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2 GET AHEAD WITH VOLLO



 Fitness 
Performance

Vídeos de demonstração  
de produtos
Assista ao vídeo de demonstração do 
produto escaneando o QR Code na 
própria página do produto ou em  
vollo.com.br/videos-de-treinamento
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Corda de Pular de PVC  
com Rolamento
VLS3118
	◆ Material: Polipropileno (PP) e PVC
	◆ Dimensões aproximadas  
275 x 0,6 cm

Corda de Pular  
de PVC
VP1075
	◆ Material: Polipropileno (PP)  e PVC
	◆ Dimensões aproximadas:  
275 x 0,5 cm

Corda de Pular Crossfit  
de Aço com Rolamento
VP1045
	◆ Material: Aço 
	◆ Dimensões aproximadas:  
300 X 0,4 cm

Vídeo de 
treinamento
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Roda de Exercício Dupla
VP1057
	◆ Material: Barra de Ferro e Roda de Plástico ABS com 
Borracha
	◆ Cor: Cinza e Preto

Roda de Exercício
VP1010 
	◆ Material: Barra de Ferro e Roda de Plástico ABS com 
Borracha
	◆ Cor: Laranja com Preto

Vídeo de 
treinamento Vídeo de 

treinamento

A Roda de Exercício Vollo garante um trabalho 
espetacular para os músculos estabilizadores 
da coluna. Fique com a musculatura abdominal 
e lombar extremamente trabalhada, com 
segurança e estabilidade.
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Rolo de Massagem e 
Liberação Miofascial
VP1044  
	◆ Material: EVA e PVC
	◆ Dimensões aproximadas: Diâmetro: 14 cm  
Comprimento: 33 cm

	◆ Material: EPP
	◆ Diâmetro: 15 cm 

VP1071 
30 cm 

VP1072 
45 cm

VP1073  
60 cm

VP1074  
90 cm

Rolo de Massagem e  
Liberação Miofascial de EPP

Rolos de Massagem e  
Liberação Miofascial
Os rolos de massagem e liberação miofascial Vollo podem ser 
utilizados antes e depois das atividades físicas em geral, como uma 
técnica de automassagem, conhecida como auto liberação miofascial. 
Os exercícios específicos de rolamento no rolo de liberação miofascial 
Vollo tendem a eliminar os “pontos gatilho”, que são como pequenos 
nós que se desenvolvem na fáscia muscular (tecido conjuntivo 
que envolve os músculos), tornando os músculos mais facilmente 
treináveis, mais flexíveis, mais fortes e resistentes a lesões.

Vídeo de 
treinamento
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Bastão de  
Massagem
VP1049
O Bastão de Massagem Vollo possui rolos 
independentes que suavizam e relaxam os 
músculos cansados, aliviam os nódulos musculares 
e ajudam a estimular a circulação sanguínea.

	◆ Material: Plastico ABS
	◆ Dimensões aproximadas: 5 x 44 cm
	◆ Cor: Cinza e Laranja

Vídeo de 
treinamento

Massageador
VP1078
O massageador Vollo pode ser usado em locais específicos 
do músculo ou para uma massagem geral em todas as áreas. 
Alivia os músculos e nós doloridos, ajuda a reduzir a celulite 
e pode ser congelado para o uso com as esferas geladas.

	◆ Composição: PVC e aço
	◆ Dimensões aproximadas:  
15 x 8 x 2 cm
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Conjunto com 2 Bolas de 
Massagem
VP1058
Este mini massageador libera a tensão nas 
mãos, braços, pernas e pés. Basta rolar sob 
seus pés ou por cima de qualquer músculo 
dolorido ou cansado para sentir o alívio. 
Você controla a profundidade da massagem. 
Pequeno o suficiente para você levar a 
qualquer lugar.

	◆ Diâmetro aproximado: 6,5 cm
	◆ Material: PVC
	◆ Cor: Cinza e Laranja

Vídeo de 
treinamento

Conjunto de Rolo e Bola de 
Massagem
VP1059
O Conjunto de Rolo e Bola de Massagem Vollo possui 
2 tipos de massageadores para diferentes grupos 
musculares. Estes mini massageadores liberam a 
tensão nas mãos, braços, pernas e pés. Basta rolar sob 
seus pés ou por cima de qualquer músculo dolorido 
ou cansado para sentir o alívio. Você controla a 
profundidade da massagem. Pequenos o suficiente 
para você levar a qualquer lugar.

	◆ Dimensões aproximadas:  
rolo 16 x 7 cm 
bola diâmetro 6,5 cm
	◆ Material: PVC
	◆ Cor: Cinza e Laranja

Vídeo de 
treinamento
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Luva de Musculação  
Meia Palma 
VP1101-P   VP1101-M   VP1101-G
Luva prática, compacta e resistente. Confeccionada em 
Neoprene de alta qualidade. Proporciona maior conforto, 
firmeza e proteção. Disponível nos tamanhos P, M e G. 

	◆ Material: Neoprene

Luva de Musculação 
VP1102-P   VP1102-M   VP1102-G
Luva prática, compacta e resistente. Confeccionada em 
Neoprene de alta qualidade. Proporciona maior conforto, 
firmeza e proteção. Disponível nos tamanhos P, M e G. 

	◆ Material: Neoprene

Faixa Abdominal
VP1079
A cinta de neoprene Vollo é macia e ajustável. Nivela o 
abdômen, retém o calor do corpo, queima mais gordura e 
serve de apoio para costas e abdômen. 

	◆ Composição: Neoprene
	◆ Dimensões aproximadas: 100 x 20 cm
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	◆ Material: borracha
	◆ Cor: cinza com laranja

VP1001 
1KG 

VP1002 
2KG

VP1003  
3KG

Medicine Ball
Realize diversos tipos de exercícios, melhore sua 
força muscular, resistência e explosão, com a Bola 
Medicinal Vollo de borracha. Pode ser arremessada e 
quicada no chão.

