freio traseiro, manopla acolchoada 
e deck antiderrapante! Possui guidão ajustável para três 
alturas diferentes e duas rodas com12cm de diâmetro 
garantindo uma brincadeira segura e divetida!

Caixa Master: 06 peças
Peso do Produto: 3,15 Kg
Embalagem (CxLxA): 62 x 34 x 44cm
EAN: 7898934190361

Código: 9036
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Patinete Inline Saturn

O Patinete Saturn foi projetado para capturar o interesse 
de pequenos astronautas. Além do design com o tema 
espaço, este patinete dobrável de alta qualidade é 
completo com um freio traseiro, manopla acolchoada e 
deck antiderrapante! Possui guidão ajustável para três 
alturas diferentes e duas rodas com12cm de diâmetro 
garantindo uma brincadeira segura e divetida!

Caixa Master: 06 peças
Peso do Produto: 3,15 Kg
Embalagem (CxLxA): 62 x 34 x 44cm
EAN: 7898934190563

Código: 8956

Cores Disponíveis: 
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Patinete Inline Comics

Totalmente colorido com o tema desenho animado, este 
patinete dobrável de alta qualidade é completo com um 
freio traseiro, manopla acolchoada e deck antiderrapante! 
Possui guidão ajustável para três alturas diferentes e duas 
rodas com12cm de diâmetro garantindo uma brincadeira 
segura e divetida!

Caixa Master: 06 peças
Peso do Produto: 3,15 Kg
Embalagem (CxLxA): 62 x 34 x 44cm
EAN: 7898934190224

Código: 9022

Cores Disponíveis: 



07 Cores Disponíveis: 

Patnete Urban 200 

Uma maneira segura e empolgante para as crianças 
explorarem o mundo e melhorarem sua forma física, 
este patinete de alta qualidade é completo com um freio 
traseiro, manopla acolchoada e deck antiderrapante! 
Possui guidão ajustável para três alturas diferentes e duas 
rodas robustas com14cm de diâmetro garantindo uma 
brincadeira segura e divetida! O recurso dobrável permite 
que as crianças o levem para qualquer lugar.

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 5 Kg
Embalagem (CxLxA): 74 x 11,5 x 34cm

Cor: Azul

Cor: Vermelho

EAN: 7898934190804

EAN: 7898934190811

Código: 9080

Código: 9081
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Meu Primeiro Patinete Unicórnio

Com o tema unicórnios, esse patinete com cores vivas 
e fitas decorativas, será realmente atraente para as 
crianças. O patinete com 3 rodas é produzido em material 
super resistente e de alta qualidade garantindo uma 
brincadeira segura e divetida! Possui deck antiderrapante 
e manopla emborrachada macia para maior conforto.

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 3 Kg
Embalagem (CxLxA): 50 x 31 x 34cm
EAN: 7898934190385

Código: 9038
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Meu Primeiro Patinete Sereia

Com o tema sereia, esse patinete com cores suaves e fitas 
decorativas, será realmente atraente para as crianças. 
O patinete com 3 rodas é produzido em material 
super resistente e de alta qualidade garantindo uma 
brincadeira segura e divetida! Possui deck antiderrapante 
e manopla emborrachada macia para maior conforto.

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 3 Kg
Embalagem (CxLxA): 50 x 31 x 34cm
EAN: 7898934190439

Código: 9043
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Meu Primeiro Patinete Dinossauro

Com o tema dinossauro, esse patinete com cores vivas, 
será realmente atraente para as crianças. O patinete 
com 3 rodas é produzido em material super resistente 
e de alta qualidade garantindo uma brincadeira segura 
e divetida! Possui deck antiderrapante e manopla 
emborrachada macia para maior conforto.

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 3 Kg
Embalagem (CxLxA): 50 x 31 x 34cm
EAN: 7898934190392

Código: 9039
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Meu Primeiro Patinete Elite Force - Policial

A linha Elite Force será um sucesso entre as crianças 
que gostam de brincar como policial! O patinete com 3 
rodas é produzido em material super resistente e de alta 
qualidade garantindo uma brincadeira segura e divetida! 
Possui deck antiderrapante e manopla emborrachada 
macia para maior conforto. Este patinete certamente irá 
melhorar a brincadeira de polícia e ladrão!

