Catálogo de produtos
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A EVOLUÇÃO DA QUALIDADE
Com quase duas décadas de mercado, a Originalle Pilates é considerada hoje por muitos
especialistas uma das marcas mais qualificadas no segmento de pilates. Os produtos
Originalle Pilates são desenvolvidos e fabricados no mais alto padrão de qualidade, com
madeira e materiais de primeira linha. Preocupada com o meio ambiente, a Originalle
Pilates utiliza única e exclusivamente madeira de reflorestamento nobre na fabricação de
seus aparelhos e courvin náutico, um material antimofo. Os produtos Originalle Pilates
possuem garantia total de 24 meses em todas as partes e peças, desde a estrutura
até as molas, espuma e courvin. Buscando a satisfação completa de seus clientes, a
Originalle Pilates efetua a entrega e montagem dos seus aparelhos diretamente por
profissionais treinados pela fábrica, sem custo extra, além de prestar assistência técnica e
pós-venda durante o período de garantia, também direto da fábrica, sem intermediários.
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Cadilac
Suas barras de apoio são eficientes e seguras para a prática dos
exercícios. As barras de ferro do Cadilac são rosqueadas, o que
as tornam mais seguras, precisas e resistentes, além de possuírem
a espessura interna de 2,65 mm, diferencial que garante toda a
segurança do aparelho na hora de realizar os exercícios aéreos.

É um dos aparelhos de pilates mais versáteis, projetado para a
prática de exercícios com o máximo de conforto, estabilidade e
segurança. O aparelho é composto por uma mesa rodeada de
uma estrutura em aço e mais uma variedade de molas, alças e
alavancas. Sua ampla estrutura de aço carbono cromado e ajustes
ergonômicos promovem maior adaptação a qualquer usuário.

Componentes do produto:
1 Par de molas pretas;
1 Par de molas vermelhas;
1 Par de molas amarelas;
1 Par de mola azul curta;
1 Par de alças Fuzzy;
1 Alça de sustentação;
1 Alça de segurança;
1 Par de alças de tornozelo com velcro;
1 Par de alças de mão;
1 Alça de abdome;
1 Par de alças de pé;
1 Barra Roll-Down;
1 Barra trapézio;
1 Barra de apoio.

Dimensões do Cadilac:
Altura: 2,20 m;
Altura assento: 63 cm;
Largura: 71 cm;
Comprimento: 2,35 m.

Confira os destaques:
Estrutura reforçada;
Barra de apoio com
3 regulagens de altura;
Barra deslizante.

Dimensões do Cadilac baixo:
Altura: 1,98 m;
Altura assento: 40 cm;
Largura: 71 cm;
Comprimento: 2,35 m.
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Veja os opcionais:
Apoio de cabeça;
Prolongamento da Chair.

Reformer
Com seus opcionais é possível realizar mais de 100 exercícios. As
barras de apoio do Reformer são eficientes e seguras para a prática
dos exercícios. O encosto de cabeça exclusivo do Reformer da
Originalle Pilates possui 5 pontos de regulagem contínua, o que
torna mais rápida a regulagem. Possui ombreiras removíveis com
trava de segurança, 3 níveis de regulagem com trava de segurança e
suporte das roldanas com 3 níveis de regulagem.

O mais renomado entre os aparelhos de pilates que está se tornando
um componente-chave para muitas clínicas de reabilitação, com mais
e mais profissionais, como fisioterapeutas, osteopatas, quiropráticos,
abraçando a abordagem de Pilates como um complemento às suas
especialidades. A inovação desse projeto é o sistema composto por 2
roldanas que desafiam o movimento em sua execução. O carrinho e
a barra de pés oferecem toda a versatilidade e conforto aos usuários.
Componentes do produto:
3 Molas vermelhas;
1 Mola azul;
1 Mola amarela;
1 Par de alças de pé;
1 Alça de sustentação;
1 Par de alças de mão;

Confira os opcionais:
Torre do Reformer;
Conversor Mat;
Caixa do Reformer;
Prancha de salto;
Plataforma de extensão.

1 Par de alças de tornozelo com velcro;
1 Trava para barra de apoio;
2 Cordas 2,80 m cada;
2 Roldanas;
1 Suporte de pé da barra de apoio.