Vídeo de 
treinamento
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VP1060
	◆ Peso aproximado: 0,5 kg
	◆ Dimensões aproximadas: 10,5 cm
	◆ Cor: Laranja
	◆ Material: PVC

VP1061
	◆ Peso aproximado: 1 kg
	◆ Dimensões aproximadas: 11,5 cm
	◆ Cor: Laranja
	◆ Material: PVC

VP1062
	◆ Peso aproximado: 2 kg
	◆ Dimensões aproximadas: 15,5 cm
	◆ Cor: Laranja
	◆ Material: PVC

VP1082
	◆ Peso aproximado: 125 g
	◆ Dimensões aproximadas: 25 cm
	◆ Cor: Cinza
	◆ Material: PVC

Bola Tonificadora
Realize diversos tipos de exercícios, 
melhore sua força muscular, resistência 
e explosão com a Toning Ball Vollo. Ideal 
para reabilitação e alongamento.

Overball 
Mini Bola de Exercícios
A Mini Bola Vollo é macia, leve e resistente, que permite uma ampla gama 
de atividades, desde o fortalecimento muscular até o treinamento de baixo 
impacto. Graças à sua considerável elasticidade e resistência, esta é uma 
ferramenta ideal para vários exercícios isométricos. Indicada para atividades 
com pessoas idosas, para as classes pré-natal e pós-parto e para o Método 
Pilates, nossa Mini Bola promove concentração, controle, relaxamento, 
coordenação e respiração. Você pode inflá-la facilmente por via oral com a 
dureza/suavidade exigida. Você pode dobrá-la e levá-la a todos os lugares.

Vídeo de 
treinamento
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Gym Ball 55 cm
VP1034

	◆ Dimensões aproximadas: 55 cm
	◆ Resistência: 300 Kg
	◆ Cor: Cinza
	◆ Acompanha Bomba
	◆ Material: PVC (Policloreto de Vinila)
	◆ Sistema Anti-explosão
	◆ Anti-derrapante

Gym Ball 65 cm
VP1035

	◆ Dimensões aproximadas: 65 cm
	◆ Resistência: 300 Kg
	◆ Cor: Cinza
	◆ Acompanha Bomba
	◆ Material: PVC (Policloreto de Vinila)
	◆ Sistema Anti-explosão
	◆ Anti-derrapante

Gym Ball 75 cm
VP1036

	◆ Dimensões aproximadas: 75 cm
	◆ Resistência: 300 Kg
	◆ Cor: Cinza
	◆ Acompanha Bomba
	◆ Material: PVC (Policloreto de Vinila)
	◆ Sistema Anti-explosão
	◆ Anti-derrapante

 Altura  Diâmetro  
 do Usuário Recomendado
 1,55 ~ 1,69 m 55 cm
 1,70 ~ 1,87 m 65 cm
 1,88 ~ 2,03 m 75 cm

Gym Ball
A bola de ginástica Vollo foi elaborada 
para ajudar a desenvolver a musculatura 
total do corpo, equilíbrio e coordenação, 
com ela você poderá realizar diversos 
exercícios e trabalhar diferentes  
regiões do corpo. 

Vídeo de 
treinamento
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Peanut Ball
VP1051

A bola de ginástica formato feijão 
Vollo traz estabilidade, flexibilidade 
e mobilidade para as suas costas 
enquanto tonifica o seu núcleo. Foi 
elaborada para ajudar a desenvolver 
a musculatura total do corpo, 
equilíbrio e coordenação. Com 
ela você poderá realizar diversos 
exercícios e trabalhar diferentes 
regiões do corpo.

	◆ Dimensões aproximadas:   
45 x 90 cm
	◆ Resistência: 200 Kg
	◆ Cor: Cinza
	◆ Acompanha Bomba
	◆ Material: PVC (Policloreto de 
Vinila)
	◆ Sistema Anti-explosão
	◆ Anti-derrapante

Vídeo de 
treinamento

Hand Grip
VLS3102
Fortaleça suas mãos e tonifique seus músculos do 
antebraço com o Hand Grip da Vollo. Fácil de carregar, 
você poderá exercitar-se em qualquer lugar.

	◆ Material: Mola de Aço com Empunhaduras de PVC 
Revestidas de Espuma
	◆ Par
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Anel de Pilates
VP1046
O anel de pilates Vollo pode ser utilizado em 
diversos exercícios e posicionado em diferentes 
partes do corpo, como tornozelos, joelhos e mãos.

	◆ Dimensões aproximadas: diâmetro 38 cm
	◆ Material: Fibra (FRP), EVA e PVC

Vídeo de 
treinamento
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Suporte de Flexão
VP1069
Desenvolva a flexibilidade e a força dos 
membros superiores com o apoio para 
flexão Vollo. Possui formato anatômico, 
basta colocar no lugar desejado e iniciar 
o trabalho para tonificação do peito, 
ombros, braços, costas e abdômen. Ideal 
para todos os níveis de usuários.

	◆ Material: Aço
	◆ Dimensões aproximadas:  
11,50 x 18 x 11 cm
	◆ Par

Elástico para Treinamento  
de Futebol
VS001
O Elástico para Treinamento de Futebol Vollo é perfeito 
para praticar chutes, controle de bola, passes, chutes livres, 
chutes a gol, etc. Fabricado em Neoprene com sistema de 
fixação na cintura com velcro. Para tamanhos de bolas 3, 4 
e 5. Não acompanha a bola.

	◆ Composição: Neoprene
	◆ Comprimento  
aproximado: 2,10 m
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Colchonete para Yoga
O tapete de yoga de 4 mm da Vollo fornece uma superfície estável e 
antiderrapante para a prática de yoga. Perfeito para uso em casa ou 
estúdio. Este tapete garante a segurança e o conforto de que você 
precisa para aprimorar o alinhamento adequado e manter as poses.

VP1038 | Cinza
	◆ Dimensões aproximadas: 1,73 x 0,61 m
	◆ Espessura aproximada: 4 mm
	◆ Peso aproximado: 910 g
	◆ Composição: PVC
	◆ Com Alça para Transporte

Disco de Equilíbrio
VP1031
Fortaleça o abdômen e melhore a 
postura com o disco de equilíbrio Vollo. 

	◆ Diâmetro: 33 cm
	◆ Material: PVC
	◆ Cor: Cinza Claro
	◆ Acompanha Bomba

Vídeo de 
treinamento
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Bloco de Yoga
VP1070 
O bloco de yoga de espuma Vollo se estende, suporta e 
aprofunda os alongamentos. Dá a estabilidade necessária para 
manter as posturas por mais tempo e com mais controle.