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 3 Kg
Embalagem (CxLxA): 50 x 31 x 34cm
EAN: 7898934190125

Código: 9012
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Meu Primeiro Patinete Elite Force - Bombeiro

Com um vermelho brilhante inspirado nos bombeiros, 
a linha Elite Force será um sucesso entre as crianças que 
gostam de brincar como bombeiro! O patinete com 3 
rodas é produzido em material super resistente e de alta 
qualidade garantindo uma brincadeira segura e divetida! 
Possui deck antiderrapante e manopla emborrachada 
macia para maior conforto. 

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 3 Kg
Embalagem (CxLxA): 50 x 31 x 34cm
EAN: 7898934190583

Código: 9058
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Meu Primeiro Patinete Elite Force - Soldado

Com cores camufladas, a linha Elite Force será um 
sucesso entre as crianças que gostam de brincar como 
soldados! O patinete com 3 rodas é produzido em 
material super resistente e de alta qualidade garantindo 
uma brincadeira segura e divetida! Possui deck 
antiderrapante e manopla emborrachada macia para 
maior conforto. 

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 3 Kg
Embalagem (CxLxA): 50 x 31 x 34cm
EAN: 7898934190590

Código: 9059



14

Patinete Tri Wheel 3D Unicórnio

Os unicórnios parecem nunca sair de moda e esse 
patinete, com cores vivas, será realmente atraente para as 
crianças. Com três rodas de alta qualidade, é um patinete 
completo com um freio traseiro, manopla acolchoada e 
deck antiderrapante! Além de um guidão com cabeça 
de unicórnio em 3D, garantindo uma brincadeira mais 
divetida!

Caixa Master: 06 peças
Peso do Produto: 2,17 Kg
Embalagem (CxLxA): 62 x 52 x 51cm
EAN: 7898934190880

Código: 9088
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Patinete Tri Wheel 3D Dinossauro

Com o tema dinossauro, esse patinete com três rodas de 
alta qualidade e cores vivas, será realmente atraente para 
as crianças. Possui freio traseiro, manopla acolchoada e 
deck antiderrapante! Além de um guidão com cabeça 
de dinossauro em 3D, garantindo uma brincadeira mais 
divetida!

Caixa Master: 06 peças
Peso do Produto: 2,17 Kg
Embalagem (CxLxA): 62 x 52 x 51cm
EAN: 7898934190897

Código: 9089
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Patinete Tri Wheel Comics

Totalmente colorido com o tema desenho animado, este 
patinete com três rodas de alta qualidade é completo 
com um freio traseiro, manopla acolchoada e deck 
antiderrapante, garantindo uma brincadeira mais 
divetida!

Caixa Master: 06 peças
Peso do Produto: 2,17 Kg
Embalagem (CxLxA): 62 x 52 x 51cm
EAN: 7898934190163

Código: 9016

Available Colors:  
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Patinete Tri Wheel Turbo Unicórnio

Com tema unicórnio, este patinete com 3 rodas foi 
projetado para garantir mais conforto e estabilidade.
Possui sistema de direção “inclina e gira”, freio traseiro, 
manopla emborrachada e deck antiderrapante! Além 
de guidão ajustável para três alturas diferentes e duas 
rodas com12cm de diâmetro garantindo uma brincadeira 
segura e divetida!

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 2,87 Kg
Embalagem (CxLxA): 61 x 32 x 55cm
EAN: 7898934190606

Código: 9060
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Patinete Tri Wheel Turbo Dinossauro

Com tema dinossauro, este patinete com 3 rodas foi 
projetado para garantir mais conforto e estabilidade.
Possui sistema de direção “inclina e gira”, freio traseiro, 
manopla emborrachada e deck antiderrapante! Além 
de guidão ajustável para três alturas diferentes e duas 
rodas com12cm de diâmetro garantindo uma brincadeira 
segura e divetida!

Código: 9061

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 2,87 Kg
Embalagem (CxLxA): 61 x 32 x 55cm
EAN: 7898934190613
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Patinete Elétrico Bubble Maker Unicórnio

A diversão nunca vai parar ao brincar com este patinete 
elétrico que produz bolhas. Com design inspirado no 
mundo dos unicórnios, possui deck antiderrapante e 
manopla emborrachada macia. Este patinete elétrico 
robusto de 3 rodas está pronto para andar, cheio de 
bolhas e muita diversão.