Dimensões do Reformer:
Altura: 40 cm;
Largura: 71 cm;
Comprimento: 2,52 m.
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Reformer Plus
O Reformer Plus compreende o Reformer convencional acrescido
de uma barra de apoio mais larga para a prancha de salto, além de

Dimensões do Reformer Plus:
Torre:
Altura: 1,10 m;
Largura: 71 cm.

uma torre, o que possibilita uma maior diversidade na prática de
exercícios realizados.

Barra de apoio:
Largura: 93 cm.
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Reformer Torre
O Reformer Torre compreende dois equipamentos tradicionais,
o Reformer e o Wall Unit. Estrutura em madeira maciça, com
acabamento envernizado, resistente à umidade e arranhões. A torre

Componentes do produto:
13 Molas;
1 Par de alças de mão;
1 Par de alças de tornozelo com velcro;
1 Par de alças de pé;
1 Alça de sustentação;
1 Alça de segurança;
1 Barra Roll-Down;
21 Mosquetões;
1 Barra de apoio;
2 Colchões MET.

do Reformer tem estrutura construída em aço carbono. Possui 21
olhais para ajuste de mola e três pontos para regulagem de altura
da barra de apoio.

Dimensões da Torre do Reformer:
Comprimento: 2,58 m;
Largura: 71 cm;
Altura: 40 cm;
Torre: 2 m.
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Step Chair
resistência e durabilidade ao equipamento. Possui 4 posições
de regulagem de molas e manípulos, proporcionando maior
estabilidade.

Compacta e fácil de manusear, a Step Chair é perfeita para estúdios
e academias com espaço limitado. Ela contém componentes
funcionais em aço, tratados com pintura eletrostática, conferindo

Componentes do produto:
1 Par de bengalas;
1 Par de molas pretas;
1 Par de molas verdes.
Confira os opcionais:
Prolongamento da Chair;
Rampa da Step Chair;
Encosto da cadeira combo.

Dimensões da Step Chair:
Altura assento: 63 cm;
Largura: 71 cm;
Comprimento: 80 cm.
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Chair Combo
Este equipamento é utilizado para tratamento postural,
participando do processo de reabilitação, além da melhora no
condicionamento físico. Feita com madeira de primeira linha,
seu design original permite um grande incremento no número
de exercícios executados, proporcionando mais segurança ao

usuário. Suas partes móveis são desenhadas para ter pouca
folga, permitindo maior segurança no exercício de pilates. Os
pedais da Chair Combo permitem um ângulo adequado do
joelho com o quadril.

Dimensões da Chair Combo:
Altura assento: 63 cm;
Altura do encosto: 1,60 m;
Largura: 71 cm;
Comprimento: 80 cm.

Componentes do produto:
1 Step Chair convencional;
2 Molas verdes;
2 Molas pretas;
1 Encosto.
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Ped a Pull

High Barrel

É um equipamento de estrutura simples, indicado tanto para
praticantes iniciantes como para os mais avançados. Possui
design simples, com uma base ligada a um poste com duas alças
e duas molas. Pode ser utilizado inclusive fixado à parede. Tem
como função ajudar a manter o alinhamento vertical do corpo, na
estabilidade e no equilíbrio. Estando o praticante em pé, segurando
os apoios com as mãos, irá trabalhar de forma localizada braços,
ombros, a musculatura que circunda a coluna, integrando todos
esses movimentos.

Com um design exclusivo Originalle Pilates, possui padrões
ergonômicos internacionais, sistema para regulagem da distância
entre o Barrel e o Espaldar e uma estrutura em madeira maciça
nobre com olhais nas laterais, o que possibilita mais variações e
exercícios mais versáteis.

Dimensões do Ped a Pull:
Altura: 2,18 m;
Largura: 42 cm;
Comprimento: 56 cm.
Componentes do produto:
1 Base em madeira laminada;
1 Par de pegas para as mãos;
2 Molas;
1 Torre em “T” com 2 argolas
para fixação das molas.
Componente do produto:
1 Caixa pequena de calço.
Dimensões do High Barrel:
Altura: 1 m;
Largura: 80 cm;
Comprimento: 1,14 m.
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Wall Unit
Com estrutura compacta em aço carbono, pintura eletrostática e cromo, suporta os mais diversos movimentos do método Pilates.
Possui 5 posições de regulagem da barra de apoio.

Componentes do produto:
1 Colchão do Wall Unit;
2 Caixas micro do Wall Unit;
1 Barra Roll-Down;
1 Par de molas amarelas;
1 Par de molas vermelhas;
1 Par de molas azuis;
1 Par de alças de pé;
1 Par de alças de tornozelo com velcro;
1 Par de alças de mão;
1 Alça de segurança;
1 Barra de apoio.