	◆ Composição: EVA
	◆ Cor: Cinza
	◆ Peso aproximado: 100 g
	◆ Dimensões aproximadas: 8 x 15 x 23 cm

Roda de Yoga
VP1084 
Aprimora as Posturas de Ioga/Pilates: A Roda de Ioga e Pilates é uma maneira 
eficaz e divertida de abrir o peito, os ombros, as costas e os flexores do quadril. 
Também desenvolve equilíbrio, força e flexibilidade. A Roda de Ioga e Pilates é 
usada para ajudar praticantes iniciantes e avançados a flexionar as costas e a 
relaxar os músculos tensos antes da aula de ioga.

	◆ Capacidade de Peso: 150 kg
	◆ Dimensões aproximadas: 32x13 cm
	◆ Materiais: PP+ EVA

Fita de Yoga
VP1066
Aumente sua amplitude de movimento, alcance 
posições mais desafiadoras e mantenha poses por 
períodos mais longos.

	◆ Composição: Algodão
	◆ Cor: Laranja
	◆ Peso aproximado: 62 g
	◆ Dimensões aproximadas:  
190 x 3,8 cm 

Vídeo de 
treinamento

Vídeo de 
treinamento
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VP1015
	◆ Nível Fraco 
	◆ Cinza Claro 
	◆ 21 mm
	◆ Força de tração  
aproximada: 25-65 lbs 

VP1016
	◆ Nível Médio 
	◆ Laranja 
	◆ 32 mm 
	◆ Força de tração  
aproximada: 35-85 lbs

Super Band
A super band Vollo proporciona o fortalecimento muscular, melhora 
a coordenação motora, aprimora habilidades funcionais e aumenta a 
mobilidade e flexibilidade. 

	◆ Material: Latex
	◆ Comprimento aproximado: 208 cm

Vídeo de 
treinamento
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VP1063
	◆ Nível Fraco 
	◆ Cinza Claro 
	◆ 10 mm

VP1064
	◆ Nível Médio 
	◆ Laranja 
	◆ 11 mm

VP1065
	◆ Nível Forte 
	◆ Cinza Escuro 
	◆ 12 mm

Extensor
Ganhe força muscular, enrijecimento e condicionamento 
físico utilizando o extensor Vollo. Possibilita a execução de 
uma série de movimentos que trabalham todos os grupos 
musculares, trazendo força e estabilidade das articulações 
dos braços, abdômen, glúteos e coxas.

	◆ Material: Termoplástico e Polipropileno (PP)
	◆ Comprimento aproximado: 1,2 m

Balance Dome
VP1037
Aumente sua força, flexibilidade, resistência e 
equilíbrio com o balance dome Vollo.

	◆ Resistência: 200 kg
	◆ Cor: Cinza
	◆ Acompanha Bomba de Inflar
	◆ Material: PVC e ABS
	◆ Diâmetro aproximado: 58 cm

Extensor Elástico Pedal
VP1100
Exercício de abdômen, braço e peito: 
 Ideal para tonificar e fortalecer seu 
abdômen, pernas, braços, quadris e 
coxas. Leve e portátil: Fácil de guardar e 
pode ser usado a qualquer hora e lugar.

Vídeo de 
treinamento

Vídeo de 
treinamento
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Escada de Agilidade
VP1012 
Uma das mais versáteis ferramentas para treinamento de 
velocidade, agilidade, equilíbrio e coordenação motora. 
Pode ser utilizada em vários tipos de terreno, como grama, 
areia, superfícies sintéticas, quadras etc.

	◆ Comprimento aproximado: 4 m
	◆ Material: Plástico ABS
	◆ Cor: laranja com preto

Vídeo de 
treinamento
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Fita de Suspensão
VP1042
A fita de suspensão Vollo permite que você crie treinos 
rápidos para o corpo todo, utilizando apenas um 
equipamento que você pode levar para qualquer lugar. 

	◆ Comprimento aproximado: 1,75 m
	◆ Suporta 120 kg
	◆ Com prendedor de Porta Fixo
	◆ Material: Polipropileno (PP) 

Conjunto com 3 Barreiras 
Ajustáveis
VP1083 
Ferramenta ideal para treinos de velocidade e agilidade. 
Ajustável a duas alturas - 20cm e 30cm. Leve e fácil de 
transportar.

	◆ Dimensões aproximadas: 31 x 30 x 46 cm 
	◆ Material: PVC
	◆ Cores: Laranja, Cinza e Preto

Vídeo de 
treinamento

Barra de Porta
VP1039
Realize diversos exercícios utilizando o peso corporal com a 
barra de porta Vollo.

	◆ Pegadas Anatômicas Revestidas em EVA
	◆ Material: Aço, Borracha e EVA 
	◆ Cor: Cinza
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Faixa de treino prática, multifuncional e resistente, para exercícios físicos de 
reabilitação e fortalecimento. A Loop Band Vollo é ideal para treinar cadeias 
musculares menores. Ajuda a melhorar a estática do corpo e reduz o risco de 
lesões. Diga adeus aos elásticos de borracha desconfortáveis, a nova revolução 
é um tecido amigável à pele com borracha natural entrelaçada. Esta faixa de 
treino confortável sem ajustes oferece todos os benefícios de uma faixa de treino 
habitual sem todas as desvantagens bem conhecidas, para mais diversão durante 
seu treinamento. A Loop Band Vollo está disponível em três diferentes forças com 
diferentes cores.

	◆ Faixa de Exercício de Poliéster 
	◆ Tamanho aproximado: 32 x 5 cm

VP1092 
	◆ Intensidade Leve - 
Cinza Claro 

VP1093 
	◆ Intensidade Média - 
Laranja

VP1094
	◆ Intensidade Forte - 
Cinza Escuro

VP1091 
	◆ Tamanho aproximado: 32 x 5 cm
	◆ Intensidade Leve - Cinza Claro
	◆ Intensidade Média - Laranja
	◆ Intensidade Forte - Cinza Escuro

Mini Faixa de Exercício de Poliéster

Conjunto de 3 Mini Faixas  
de Exercício de Poliéster

Vídeo de 
treinamento
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A Hip Band Vollo é usada para ativar os 
músculos ao redor dos quadris e glúteos, a 
fim de melhorar a técnica e torná-lo mais 
forte, mais rápido. A faixa adiciona resistência 
para fortalecer os abdutores do quadril e os 
rotadores externos, mantendo os joelhos 
afastados durante o agachamento e o deadlifts. 
Você também pode usar a faixa para se 
aquecer antes de começar seus treinos. Deslize 
a faixa sobre as duas pernas e dê passos largos 
para aquecer as pernas.