Código: 9065

Caixa Master: 04 peças
Tamanho do Produto (CxLxA): 60 x 36 x 29cm
EAN: 7898934190651
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A diversão nunca vai parar ao brincar com este patinete 
elétrico que produz fumaça. Com design inspirado no 
mundo dos dinossauros, possui deck antiderrapante e 
manopla emborrachada macia. Este patinete elétrico 
robusto de 3 rodas está pronto para andar com muita 
diversão.

Caixa Master: 04 peças
Tamanho do Produto (CxLxA): 60 x 36 x 29cm
EAN: 7898934190668

Item #: 9066

Patinete Elétrico Fog Maker Dinossauro
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Meu Primeiro Patins Unicórnio

Estes patins brilhantes com tema unicórnio, nas cores 
lilás ou rosa, são a combinação perfeita de segurança e 
design único. Além de estáveis e seguros, são perfeitos 
para crianças iniciantes. Possuem rodas traseiras com 
8cm de diâmetros, freios dianteiros e fechos de fivela 
para maior segurança.

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 2,38 Kg
Embalagem (CxLxA): 35 x 31 x 67cm
EAN: 7898934190620
Numeração: 30 - 33

Código: 9062

Cores Disponíveis:
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Meu Primeiro Patins Dinossauro

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 2,38 Kg
Embalagem (CxLxA): 35 x 31 x 67cm
EAN: 7898934190637
Numeração: 30 - 33

Código: 9063
Este patins com tema dinossauro e cores vibrantes, são a 
combinação perfeita de segurança e design único. Além 
de estável e seguro, é perfeito para crianças iniciantes. 
Possui rodas traseiras com 8cm de diâmetros, freios 
dianteiros e fechos de fivela para maior segurança.
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Patins Quad Unicórnio

Com o tema unicórnio este patins quad possui o 
equilíbrio ideal entre um design incrível, alto nível de 
conforto e fechos de fivela facilmente ajustáveis. Com 
quatro rodas roxas em PVC de alta qualidade, este patins 
é projetado para acompanhar o crescimento da criança 
ajustando-se ao tamanho dos pés.

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 2,40 Kg
Embalagem (CxLxA): 29 x 11,5 x 41,5cm

Numeração P: 31-34

Numeração M: 35-38

Numeração G: 39-42

EAN: 7898934190309

EAN: 7898934190316

EAN: 7898934190323

Código: 9030

Código: 9031

Código: 9032
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Patins Quad Dinossauro

Com o tema dinossauro este patins quad possui o 
equilíbrio ideal entre um design incrível, alto nível de 
conforto e fechos de fivela facilmente ajustáveis. Com 
quatro rodas em PVC de alta qualidade nas cores verde 
e laranja, este patins é projetado para acompanhar o 
crescimento da criança ajustando-se ao tamanho dos 
pés.

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 2,40 Kg
Embalagem (CxLxA): 29 x 11,5 x 41,5cm

Numeração P: 31-34

Numeração M: 35-38

Numeração G: 39-42

EAN: 7898934190330

EAN: 7898934190347

EAN: 7898934190354

Código: 9033

Código: 9034

Código: 9035



25

Patins Quad Pink

Com cores vibrantes este patins quad possui o equilíbrio 
ideal entre um design incrível, alto nível de conforto e 
fechos de fivela facilmente ajustáveis. Com quatro rodas 
em PVC de alta qualidade nas cores rosa e amarelo, este 
patins é projetado para acompanhar o crescimento da 
criança ajustando-se ao tamanho dos pés.

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 2,40 Kg
Embalagem (CxLxA): 29 x 11,5 x 41,5cm

Numeração P: 31-34

Numeração M: 35-38

Numeração G: 39-42

EAN: 7898934190767

EAN: 7898934190743

EAN: 7898934190781

Código: 9076

Código: 9074

Código: 9078
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Patins Quad Fire

Com cores vibrantes este patins quad possui o equilíbrio 
ideal entre um design incrível, alto nível de conforto e 
fechos de fivela facilmente ajustáveis. Com quatro rodas 
em PVC de alta qualidade nas cores vermelho e amarelo, 
este patins é projetado para acompanhar o crescimento 
da criança ajustando-se ao tamanho dos pés.

