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Pares de Halteres de 2,5Kg a 40Kg

RD2,5-50

-Estes halteres de borracha de alta qualidade com pega 
ergonómica são vendidos em pares e estão disponíveis com:

     -2,5Kg

     -5Kg

     -7,5Kg

     -10Kg

     -12,5Kg

     -15Kg

     -17,5Kg

     -20Kg

     -22,5Kg

     -25Kg

     -27,5Kg

     -30Kg

     -32,5Kg

     -35Kg

     -37,5Kg

     -40Kg

     -45Kg

     -50Kg

Pares de Halteres de 2Kg a 40Kg

RD2-40 

-Estes halteres de borracha de alta qualidade com pega 
ergonómica são vendidos em pares e estão disponíveis com:

     -2Kg

     -4Kg

     -6Kg

     -8Kg

     -10Kg

     -12Kg

     -14Kg      

     -16Kg

     -18Kg

     -20Kg

     -22Kg

     -24Kg

     -26Kg

     -28Kg

     -30Kg

     -32Kg

     -34Kg

     -36Kg

     -38Kg

     -40Kg

Racks para Halteres

DR5-15

-Racks para aramazenar 5, 10 ou 15 pares de halteres;

    - Dimensões dos racks:

        -Para 5 pares de halteres: 120C x 80L x 60A cm;

        -Para 10 pares de halteres: 240C x 80L x 60A cm;

        -Para 15 pares de halteres: 360C x80L x 60A cm.
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Rack para 10 pares de halteres

SSH

-Rack com 10 suportes de cada lado preparado para armazenar 
halteres.

Halteres hexagonais

HEXSET

-Set de halteres hexagonais Harricane de borracha de alta 
qualidade e pega ergonómica

-O set é composto por pares de halteres de 1 a 10 kg em 
incrementeos de 1 kg.



Suporte para Barras de Pesos Fixos

S10B

-Este suporte pode armazenar até 10 barras de pesos fixos.
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Barra com Pesos Fixos

BM10-55

-Barras com pesos fixos disponíveis com:

      -5Kg

      -10Kg

      -15Kg

      -20Kg

      -25Kg

      -30Kg

-35Kg

-40Kg

-45Kg

-50Kg

-55Kg



Halteres PVC de 1Kg a 5Kg

HPVC1-5

-Halteres em PVC vendidos à unidade e disponíveis com:

      -1Kg

      -1,5Kg

      -2Kg

      -3Kg

      -4Kg

      -5Kg

Racks para Halteres em PVC

DR60

-Este rack pode armazenar até 60 halteres de PVC.

Rack para Halteres em PVC 

DR90

-Este rack pode armazenar até 90 halteres em PVC.
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Kettlebell em Aço Inoxidável

KBS8-32 

-Kettlebells em aço inoxidável sem pintura na pega de modo a 
criar mais estabilidade aquando do treino;

- Disponíveis com: 

    - 8Kg

    -12Kg

    -16kg

    -20Kg

    -24kg

    -28Kg

    -32Kg

      

Kettlebell de Ferro de cor Preto

KBB4-32

-Kettlebells de ferro de cor preto disponíveis com:

     -4Kg

     -8Kg

     -12Kg

     -16Kg

     -20Kg

     -24Kg

     -28Kg

     -32Kg

    

   

Rack para Kettlebells

KBR

-Este rack pode armazenar mais de 12 kettlebells;

-As suas dimensões são: 140C x 52L x 63A cm.
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Set de Pump

PUMPSET 

-Set de Pump constituído por:

      -2 discos de 1,25Kg (Amarelos);

      -2 discos  de 2,5Kg (Verdes);

      -2 discos de 5Kg (Laranja);

      -1 Barra de aço revestida em PVC com 30mm de diâmetro;

      -2 molas. 

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS

Discos de Pump

DP1,25/DP2,5/DP5

-Discos de Pump disponíveis com:

      -1,25Kg (Amarelos);

      -2,5Kg (Verdes);

      -5Kg (Laranja).

Barra de Pump com 2 Molas de 30mm

BPUMP

-Conjunto de barra para Pump em aço com revestimento e 
duas molas de segurança de 30mm.
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Rack para 20 Sets de Pump

RP20

-Rack com 8 suportes de cada lado preparado para armazenar até 
20 sets de Pump.