VP1085-P  VP1085-M  VP1085-G 
	◆ Faixa de Exercício de Poliéster 
	◆ Largura aproximada: 5 cm
	◆ Comprimento aproximado:  
P: 32 cm, M: 37 cm, G: 42 cm 

Hip Band – Faixa de Exercício 
de Poliéster
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	◆ 3 Mini Faixas Elásticas
	◆ Dimensões aproximadas: 
25 x 3 cm
	◆ Material: Borracha 
Termoplástica (TPE) 

	◆ Cinza claro: nível fraco 
0,60 mm
	◆ Laranja: nível médio  
0,80 mm
	◆ Cinza escuro: nível forte 
1,00 mm

	◆ 4 Mini Faixas Elásticas
	◆ Dimensões aproximadas: 
25 x 5 cm
	◆ Material: Borracha 
Termoplástica (TPE)
	◆ Cinza claro: nível fraco 
0,40 mm

	◆ Laranja: nível médio  
0,70 mm
	◆ Cinza escuro: nível forte 
0,90 mm
	◆ Preta: nível extraforte  
1,20 mm

	◆ Material: Borracha Termoplástica (TPE)
	◆ Dimensões aproximadas: 25 x 5 cm

VP1052 
Nível Fraco 

0,40 mm 
Cinza Claro

VP1053 
Nível Médio 

0,70 mm 
Laranja 

VP1054 
Nível Forte 
0,90 mm 

Cinza Escuro

VP1055 
Nível Extraforte 

1,20 mm  
Preta

Mini Faixas de Exercício
A Mini Faixa de Exercício Vollo é ideal para exercícios físicos de  

reabilitação e fortalecimento. Proporciona fortalecimento muscular,  
aumento na mobilidade e flexibilidade.

Conjunto de Mini Faixas  
de Exercício de 3 cm
VP1007 

Conjunto de Mini Faixas  
de Exercício de 5 cm
VP1081

Vídeo de 
treinamento

Vídeo de 
treinamento

Vídeo de 
treinamento
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Kit com 3  
Faixas Elásticas
VLS3204

Kit com 6  
Faixas Elásticas
VP1080

	◆ 3 Faixas Elásticas
	◆ Dimensões aproximadas: 
120 x 15 cm
	◆ Material: Borracha 
Termoplástica (TPE)

	◆ Cinza claro: nível fraco 
0,40 mm
	◆ Laranja: nível médio  
0,50 mm
	◆ Cinza escuro: nível forte 
0,60 mm

	◆ 3 Faixas Elásticas   
Dimensões aproximadas:  
1200 x 150 x 0,40/0,50/0,60 mm
	◆ 3 Mini Faixas Elásticas  
Dimensões aproximadas:  
250 x 50 x 0,40/0,70/0,90 mm

	◆ Material: Borracha Termoplástica (TPE)
	◆ Dimensões aproximadas: 120 cm x 15 cm

VP1022 
Nível Fraco 

0,40 mm 
Cinza Claro

VP1023 
Nível Médio 

0,50 mm 
Laranja 

VP1024 
Nível Forte 
0,60 mm 

Cinza Escuro

VP1048 
Nível Extraforte 

0,70 mm  
Preta

Faixas de Exercício
Ganhe força muscular, enrijecimento e condicionamento físico utilizando a faixa de exercício Vollo. 

Possibilita a execução de uma série de movimentos que trabalham todos os grupos musculares, 
trazendo força e estabilidade das articulações dos braços, abdômen, glúteos e coxas.

Vídeo de 
treinamento

Vídeo de 
treinamento

Vídeo de 
treinamento

Vídeo de 
treinamento

	◆ Material: Borracha 
Termoplástica (TPE)
	◆ Cinza claro: nível fraco
	◆ Laranja: nível médio
	◆ Cinza escuro: nível forte

www.vollo.com.br 25



Joelheira / Cotoveleira  
de Compressão  
Quente e Fria 
VP2001-P |    VP2001-M | VP2001-G

A Joelheira/Cotoveleira de compressão Vollo fornece 360 
graus de terapia quente ou fria com 100% de cobertura da 
área de tratamento, permitindo mobilidade e flexibilidade, 
podendo ser utilizada diretamente na área de tratamento. 

Disponível nos tamanhos P, M e G. Ideal para homens 
e mulheres. Basta simplesmente deslizar a joelheira/
cotoveleira diretamente para a área de tratamento e ela 
permanecerá no lugar, sem mais compressas de gelo 
ou faixas difíceis de se colocar. Pode ser utilizada sobre o 
cotovelo, braço, perna, joelho, tornozelo, punho, panturrilha 
e isquiotibiais. 

Ótima para tendinite, dores musculares, cãibras, artrite, 
lesões esportivas, ruptura do menisco, cotovelo de tenista 
ou golfista, reabilitação, recuperação pós-cirurgia ou pós-
jogo e para dores nas articulações após um longo dia de 
trabalho. 

A Joelheira/Cotoveleira de compressão Vollo é 
recomendada por cirurgiões ortopédicos, treinadores 
esportivos e fisioterapeutas.. 

	◆ Material: Elastano e Gel

• Joelheira/Cotoveleira para 
terapia quente ou fria

• Pode ser aquecida no 
microondas ou resfriada no 
congelador

• Design slip-on para uso fácil e 
conveniente

• Design simplificado para uso 
prolongado

• 3 tamanhos, P, M e G

Terapia Quente Terapia Fria Não é Feita de Látex

LATEX
FREE
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Terapia de compressão 360°
A Joelheira/Cotoveleira de compressão Vollo 
fornece 360   graus de terapia quente ou fria 
com 100% de cobertura da área de tratamento, 
permitindo mobilidade e flexibilidade, podendo 
ser utilizada diretamente na área de tratamento. 
Disponível nos tamanhos P, M e G. Ideal para 
homens e mulheres.

Segura e reutilizável
A Joelheira/Cotoveleira de compressão Vollo em 
gel utiliza material não tóxico, sem látex. É a prova 
de vazamentos e não deixa cheiros após o uso. 
É segura para todas as idades e fácil de limpar, 
basta usar um pano úmido e secar ao ar livre.

Design slip-on
Basta simplesmente deslizar a joelheira/
cotoveleira diretamente para a área de 
tratamento e ela permanecerá no lugar, sem 
mais compressas de gelo ou faixas difíceis de 
se colocar.

