seus clientes. Possuímos uma estrutura de produção moderna com materiais de alto padrão.
Nós não medimos esforços para desenvolver produtos que atendam as necessidades
dos profissionais do Pilates.
Temos a missão de ajudar a desenvolver o mercado de Pilates no mundo em parceria com nossos
clientes. Oferecemos equipamentos personalizados, inovadores e de alta qualidade. Para isso,
depende do sucesso de nossos clientes e é junto deles que queremos deixar nosso legado!

Benefícios exclusivos
de realizar o sonho de abrir o próprio studio de Pilates. Por isso, oferecemos diversos benefícios
exclusivos para tornar essa etapa ainda mais especial.

Identidade visual
auxilia seus clientes na
criação da identidade visual
de sua empresa. Trata-se de
um passo muito importante
na hora de começar um
negócio, pois a marca vai
fazer parte de todas as peças
gráficas. Ela é fundamental
para atrair e conquistar
novos clientes!

Layout da sala

Sistema de gestão

Desenvolvemos
gratuitamente o layout do
seu studio de Pilates! Com
ele você pode visualizar a
melhor maneira de dispor os
equipamentos de Pilates e
como aproveitar o espaço
disponível para deixar seu
studio lindo e funcional.

Nós temos parceria com
um sistema de gestão,
que vai ajudar você a
maximizar seu tempo e
aumentar a rentabilidade
do seu studio.
Com ele é possível controlar
e gerenciar a agenda do seu
studio, fazer o lançamento,
controle de despesas,receita,
e muito mais!

ACESSÓRIOS CLÁSSICOS

Airplane Board

Toe Corrector

Foot Corrector

Neck Stretcher

Bean Bag

ACESSÓRIOS

Spine Corrector

Meia-Lua

Orb+

Conﬁra mais opções em
www.kaufferpilates.com.br

CADILLAC

Estrutura inteiriça e
robusta, feita em aço,
garantindo total segurança.
O suporte da estrutura
metálica é feito em
poliacetal, material
extremamente resistente
ao impacto e a tração,
mantendo a estabilidade
do equipamento.

Acessórios inclusos:
Alça Fuzzy (par);
Alça pé-coxa (par);
Alça mão (par);
Alça de segurança;
Alça de sustentação;
Alça abdômen;
10 molas;
22 mosquetões.

STEP
CHAIR

Robustez na medida certa
e durabilidade incomparável.

Durabilidade e estabilidade
assegurada pela base em aço.
O maior diâmetro das
bengalas proporciona um
melhor ajuste das mãos. O
sistema de ajuste de molas
tem design diferenciado,
facilitando o manuseio.
Acessórios inclusos:
4 molas.

Robustez na medida certa
e durabilidade incomparável.

LADDER
BARREL

Base estrutural em aço,
proporcionando muito
mais segurança e
estabilidade. O estofado
em EVA garante conforto
e resistência, não
deformando com o uso. O
ajuste de distância é feito
em material antiaderente,
deslizando com facilidade
e sem ruídos.

REFORMER

Robustez na medida certa
e durabilidade incomparável.

Novo sistema com 6 roldanas
e corda única é prático e
facilita a regulagem do
equipamento. A alta proteção
anticorrosiva das molas e-coat
confere maior qualidade e
durabilidade à superfície
revestida. As ombreiras
possuem design ergonômico
e duas opções de distância.
Acessórios inclusos:
Alça pé-coxa (par);
Alça mão (par);
Alça abdômen;
4 mosquetões;
1 corda (sistema
exclusivo);
5 molas.
Step Chair Kauffer:
incomparável.

Márcio Rosas
Fisioterapeuta
Aparelhos de excelente qualidade e material. Equipe de venda, pós-venda e marketing nota 1000.

Fabia Rossetti
Educadora Física
Empresa séria e comprometida com a qualidade dos equipamentos e serviços prestados.

Monyke Copati Raphael Oliveira
Fisioterapeuta
Não tem palavras para descrever o atendimento, a qualidade, a atenção...
Tudo muito bem pensado no dia a dia do instrutor de Pilates, com ótima qualidade,
com facilidades, equipe atenciosa e pontual. Indico a todos!

Fabrício Cavalcante
Educador Físico
mais eu fico impressionado pela qualidade dos seus serviços. Parabéns e obrigado por este apoio.
Para nós, professores/empreendedores, é muito importante e faz muita diferença.

(48) 3094 - 4250 / (48) 8473-6846 (WhatsApp)

Rua Itália, N° 29, São José, Santa Catarina