Rack para 30 Sets de Pump

DR30

-Rack com 10 suportes de cada lado para armazenar até 30 
sets de Pump.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS

07



Sacos de peso de 5Kg a 25Kg

WB5-25

-Sacos de peso , disponíveis nos seguintes pesos:

 

     -5Kg

     -10Kg

     -15Kg

     -20Kg

     -25Kg

Rack para sacos de peso

RWB

-Rack para armazenar sacos de peso, até 12 sacos podem ser 
comodamente armazenados na estrutura.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS

08



Discos Olímpicos

DO1,25-25

-Estes discos olímpicos de 50mm de diâmetro com aro em aço, 3 
pegas e revestimento em borracha estão disponíveis com:

     -1,25Kg

     -2,5Kg

     -5Kg

     -10Kg

     -15Kg

     -20Kg

     -25Kg

Suporte de Discos Olímpicos

SO

-Suporte para discos olímpicos de 50mm de diâmetro;

Bumper Plates

BP5-25

-Estes discos em borracha com 50mm de diâmetro e com aro 
em aço estão disponíveis com:

      -5Kg (Vermelho);

      -10Kg (Verde);

      -15Kg (Amarelo);

      -20Kg (Azul);

      -25Kg (Vermelho).

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Suporte olímpico de parede

SOP5

-Suporte de parede para até 5 barras olímpicas

Squat Rack

SR

-Squat Rack com torres separadas, que permite vários 
comprimentos de barras.

Dimensões de cada torre: 50L x 40C x 157A cm

Permite 200 a 300 kg

Push-pull powersled

PPWH

-Push-pull power sled para placas ou discos de 50 mm

Dimensões: 1105C x 700L x 1070A mm

Peso: 35 kg
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Barra Olímpica com 220cm

B0220

-Barra olímpica cromada com rolamentos;

-Comprimento: 220cm;

-Peso: 20Kg;

-Peso suportado: 350Kg.

Barra Olímpica com 150cm

BO150

-Barra olímpica cromada com rolamentos;

-Comprimento: 150cm.

Barra Olímpica de 120cm

BOEZ

-Barra olímpica EZ cromada com rolamentos;

-Comprimento: 120cm.

-Barra de CrossFit / barra olímpica de competição cromada 
com rolamentos;

-Comprimento: 220cm;

-Peso: 20Kg;

-Peso suportado: 680Kg.

Barra de CrossFit/Barra Olímpica 220cm

CFB



CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS

12

Molas para Barras Olímpicas

M30

-Molas para barras olímpicas com 30mm de diâmetro.

Proteção de Nuca

PN

-Proteção de nuca ergonómica e facilmente adaptável através 
da sua fita de velcro.

Molas para Barras Olímpicas

M50

-Molas para barras olímpicas com 50mm de diâmetro;

Rack para Barras Olímpicas

SO5

-Rack para armazenar até 5 barras olímpicas.

Barra Olímpica para Treino dos Tríceps

BCT

-Barra olímpica cromada para treino dos tríceps com rolamentos;

-Comprimento: 86cm.



Barra Dorsal

BD

-Barra dorsal em aço com pontas em borracha;

-Comprimento: 120 cm;

-Diâmetro: 2,5cm.

Barra de Duas Pegas

B2P

-Barra com duas pegas ergonómicas em aço;

-Comprimento: 62 cm.

Barra Direita para Bíceps e Tríceps

BDT

-Barra direita em aço para treino de bíceps e tríceps;

-Comprimento: 50cm

-Diâmetro: 2,5cm

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Corda Dupla para Treino dos Tríceps

CT

-Corda dupla resistente para treino dos tríceps;

-Comprimento total (aberta): 62cm

Pega para Tríceps em V

PV

-Pega em V para treino dos tríceps em aço;

-Comprimento: 32 cm.

Barra Curvada Multiusos

PM

-Barra curvada multiusos com pontas em borracha;

-Comprimento: 78 cm;

-Diâmetro: 2,5 cm.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS

14



Pega Remada

PR

-Pega remada em aço com pega ergonómica;

-Comprimento: 37 cm;

-Altura: 29 cm.