Multiuso
A Joelheira/Cotoveleira de compressão Vollo 
pode ser utilizada sobre o cotovelo, braço, 
perna, joelho, tornozelo, punho, panturrilha 
e isquiotibiais. Ótima para tendinite, dores 
musculares, cãibras, artrite, lesões esportivas, 
ruptura do menisco, cotovelo de tenista 
ou golfista, reabilitação, recuperação pós-
cirurgia ou pós-jogo e para dores nas 
articulações após um longo dia de trabalho. 
A Joelheira/Cotoveleira de compressão Vollo 
é recomendada por cirurgiões ortopédicos, 
treinadores esportivos e fisioterapeutas.

Tratamento terapêutico a 
quente e frio
A Joelheira/Cotoveleira de compressão Vollo 
é segura tanto para MICROONDAS quanto 
para CONGELADOR, permitindo utilizar 
terapia quente ou fria, dependendo das 
necessidades de cada usuário, mantendo-se 
flexível tanto quente quanto fria.
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Fight Gear
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Luva de Boxe & Muay 
Thai Training Preta
VFG703-10 – 10oz  
VFG703-12 – 12oz  
VFG703-14 – 14oz
	◆ Material: PU
	◆ Fechamento: Velcro
	◆ Tecnologia: IFS 

Luva de Boxe & Muay 
Thai  
Training Vermelha
VFG704-10 – 10oz  
VFG704-12 – 12oz  
VFG704-14 – 14oz
	◆ Material: PU
	◆ Fechamento: Velcro
	◆ Tecnologia: IFS 

A Luva de Boxe Training Vollo é 
confeccionada em PU de alta qualidade, 
possui design moderno, dupla costura 
que torna o produto mais resistente e 
tecnologia IFS, que é um sistema de 
espuma injetada de alta densidade, 
moldada ergonomicamente, que 
proporciona maior conforto, firmeza 
e proteção. Acompanha bolsa com 
fechamento em velcro, que facilita o 
transporte e garante maior tempo de 
conservação do equipamento. Disponível 
nos tamanhos 10, 12 e 14oz, nas cores 
preta e vermelha.

Tecnologia IFS  
Sistema de espuma injetada 
de alta densidade, moldada 
ergonomicamente para proporcionar 
maior conforto, firmeza e proteção.
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Luva de Boxe & Muay 
Thai 
Basic Preta
VFG701-10 – 10oz  
VFG701-12 – 12oz  
VFG701-14 – 14oz
	◆ Material: PVC
	◆ Fechamento: Velcro
	◆ Tecnologia: IFS 

Luva de Boxe & Muay 
Thai  
Basic Vermelha
VFG702-10 – 10oz  
VFG702-12 – 12oz  
VFG702-14 – 14oz
	◆ Material: PVC
	◆ Fechamento: Velcro
	◆ Tecnologia: IFS 

A Luva de Boxe Basic Vollo é 
confeccionada em PVC de alta 
qualidade, possui design moderno, 
dupla costura que torna o produto 
mais resistente e tecnologia IFS, 
que é um sistema de espuma 
injetada de alta densidade, moldada 
ergonomicamente, que proporciona 
maior conforto, firmeza e proteção. 
Acompanha bolsa com fechamento 
em velcro, que facilita o transporte e 
garante maior tempo de conservação 
do equipamento. Disponível nos 
tamanhos 10, 12 e 14oz, nas cores 
preta e vermelha.

Tecnologia IFS  
Sistema de espuma injetada 
de alta densidade, moldada 
ergonomicamente para proporcionar 
maior conforto, firmeza e proteção.
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VFG113 
Preta

VFG114 
Vermelha

VFG115 
Rosa

VFG137 
Azul

	◆ Dimensões aproximadas: 5 cm x 3 m
	◆ Fechamento: Velcro
	◆ Material: Fibras de Algodão com 
Propriedades Elásticas

Bandagem Elástica 
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Protetor Bucal Vollo

VM501-1 
Transparente

VM501-2 
Verde

VM501-3 
Rosa

VM501-4 
Laranja

VM501-5 
Prata

VM501-6 
Preto

Produzido em EVA, possui design anatômico, é moldável e 
ajustável ao contorno dos mais variados dentes.

Luva Manopla de Foco
VFG700
	◆ Material: PVC
	◆ Cor: Preto e Branco 
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Protetor Bucal Vollo com Estojo

VM502-1 
Transparente

VM502-2 
Verde

VM502-3 
Rosa

VM502-4 
Laranja

VM502-5 
Prata

VM502-6 
Preto
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Cronômetros
StopWatch
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Cronômetro VL-1809
	◆ Cronômetro eletrônico
	◆ Relógio
	◆ Alarme/Despertador
	◆ 1/100
	◆ Cor: Preto / Cinza / Laranja
	◆ Profissional

Cronômetro VL-501
	◆ Cronômetro eletrônico
	◆ Relógio
	◆ Alarme/Despertador
	◆ 1/100
	◆ Cor: Preto / Cinza / Laranja
	◆ Profissional

Cronômetro VL-510
	◆ Cronômetro eletrônico
	◆ Relógio
	◆ Alarme/Despertador
	◆ Memória 10 voltas
	◆ Função Contagem Regressiva
	◆ 1/100
	◆ Cor: Preto / Cinza / Laranja
	◆ Profissional

Cronômetro VL-515
	◆ Cronômetro eletrônico
	◆ Relógio 12/24h
	◆ Alarme/Despertador
	◆ Memória 200 voltas
	◆ Função Contagem Regressiva
	◆ Função ritmo com intervalos de ritmo selecionáveis
	◆ Precisão de 1/100 de segundo
	◆ Cor: Preto / Cinza / Laranja
	◆ Profissional
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Mochilas
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Mochila Vollo Club
VBG001
	◆ Compartimento principal de zíper 
duplo
	◆ Bolso de zíper na parte externa
	◆ Alças reguláveis e acolchoadas nos 
ombros
	◆ Forro resistente à água
	◆ Composição: Poliéster
	◆ Dimensões aproximadas:  
44 cm A x 32 cm L x 14 cm C