Dimensões da Wall Unit:
Altura: 2,26 m;
Largura: 1,25 m;
Comprimento total: 2,75 m.

Dimensões do colchão
do Wall Unit:
Altura: 23 cm;
Largura: 65 cm;
Comprimento: 2,10 m.
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Dimensões caixa micro do Wall Unit:
Altura: 23 cm;
Largura: 30 cm;
Comprimento: 30 cm.

Prancha de Molas

Prancha de Molas
com barra de apoio

Compacta e versátil, a prancha de molas da Originalle Pilates
permite a execução de exercícios clássicos de equipamentos, como
o Cadilac e o Wall Unit.

Componentes do produto:
1 Par de molas amarelas;
1 Par de molas azuis;
1 Par de alças de mão;
1 Par de alças de pé;
1 Barra Roll-Down;
1 Barra fixa.

A Prancha de Molas com barra de apoio é um aparelho exclusivo da
marca Originalle Pilates. Constitui a prancha de molas convencional
acrescida de uma barra de apoio, o que possibilita uma maior
diversidade na prática de exercícios realizados.

Dimensões da
Prancha de Molas:
Altura: 1,70 m;
Largura: 53 cm.
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Espaldar

Edge

Fabricado em aço carbono com madeira maciça, obtida por meio
de fontes renováveis, com pintura eletrostática, o Espaldar é um
equipamento versátil muito utilizado no âmbito da reabilitação e
serve de suporte para vários tipos de exercícios de fortalecimento
muscular, alongamento e flexibilidade, mobilidade e amplitude
articular e, mais recentemente, utilizado na vertente esportiva,
no Pilates e treinamentos funcionais. Fixado à parede, no pilates,
o Espaldar pode ser utilizado também em conjunto com outros
equipamentos, tais como: bandas elásticas, bolas, rolo, entre
outros. O Espaldar se assemelha muito ao Wall Unit, e nele, é
possível reproduzir muitos exercícios do método Pilates, sejam eles
de mobilidade, força, alongamento ou estabilidade.

Acessório projetado em madeira e revestido de espuma densa
no formato de triângulo para adicionar variedade aos exercícios
de pilates, agregando força e estabilidade ao tronco, braços e
pernas. Pode ser utilizado sozinho ou em combinação com
outros acessórios (toningballs ou faixas elásticas) para aumentar
a intensidade do exercício. Perfeitamente adaptado para o
trabalho com gestantes por conta de sua melhor base de suporte
e por deixar o usuário em posições mais confortáveis, criando ao
mesmo tempo variedades de movimentos e proteção à coluna. O
acessório ainda possui 3 argolas laterais e 2 frontais para fixação
e regulagem de posição das faixas elásticas.

Dimensões do Espaldar:
Altura: 2,55 m;
Largura: 1 m.

Dimensões do Edge:
Altura: 37 cm;
Largura: 53 cm;
Comprimento: 99 cm.
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Conheça a linha de acessórios:
Step Barrel;
Barrel / Meia-lua;
Sapateira Puff;
Conversor Mat;
Apoio de Cabeça do Cadilac;
Prolongamento da Chair;
Caixa do Reformer;
Prancha de salto;

Plataforma de extensão;
Caixa micro;
Disco de rotação;
Flymoom;
Rampa da Step Chair;
Alças Fuzzy;
Alças de pé;
Alças de mão com acolchoamento;

Alças de tornozelo com velcro;
Alça de sustentação;
Suporte de pé da barra
de apoio do Reformer;
Suporte de pé do High Barrel;
Travesseiros calço de alturas P, M e G;
Skate;
Barra Roll-Down.

Alça de sustentação

Alça de mão com
acolchoamento

Alças de pé

Alças de tornozelo

Alças Fuzzy

Barra Roll-down
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Prancha de salto

Plataforma de extensão

Barrel / Meia-Lua

Disco de rotação

Step Barrel

Sapateira Puff

Skate

Flymoom
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Fotos meramente ilustrativas. Alterações podem ser feitas sem prévio aviso. Alguns itens são opcionais.

Caixa do Reformer

www.originallepilates.com.br

Escritório e Showroom:
Rua Paschoal Bardaro, 1386 – Sala 13
Jardim Botânico – 14021-655 – Ribeirão Preto/SP
Tel.: (16) 3617.4712 – 99181.5508 – comercial@originallepilates.com.br
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