Pega Remada em V

PRV

-Pega remada em V de aço;

-Comprimento: 20 cm.

Pega Fechada

PF

-Pega fechada em aço;

-Comprimento: 15cm;

-Altura: 17cm.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Colchão de Ginástica

AEM

-Colchão de ginástica com ilhoses para arrumação de cor azul  
escuro;

-Dimensões do colchão 180C x 60L x 1,5A cm.

Suporte para Colchões

WSM

-Este suporte universal pode armazenar até 10 colchões.

Foam Roller

FR

-Foam roller ideal para simular o efeito de massagem ou para 
realizar exercícios de treino do tronco;

-Dimensões do equipamento: 33C x 15A cm.

Yoga Block

YB

-Bloco de espuma para exercícios de Yoga de cor azul;

-Dimensões do equipamento: 23C x 15L x 7,5A cm.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Abdominal Mat

ABM

-Almofada para apoio à realização de exercícios abdominais.

Step Reebok

RE2015OA

-Step Reebok em plástico de alta qualidade, com 90cm de 
comprimento, 35 de largura e 3 ajustes de altura de 15cm, 20cm ou 
25cm.

Anel de Pilates

AP

-Anel de pilates para realização de exercícios isométricos de 
pilates, yoga e localizados com 38cm de diâmetro.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Rack para Bolas de Ginástica 

SGB

-Este rack pode armazenar até 9 bolas de ginástica.

Meia-Bola de Balanço/Bosu

BSU

-Bosu em cor azul com 58cm de diâmetro e com pegas 
ergonómicas.

Bolas de Ginástica

GB55/65/75

-Bolas de ginástica de 55cm (Cinzento), 65cm (Cor-de-rosa) e 
75cm (Cor Azul) de diâmetro.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Bolas Medicinais

MB3-5

-Bolas medicinais disponíveis com 3Kg, 4Kg, 5Kg, 7Kg e 9Kg.

Rack para Slam Ball

RMB

-Este rack armazena até 5 Slam Balls.

Ball Rack

BR

-Suporte para até 12 bolas medicinais

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Slam Ball

SB4-10

-Estas Slam balls produzidas em material durável e direcionadas 
para treinos de Crossfit estão disponíveis com 4Kg, 6kg, 8Kg ou 
10Kg.



Exercise Wheel

EW

-Roda com pegas ideal para exercícios abdominais.

-Inclui tapete de apoio azul para um treino mais confortável.

Push Up Bar

PUB

-Conjunto de push up bars ideais para o treino de braços.

Suporte para Barras de 50mm

CPJ

-Este suporte para barras de 50mm de diâmetro permite ao 
utilizador fixar a barra de pesos e realizar levantamentos.

-Nota: Imagem meramente ilustrativa. Discos  e barra não 
incluídos.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Abdominal Belt

AB

-Estas cintas são ideais para o treino abdominal. Basta fixar as 
cintas, colocar o ante-braço na cinta e começar o seu treino.

-Produto vendido à unidade.

Treino em Suspensão

TRX

-Set de treino em suspensão que lhe permitirá realizar uma 
grande variedade de opções de treino. 

Gym Rings

GR

-Set de gym rings/argolas de supensão que suporta até 200Kg.

Tornozeleiras

AW1-5

-Tornozeleiras disponíveis com:

    -1Kg (Azul);

    -2Kg (Cinzento);

    -3Kg (Verde Escuro);

    -4Kg (Preto);

    -5Kg (Azul).

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Ankle Strap

AS

-Ankle strap para exercícios de pernas e glúteos;

-Comprimento: 28 cm;

-Largura: 9 cm.

Chain Collar

CCO

-Chain collar complementar com as lifting chains.

Battle Rope Jute

BRJ

-Corda de Crossfit com 38mm de diâmetro e 15m de 
comprimento.

Lifting Chain

LC

-Lifting chain com 16Kg.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Saco de Boxe

SB

-Saco de boxe robusto em tecido e com enchimento de areia;

-Dimensões do saco: 150A x 40L cm;

-Peso: 65Kg.

Suporte para Saco de Boxe (Teto)

SSB

-Suporte para saco de boxe para teto.