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 2,40 Kg
Embalagem (CxLxA): 29 x 11,5 x 41,5cm

Numeração P: 31-34

Numeração M: 35-38

Numeração G: 39-42

EAN: 7898934190774

EAN: 7898934190750

EAN: 7898934190798

Código: 9077

Código: 9075

Código: 9079
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Patins Quad Saturn - Rosa

Com tema espaço, o Patins Quad Saturn possui o 
equilíbrio ideal entre um design incrível, alto nível de 
conforto e fechos de fivela facilmente ajustáveis. Com 
quatro rodas em PVC de alta qualidade, este patins é 
projetado para acompanhar o crescimento da criança 
ajustando-se ao tamanho dos pés.

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 2,40 Kg
Embalagem (CxLxA): 29 x 11,5 x 41,5cm

Numeração M: 35-38

Numeração G: 39-42

EAN: 7898934190682

EAN: 7898934190828

Código: 9068

Código: 9082
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Patins Quad Saturn - Azul

Com tema espaço, o Patins Quad Saturn possui o 
equilíbrio ideal entre um design incrível, alto nível de 
conforto e fechos de fivela facilmente ajustáveis. Com 
quatro rodas em PVC de alta qualidade, este patins é 
projetado para acompanhar o crescimento da criança 
ajustando-se ao tamanho dos pés.

Caixa Master: 04 peças
Peso do Produto: 2,40 Kg
Embalagem (CxLxA): 29 x 11,5 x 41,5cm

Numeração M: 35-38

Numeração G: 39-42

EAN: 7898934190699

EAN: 7898934190835

Código: 9069

Código: 9083
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Patins Ajustável com Botas Coloridas

Com visual retrô e cores vibrantes, este patins é a escolha 
perfeita para as meninas que querem fazer a festa 
sempre que estiverem patinando. Estes patins possuem 
uma combinação impressionante de 4 cores diferentes e 
irão garantir um passeio super suave.

Cores Dispníveis:  

Caixa Master: 05 peças
Peso do Produto: 2,40 Kg
Embalagem (CxLxA): 29 x 11,5 x 41,5cm

Numeração P: 31-34

Numeração M: 35-38

EAN: 7898934190903

EAN: 7898934190910

Código: 9090

Código: 9091
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Patins inline colorido de alta qualidade com tema 
desenho animado. Estes patins apresentam sistema de 
ajuste rápido para regulagem do tamanho conforme a 
criança cresce. Cada modelo, inclui um kit de proteção 
com capacete, joelheiras e cotoveleiras.

Cores Disponíveis:  

Patins Inline Comics com Kit de Proteção

Caixa Master: 06 peças
Peso do Produto: 2,50 Kg
Embalagem (CxLxA): 38 x 22 x 27cm

Numeração P: 31-34

Numeração M: 35-38

Numeração G: 39-42

EAN: 7898934190927

EAN: 7898934190286

EAN: 7898934190934

Código: 9092

Código: 9028

Código: 9093
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Skate Comics

Skate de madeira de alta qualidade com tema desenho 
animado. Possui rodas de PVC e rolamento de liga de aço 
inoxidável. As crianças poderão realizar seus truques de 
skate com facilidade. Excelente combinação de exercício 
e diversão, totalmente portátil e ideal para iniciantes. 
Acompanha uma bolsa.

Caixa Master: 08 peças
Peso do Produto: 1,80 Kg
Embalagem (CxLxA): 79 x 19,5 x 8,5cm
EAN: 7898934190262

Código: 9026

Cores Disponíveis:  
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Cama Elástica Infantil com Tela de Proteção

Com esta cama elástica a diversão é garantida para a 
garotada! Possui estrutura em metal resistente e hastes 
acolchoadas para proporcionar horas de diversão segura 
e ativa para as crianças. Inclui rede de proteção até o topo 
das hastes garantindo uma experiência de salto seguro 
para as crianças e seus amigos!

Caixa Master: 01 peça
EAN: 7898934190941

Código: 9094
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Cama Elástica Infantil com apoio

Com esta cama elástica a diversão é garantida para 
a garotada! Confeccionado em material durável e 
acolchoado, possui apoio para proporcionar horas de 
diversão, garantindo uma experiência de salto seguro 
para as crianças e seus amigos!

Caixa Master: 01 peça
EAN: 7898934190405

Código: 9040