Mochila Vollo Sprint
VBG008
	◆ Compartimento principal de zíper 
duplo
	◆ Compartimento secundário de 
zíper duplo na frente com vários 
bolsos organizadores internos
	◆ Compartimento interno acolchoado 
para notebook
	◆ Bolso de zíper na parte interna e 
externa
	◆ Bolsos laterais para armazenamento 
de garrafas de água e outros itens 
pequenos
	◆ Alças e costas acolchoadas e 
reguláveis
	◆ Forro resistente à água
	◆ Composição: Poliéster
	◆ Dimensões aproximadas:  
43 cm A x 30 cm L x 20 cm C

Mochila Vollo Power
VBG009
	◆ Compartimento principal  
de zíper duplo
	◆ Compartimento secundário de zíper 
duplo na frente com vários bolsos 
organizadores internos
	◆ Compartimento interno acolchoado 
para notebook
	◆ Bolso de zíper na parte interna e 
externa
	◆ Bolsos laterais para armazenamento 
de garrafas de água e outros itens 
pequenos
	◆ Alças e costas acolchoadas  
e reguláveis
	◆ Forro resistente à água
	◆ Composição: Poliéster
	◆ Dimensões aproximadas:  
43 cm A x 30 cm L x 20 cm C

Mochila Vollo Run
VBG010
	◆ Compartimento principal de zíper duplo
	◆ Compartimento secundário de zíper na frente com vários 
bolsos organizadores internos
	◆ Compartimento interno acolchoado para notebook
	◆ Bolso de zíper na parte interna e externa
	◆ Bolsos laterais para armazenamento de garrafas de água 
e outros itens pequenos
	◆ Alças e costas acolchoadas  
e reguláveis
	◆ Forro resistente à água
	◆ Composição: Poliéster
	◆ Dimensões aproximadas:  
43 cm A x 30 cm L x 22 cm C

Mochila Vollo Plus
VBG011
	◆ Compartimento principal de zíper duplo
	◆ Compartimento secundário de zíper duplo na frente 
com vários bolsos organizadores internos
	◆ Compartimento interno acolchoado para notebook
	◆ Bolso de zíper na parte interna
	◆ Bolsos laterais para armazenamento de garrafas de água 
e outros itens pequenos
	◆ Alças e costas acolchoadas  
e reguláveis
	◆ Forro resistente à água
	◆ Composição: Poliéster
	◆ Dimensões aproximadas:  
43 cm A x 30 cm L x 20 cm C
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Lazer
Tênis de 
mesa
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Raquete de Tênis de Mesa  
Vollo Force 1000
VT601
A raquete Vollo Force 1000 foi especialmente desenvolvida 
para jogadores iniciantes. Possui os dois lados revestidos de 
borracha nas cores vermelha e preta, e cabo clássico reto.

	◆ Composição: Madeira e borracha
	◆ Cor: madeira, preto e vermelha
	◆ Peso aproximado: 166 g
	◆ Dimensões aproximadas: 2,3 x 15 x 25,5 cm
	◆ Folha: 6 mm
	◆ Borracha: 1,5 mm

Raquete de Tênis de Mesa  
Vollo Impact 1000
VT602
A raquete Vollo Impact 1000 foi especialmente 
desenvolvida para jogadores intermediários. Possui os dois 
lados revestidos de esponja e borracha nas cores vermelha 
e preta, e cabo clássico reto.

	◆ Composição: Madeira e borracha
	◆ Cor: madeira, preto e vermelha
	◆ Peso aproximado: 174 g
	◆ Dimensões aproximadas: 2,3 x 15 x 25,5 cm
	◆ Folha: 6 mm
	◆ Esponja: 1,8 mm
	◆ Borracha: 1,5 mm

Raquete de Tênis de Mesa  
Vollo Energy 1000
VT603
A raquete Vollo Energy 1000 foi especialmente desenvolvida 
para jogadores avançados. Possui os dois lados revestidos 
de esponja e borracha nas cores vermelha e preta, e cabo 
côncavo com combinação de madeira escura.

	◆ Composição: Madeira e borracha
	◆ Cor: madeira, preto e vermelha
	◆ Peso aproximado: 177 g
	◆ Dimensões aproximadas:  
2,3 x 15 x 25,5 cm
	◆ Folha: 6 mm
	◆ Esponja: 1,8 mm
	◆ Borracha: 1,5 mm
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Raquete de Tênis de  
Mesa Vollo Impulse
VT604
	◆ Composição: Madeira e borracha
	◆ Cor: madeira, preto e vermelha
	◆ Peso aproximado: 150 g
	◆ Dimensões aproximadas: 2,3 x 15 x 25,5 cm
	◆ Folha: 6 mm
	◆ Esponja: 1,8 mm
	◆ Borracha: 1,6 mm

A raquete Vollo Impulse foi especialmente 
desenvolvida para jogadores avançados. 
Possui os dois lados revestidos de esponja 
e borracha aprovada pela ITTF, nas cores 
vermelha e preta, e cabo côncavo com 
combinação de madeira escura. Segue 
rigorosamente as especificações técnicas das 
federações e confederações de tênis de mesa.

Aprovada  
pela ITTF

Efeito

Velocidade

Controle

88

86

90
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Rede de Tênis de Mesa Vollo
VT605 
O conjunto de rede e suporte de tênis de mesa Vollo é prático 
e ideal para qualquer tipo de mesa. A rede é confeccionada 
em nylon e o suporte é tipo alicate, que proporciona rápida 
fixação. Segue rigorosamente as especificações técnicas das 
federações e confederações de tênis de mesa.

	◆ Composição da Rede: Nylon
	◆ Composição do Suporte: Ferro
	◆ Cor da Rede: Azul 
	◆ Cor do Suporte: Preto

Kit Tênis de Mesa Vollo  
2 Raquetes 3 Bolas e Rede
VT610-R 
	◆ Composição: Madeira e borracha
	◆ Cor: madeira, preto e vermelha
	◆ Peso aproximado da raquete: 166 g
	◆ 2 raquetes VT601, 3 bolas de ABS, 1 rede de nylon e  
1 par de postes de ferro.