-Dimensões do equipamento: 15C x 5L x 5,6A cm.

Suporte para Saco de Boxe (Parede)

SSBP

-Suporte para saco de boxe para parede.

-Dimensões do equipamento: 83,4C x 58L x 59,15A cm.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Corda 

SJR

-Corda azul apropriada para o salto à corda. 

Jump Rope

JR

-Corda de cabedal com punho em madeira apropriada para o 
salto à corda.

Tubos de Elástico com Pega

TU-P-01 / TU-P-02 / TU-P-03 / TU-P-05

-Tubos de elástico com pega com várias intensidades: 
extra-forte (preto), forte (vermelho), médio (verde) e leve 
(amarelo).

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Elásticos de Látex

BLRB

-Conjunto de 4 elásticos azuis com anel metálico;

-Dimensões dos elásticos: 81,3C x 2L x 0,2A cm.

Bandas de Látex

RB1-6

-Elásticos com várias cores e dimensões.

-Dimensões dos elásticos:

      -Vermelho: 208C x 1,3L x 0,45A;

      -Preto: 208C x 2,2L x 0,45A;

      -Roxo: 208C x 3,2L x 0,45A;

   

-Verde: 208C x 4,5L x 0,45A;

-Azul: 208C x 6,4L x 0,45A;

-Laranja: 208C x 8,3L x 0,45A.

Bandas de Fitness

FB-200-01/02/03

-Bandas de Fitness em rolo de 20 metros disponíveis com 3 níveis 
de resistência:

      -Nível 1: 200C x 14L cm (Amarelo);

      -Nível 2: 200C x 14L cm (Vermelho);

      -Nível 3: 200C x 14L cm (Verde).

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Sprint Trainer

1071

-O Sprint Trainer é ideal para treino de corrida com resistência;

-Este equipamento é constituído por uma correia ajustável 
para a cintura e dois cabos de resistência revestidos com 
colocação através de mosquetões.

Workout Stick

1060

-O Workout Stick é constituído por uma barra de 120cm em aço 
cromado almofadada com esponja lavável para apoio da nuca e 
tubos de resistência com aplicação na barra através de 
mosquetões.

Flex Trainer

1070

-O Flex Trainer é ideal para o treino de pernas, gémeos e glúteos, 
dispondo de correias para ombros, cintura, tornozelos e pés para 
maior conforto e distribuição da resistência, possibilitando ao 
utilizador treinar com 3 resistência distintas alternando entre: leve, 
médio e forte;

-O Flex Trainer inclui 6 tubos de resistência (3 de cada lado) e para 
alternar entre as várias resistência bastará remover os tubos 
indesejados. 

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Speed Ladder

SPL

-A Speed Ladder indicada para treino de Crossfit.

Hurdles/Barreiras

HURD3

-Barreiras em PVC disponíveis com 15cm, 23cm e 30cm de altura.

PolyBoxes

POLY30/45/60/75/91

-Conjunto de caixas pliométricas em cinzento disponíveis com 
30cm, 45cm, 60cm, 75cm e 91cm de altura.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Cones de Marcação

CONMARC

-Cones de marcação disponíveis nas cores: amarelo, vermelho, 
laranja, azul e verde.

Discos de Marcação

MARCD

-Set de 50 discos de marcação: 10 de cor vermelha, 10 de cor 
verde, 10 de cor laranja, 10 de cor amarelo e 10 de cor azul.

Relógio Digital 4 Digitals

CD4D

-Relógio digital com cronómetro e comando para controlo à 
distância.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS

28



Mosquetão

MQ

-Mosquetão com 8mm de diâmetro e 8cm de comprimento.

Cabo de Aço Revestido

CA

-Cabo de aço revestido de alta de resistência.

Pontas de Cabos

PCA

-Pontas para cabos de aço em borracha.