Kit Tênis de Mesa Vollo  
2 Raquetes 3 Bolas
VT610
	◆ Composição: Madeira e borracha
	◆ Cor: madeira, preto e vermelha
	◆ Peso aproximado da raquete: 166 g
	◆ 2 raquetes VT601, 3 bolas de ABS 

www.vollo.com.br 41



Placar de Mesa Vollo
VT606 
	◆ Composição: PVC rígido
	◆ Cor: preto
	◆ Dimensões aproximadas: 21 x 39 x 19 cm
	◆ 31 Pontos e 7 Sets

Placar de Mesa Vollo
VT613
	◆ Composição: PVC
	◆ Cor: laranja/preto
	◆ Dimensões aproximadas: 15 x 24 x 8 cm
	◆ 20 Pontos e 5 Sets

Bola de Tênis de Mesa Vollo 
Laranja com 100 Unidades
VT609 
A bola de tênis de mesa Vollo de PVC 
tem sua resistência, durabilidade e 
segurança rigorosamente testada em 
laboratório e é indicada estritamente 
para o lazer. Disponível na cor laranja, 
pode ser adquirida em embalagem 
com 100 bolas.
	◆ Composição: PVC
	◆ Cor: Laranja
	◆ Tamanho: 40 mm
	◆ Indicada estritamente  
para o lazer

Os placares de mesa Vollo podem ser 
utilizados em várias modalidades esportivas. 
Confeccionados em PVC, possuem sistema 

articulado que facilita o transporte.
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Bola de Tênis de Mesa Vollo 
Branca 
Com 36 Unidades
VT607 
	◆ 2 estrelas
	◆ Composição: ABS
	◆ Cor: Branca
	◆ Tamanho: 40+ mm

Bola de Tênis de Mesa Vollo 
Branca 
Com 6 Unidades
VT611 
	◆ 2 estrelas
	◆ Composição: ABS
	◆ Cor: Branca
	◆ Tamanho: 40+ mm

Bola de Tênis de Mesa Vollo 
Laranja 
Com 36 Unidades
VT608 
	◆ 2 estrelas
	◆ Composição: ABS
	◆ Cor: Laranja
	◆ Tamanho: 40+ mm

Bola de Tênis de Mesa Vollo 
Laranja 
Com 6 Unidades
VT612 
	◆ 2 estrelas
	◆ Composição: ABS
	◆ Cor: Laranja
	◆ Tamanho: 40+ mm

Bolas de Tênis de Mesa 2 Estrelas Vollo
As bolas de tênis de mesa 2 estrelas Vollo seguem rigorosos processos 
de fabricação. Tudo dentro das especificações técnicas das federações e 
confederações de tênis de mesa. As bolas tem sua resistência, durabilidade e 
segurança rigorosamente testadas em laboratório. Disponíveis em ABS, nas cores 
branca e laranja, podem ser adquiridas em embalagens com 6 e 36 bolas.
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 Lazer
Bolas de 
Beisebol 
& Futebol 
Americano 
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Bola de Futebol Americano Vollo 
Marrom Tamanho Oficial 9”
VF001 
	◆ Composição: PVC
	◆ Cor: Marrom
	◆ Tamanho: 9”

Bola de Futebol Americano Vollo 
Marrom 7”
VF003
	◆ Composição: Borracha
	◆ Cor: Marrom
	◆ Tamanho: 7”

Bola de Futebol Americano Vollo 
Preta Tamanho  
Oficial 9”
VF002 
	◆ Composição: PVC
	◆ Cor: Preta
	◆ Tamanho: 9”

Bola de Baseball Vollo com 
Miolo de Cortiça e Borracha
BC1090
	◆ Composição: Couro sintético com miolo de cortiça e 
borracha
	◆ Cor: Branca
	◆ Peso aproximado: 145 g
	◆ Tamanho: 9”
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Lazer 
Patins

Patins In Line Vollo
O Patins In Line Vollo é indicados para crianças e 

adultos que desejam patinar por lazer. A estrutura 
é de plástico reforçado com chassis em alumínio, 

suportando até 100 kg. A bota é ajustável e possui 
revestimento interno de espuma com fechamento em 

velcro, fivela de plástico e cadarço.

Pequeno 
VPC151P Cinza/preto 
VPL151P Laranja/preto 
VPR151P Rosa/preto

	◆ Dísponível em 3 cores: cinza/
preto, laranja/preto e rosa/preto
	◆ Tamanho Ajustável: 28 a 32
	◆ Idade sugerida: 3+
	◆  Chassis em alumínio

Médio 
VPC151M Cinza/preto 
VPL151M Laranja/preto 
VPR151M Rosa/preto

	◆ Dísponível em 3 cores: cinza/
preto, laranja/preto e rosa/preto
	◆ Tamanho Ajustável: 33 a 37 
	◆ Idade sugerida: 6+
	◆  Chassis em alumínio

Grande 
VPC151G Cinza/preto 
VPL151G Laranja/preto

	◆ Dísponível em 2 cores: cinza/
preto e laranja/preto 
	◆ Tamanho Ajustável: 38 a 42
	◆ Idade sugerida: 12+
	◆  Chassis em alumínio
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Capacete Vollo Cinza
VCC410P | VCC410M | VCC410G
	◆ Tamanho P: 50-54 cm
	◆ Tamanho M: 55-58 cm
	◆ Tamanho G: 59-62 cm
	◆ Composição: EPS branco, casco em plástico

Kit de Proteção 
Infantil
VKP001-P | VKP001-M |  
VKP001-G
Indicado para prática de patins, skate ou 
patinete. O kit conta com protetor de 
punho, cotoveleira e joelheira.

	◆ Ideal para crianças acima de 3 anos.
	◆ Fechamento em velcro para melhor 
ajuste.
	◆ Composição: Plástico PE, EVA e 
Poliéster.

Capacete Vollo Laranja
VCL410P | VCL410M | VCL410G
	◆ Tamanho P: 50-54 cm
	◆ Tamanho M: 55-58 cm
	◆ Tamanho G: 59-62 cm
	◆ Composição: EPS branco, casco em plástico
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Lazer 
Badminton
Os Kits de Badminton Vollo são 
perfeitos para quem pretende 
iniciar no badminton ou 
simplesmente se divertir nas 
horas de lazer.
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Kit Badminton Vollo
VB002
	◆ 2 Raquetes de Badminton
	◆ 3 Petecas de Nylon
	◆ 1 Bolsa de Armazenamento
	◆ Testado e Aprovado pela FEBASP - Utilizado no  
Projeto Escola

Peteca Badminton
VB600
	◆ Composição: Nylon
	◆ Base: Cortiça
	◆ Cor: Amarela
	◆ Embalagem c/ 6 petecas