CATÁLOGO HARRICANE ACESSÓRIOS
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Pistas

PAVIMENTOS



15mm 1000x1000 16Kg Rugosa Maciça

50mm 1000x1000 39 Kg

Espessura

MaciçaRugosa

20mm 1000x1000 18,5Kg Rugosa Maciça

Dimensões Peso Textura Base

25mm 1000x1000 22Kg Rugosa Maciça

30mm 1000x1000 26Kg Rugosa Maciça

35mm 1000x1000 30Kg Rugosa Maciça

40mm 1000x1000 33Kg Rugosa Maciça

45mm 1000x1000 36Kg Rugosa Maciça

50mm 1000x1000 39Kg Rugosa Maciça

Pavimentos de Borracha

PAVIMENTOS HARRICANE

-Os pavimentos Harricane vão permitir-lhe oferecer mais segurança e conforto aos utilizadores do seu 
espaço.

-O pavimento de borracha Harricane é seguro, confortável, amortecedor de ruído e de peso e é 
extremamente resistente e durável, tornando-se ideal para ginásios e para áreas dedicadas à musculação, 
pesos livres, Crossfit ou até para pistas.

-Este pavimento encontra-se disponível em 4 cores padrão: preto, cinza, vermelho e verde.

-Os pavimentos Harricane são um produto nacional fabricado a partir de borracha reciclada e reciclável de 
pneus em fim de vida, constituindo uma opção segura e ecológica para o seu espaço.
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S Antiderrapante: previne quedas

Anti Trauma: absorve o impacto das quedas

Flexível: matérias-primas elásticas

Resistente: protege os equipamentos e não

danifica o chão existente

Confortável

Inodoro

Permeável/Drenante

Amovível: não necessita de colagem ao chão

Sustentável: material reciclado e reciclável

Fácil e Rápida Aplicação: sistema modular

Decorativo: disponível em várias cores
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Preto Vermelho

VerdeCinza
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Revestimento Completo Áreas de Musculação Áreas de Pesos Livres Áreas de Crossfit Salas de Grupo Pistas
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Pavimentos Tatami Puzzle

PAVIMENTOS HARRICANE

-O pavimento Tatami Puzzle da Harricane foi concebido para proporcionar aos utilizadores conforto e 
proteção.

-Este pavimento é fabricado em polietileno reticulado (PEX) com uma superfície texturada e é resistente e

amortecedor, sendo ideal para colocar em áreas dedicadas a atividades de full contact, karaté, judo e outras

artes marciais ou atividades que envolvam risco de quedas ou projeções ao solo frequentes.

-Para além de tudo isto, o pavimento Tatami Harricane é de fácil instalação: cada placa deste pavimento 
tem 1m por 1m e a sua montagem é feita através de encaixe de uma placa na outra, não havendo 
necessidade de tela ou quadro para realizar a instalação deste pavimento.

-Este pavimento está disponível em várias espessuras e as suas placas são reversíveis e bicolores (de um 
lado azuis e do outro vermelhas).
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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20mm 1000x1000

25mm 1000x1000

Espessura Dimensões

40mm 1000x1000

Densidade
100 Kg/m3 = +/- 10%

100 Kg/m3 = +/- 10%

100 Kg/m3 = +/- 10%

Antiderrapante: previne quedas

Anti Trauma: absorve o impacto das quedas

Flexível: matérias-primas elásticas

Resistente: protege os equipamentos e não

danifica o chão existente

Confortável inodoro e anti-bacteriano

Amovível: montagem estilo puzzle, não necessitando

de colagem

Decorativo: placa reversível bicolor (azul e vermelho)

Baixa Manutenção: impermeável e com tratamento anti-fúngico e 
anti-bacteriano. Basta limpar com um pano húmido e ficará limpo. 
Nunca aplicar produtos corrosivos.

Seguro: não contem substâncias nocivas ou tóxicas segundo a 
diretiva RoHS (2002-95-CE), Segundo a lista SVHC publicada pela 
ECHA e segundo a regulamentação Europea 26.12.2008/Nr:27092.

Classificação de Fogo com Certificação Correspondente UNE-EN 

ISO 11925-2:2011 (equivalente a EN ISO 11925-2:2010) sendo 
classificada segundo a norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 
(equivalente a EN13501-1:2007+A1:2009), tal como: B-s1,d0 
(M1-ignifugo)





Urbanização Industrial da Carambancha Lote 7C
2580-461 Alenquer - Carregado - PORTUGAL
geral@bwh.pt
www.bwh.pt

Uma marca da BWH, Lda.