Kit Badminton Vollo
VB004
	◆ 4 Raquetes de Badminton
	◆ 3 Petecas de Nylon
	◆ 1 Jogo de rede (rede e postes)
	◆ 1 Bolsa de armazenamento
	◆ Testado e Aprovado pela FEBASP - Utilizado no  
Projeto Escola
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Lazer
Linha Verão
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Piscina Inflável 95L 
VV17218
	◆ Composição: Vinil resistente e  
pré-testado
	◆ Dimensões aproximadas:  
diâmetro 100 cm altura 22 cm

Piscina Inflável 66L 
VV10086
	◆ Composição: Vinil resistente e  
pré-testado
	◆ Dimensões aproximadas:  
diâmetro 76 cm altura 25 cm

66 L

ø 76 cm

25
 c

m

95 L

ø 100 cm

22
 c

m
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Piscina Inflável 457L 
VV17790
	◆ Composição: PVC resistente e  
pré-testado
	◆ Dimensões aproximadas:  
diâmetro 150 cm altura 41 cm

457 L

ø 150 cm

41
 c

m
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Piscina Inflável 1.000L 
VV17552
	◆ Composição: PVC resistente e  
pré-testado
	◆ Dimensões aproximadas:  
diâmetro 168 cm altura 51 cm

1.000 L

ø168 cm

51
 c

m

Material
Durável

3 camadas de proteção
2 lâminas de PVC

1 trama de poliéster

10
min

Rápida Instalação
em menos de 10 min

e sem ferramentas
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Material
Durável

3 camadas de proteção
2 lâminas de PVC

1 trama de poliéster

10
min

Rápida Instalação
em menos de 10 min

e sem ferramentas

Fácil de esvaziar, 
conectando à 

mangueira de jardim 

Fácil sistema de 
filtragem: basta unir a 

mangueira e ligar
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Piscina Inflável 2.074L 
VV17792
	◆ Composição: PVC resistente e  
pré-testado
	◆ Dimensões aproximadas:  
diâmetro 240 cm altura 63 cm

2.074 L

ø 240 cm

63
 c

m

Piscina Inflável 3.618L 
VV17793
	◆ Composição: PVC resistente e  
pré-testado
	◆ Dimensões aproximadas:  
diâmetro 300 cm altura 76 cm

3.618 L

ø 300 cm

76
 c

m
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Boia Circular  
Inflável 50 cm

VV47219
	◆ Composição: Vinil resistente e pré-
testado
	◆ Este produto não é um 
equipamento salva-vidas.

Boia Circular  
Inflável 60 cm

VV47220
	◆ Composição: Vinil resistente e pré-
testado
	◆ Este produto não é um 
equipamento salva-vidas.

Boia Circular  
Inflável 76 cm

VV47213
	◆ Composição: Vinil resistente e pré-
testado
	◆ Este produto não é um 
equipamento salva-vidas.
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Boia de Braço
VV46091

	◆ Composição: Vinil resistente e  
pré-testado
	◆ Dimensões Aproximadas: 15 x 25 cm
	◆ Contém: 2 Boias de Braço
	◆ Indicado para crianças de 3 a 6 anos 
de idade, com peso corporal entre 
18 e 30 kg.
	◆ Este produto não é um 
equipamento salva-vidas.
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Colete Inflável Infantil
VV47303

	◆ Composição: Vinil resistente e  
pré-testado
	◆ 2 câmaras de ar para maior 
segurança
	◆ Indicado para crianças de 3 a 6 anos 
de idade, com peso corporal entre 
18 e 30 kg.
	◆ Este produto não é um 
equipamento salva-vidas.

Bola Inflável
VV66001

	◆ Composição: Vinil resistente e  
pré-testado
	◆ Tamanho aproximado:  
diâmetro 40 cm
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Colchonete Inflável
VV37496

	◆ Composição: Vinil resistente e  
pré-testado
	◆ Dimensões aproximadas:  
183 x 69 cm
	◆ Este produto não é um 
equipamento salva-vidas.
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Conjunto de Frescobol
VV901

	◆ 2 Raquetes e 1 bola 
	◆ Composição:  
Raquete: Madeira Poplar 
Empunhadura: EVA 
Bola: Borracha

Bumerang Vollo
VV801
Divirta-se muito com o Bumerangue Ambidestro Vollo! 
Jogue na praia, no campo ou no quintal de casa. É 
leve, fácil de jogar e resistente à água, podendo ser 
utilizado por destros e canhotos. Confeccionado em 
polipropileno e TPR, possui design em forma de V que 
facilita o arremesso. 

	◆ Dimensões Aproximadas: 33.5x14 cm.
	◆ Composição: polipropileno e TPR

www.vollo.com.br 61



Capa para Piscina Inflável
VV16124-1
	◆ Tamanho recomendado para piscina Vollo de 3.618 L
	◆ Material Resistente
	◆ Fixação com cordas
	◆ Orifícios de drenagem para evitar acúmulo  
de água
	◆ Dimensões aproximadas: diâmetro 3,3 m
	◆ Compatível com piscinas de outras marcas

Capa para Piscina Inflável
VV16124
	◆ Tamanho recomendado para piscina Vollo de 2.074 L
	◆ Material Resistente
	◆ Fixação com cordas
	◆ Orifícios de drenagem para evitar acúmulo de água
	◆ Dimensões aproximadas: diâmetro 2,6 m
	◆ Compatível com piscinas de outras marcas

Bomba de Ar para 
Infláveis  
VV29P386
	◆ Dimensões aproximadas:  
8.7cm x 30cm
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Mini Bola de Iniciação para 
Polo Aquático ou outros 
esportes praticados na água
VV015-1 - Laranja 
VV015-2 - Amarela 
VV015-3 - Rosa
	◆ Leve e com ranhuras em relevo para melhor  
aderência às mãos.
	◆ Resistente à água com cloro e água salgada.
	◆ Tamanho aproximado: 15 cm
	◆ Peso aproximado: 150 g
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Rua Atlântico, 38 
Polo Industrial Granja Viana 

Cotia | SP | 06707-055

+11 3507.3838 | 3798.1099 | 3771.3333

sac@vollo.com.br | www.vollo.com.br

Assista aos 
vídeos de 
treinamento

É muito fácil comprar da Vollo!

Dispomos de representantes em 
todo o território nacional. Entre em 
contato e encontre o representante 

mais próximo de você ou fale 
diretamente com o nosso televendas. 


