




ESPECIFICAÇÕES
Ajuste fácil da altura do selim                       Para-lamas traseiro e dianteiro
Cobre-corrente                                               Freio Tambor dianteiro
Rodinha lateral                                                  Protetor de parafuso
Grafismo feminino delicado                              Caramanhola e Cestinha frontal 
Certificado pelo Inmetro

Delicada, linda e pronta para 
as primeiras pedaladas de 
uma menina. A irmã mais nova 
da Ceci é a bike perfeita para 
as garotas descobrirem como 
é divertido pedalar.

ARO 
12

CECIZINHA



ESPECIFICAÇÕES
Grafismo radical                                       Ajuste fácil da altura do selim

Cobre-corrente                                          Para-lamas traseiro e dianteiro

Rodinha lateral                                            Freio Tambor

Certificado pelo Inmetro                             Protetor de parafuso

A Caloi Power Rex tem grafismo 
radical. Conta também com 
itens de segurança e conforto 
certificados pelo INMETRO e 
rodinhas laterais para ajudar
nas primeiras pedaladas.

ARO 
12

POWER
REX



ESPECIFICAÇÕES
Adesivos metalizados                                  Garrafinha Personalizada
Certificado pelo Inmetro                             Plaquinha frontal & Sleev
Freio Tambor Dianteiro                                  Selim com estampa exclusiva
Cobre-corrente                                              Para-lamas traseiro e dianteiro
Ajuste da altura do selim                               Protetor de parafuso

Os pequenos ciclistas vão 
adorar esta bike. Só uma 
Hot Wheels consegue trazer 
experiências radicais para os 
meninos, preenchendo a sua 
paixão por velocidade e 
diversão.

ARO 
12

HOT
WHEELS



ESPECIFICAÇÕES
Ajuste fácil da altura do selim                Para-lamas traseiro e dianteiro
Cobre-corrente                                        Freio Tambor dianteiro
Rodinha lateral                                           Protetor de parafuso
Grafismo exclusivo da Barbie                    Caramanhola e Cestinha frontal 
Certificado pelo Inmetro

A primeira bicicleta da vida de 
uma menina é cor de rosa e 
tem a cara da boneca preferida 
das garotas. Além do grafismo 
fashion que é a cara da Barbie.

ARO 
12

BARBIE



ESPECIFICAÇÕES
Adesivos personalizado                                             Garrafinha Personalizada
Certificado pelo Inmetro                                           Plaquinha frontal & Sleev
Freio Tambor Dianteiro                                                 Selim com estampa exclusiva
Cobre-corrente                                                             Para-lamas traseiro e dianteiro
Ajuste fácil da altura do selim                                      Protetor de parafuso

Nada como ter as primeiras 
pedaladas ao lado de seu
 herói favorito. A bicicleta com 
a presença do personagem 
Spider Man é a bike para todo 
garoto que quer encarar suas 
próprias aventuras.

ARO 
12

SPIDER
MAN





ESPECIFICAÇÕES
Grafismo exclusivo                                   Selim confortável com Quick Release

Cobre-corrente                                         Certificado pelo Inmetro

Rodinha lateral com manípulo                    Freio Cantilever / Tambor

Delicada, linda e pronta para as 
primeiras pedaladas de uma 
menina. A irmã mais nova da
Ceci é a bike perfeita para as 
garotas descobrirem como é 
divertido pedalar.

ARO 
16

CECI

Comercialização apenas com autorização prévia.



ESPECIFICAÇÕES
Grafismo radical                                        Selim confortável com Quick Release

Cobre-corrente                                           Certificado pelo Inmetro

Rodinha lateral com manípulo                      Freio Cantilever / Tambor

A Caloi Power Rex tem grafismo 
radical. Conta também com 
itens de segurança e conforto 
certificados pelo INMETRO e 
rodinhas laterais para ajudar
nas primeiras pedaladas.

ARO 
16

POWER
REX

Delicada, linda e pronta para 
as primeiras pedaladas de 
uma menina. A irmã mais nova 
da Ceci é a bike perfeita para 
as garotas descobrirem como 
é divertido pedalar.

Comercialização apenas com autorização prévia.



ESPECIFICAÇÕES
Grafismo e adesivos exclusivos                             Placa frontal 
Cobre-corrente                                                       Para-lamas traseiro e dianteiro
Rodinha lateral com manípulo                                   Freio Cantilever / Tambor

Selim personalizado com Quick Release                 Certificado pelo Inmetro     

Todo o charme e o glamour da 
Barbie em duas rodas.Possui 
o sistema de montagem fácil 
em cinco etapas Plug&Play.
 Perfeita para a boneca que 
existe dentro de toda menina.

ARO 
16

BARBIE

A Caloi Power Rex tem grafismo 
radical. Conta também com 
itens de segurança e conforto 
certificados pelo INMETRO e 
rodinhas laterais para ajudar
nas primeiras pedaladas.



ESPECIFICAÇÕES
Grafismo radical                                                  Placa frontal                      

Cobre-corrente                                                     Para-lamas traseiro e dianteiro

Rodinha lateral com manípulo                                 Freio Cantilever / Tambor

Selim personalizado com Quick Release              Certificado pelo Inmetro

Bike para todo garoto que 
gosta de uma boa aventura e 
agora com o seu herói favorito. 
Possui o sistema de montagem 
fácil em cinco etapas Plug&Play. 

ARO 
16

SPIDER
MAN



ESPECIFICAÇÕES
Grafismo radical                                                 Placa frontal                      

Cobre-corrente                                                    Para-lamas traseiro e dianteiro

Rodinha lateral com manípulo                               Freio Cantilever / Tambor

Selim personalizado com Quick Release            Certificado pelo Inmetro   

A bike perfeita para garotos 
que gostam de velocidade 
e manobras radicais. Além 
do design inspirado em 
motocicletas, possui o sistema 
de montagem fácil em cinco 
etapas Plug&Play.

ARO 
16

HOT
WHEELS

A primeira bicicleta da vida de 
uma menina é cor de rosa e 
tem a cara da boneca preferida 
das garotas. Além do grafismo 
fashion que é a cara da Barbie.



ESPECIFICAÇÕES
Grafismo e adesivos exclusivos                     Placa frontal 
Cobre-corrente                                               Para-lamas traseiro e dianteiro
Rodinha lateral com manípulo                           Freio Cantilever / Tambor

Selim personalizado com Quick Release         Certificado pelo Inmetro

Todo o estilo “lindo de morrer” 
de Monster High em duas rodas. 
Possui o sistema de montagem 
fácil em cinco etapas Plug&Play. 
Perfeita para meninas descoladas 
e cheias de atitude.

ARO 
16

MONSTER
HIGH





ESPECIFICAÇÕES
Grafismo moderno e radical                      Selim confortável

Guidão estilo BMX                                        Freios Cantilever

Uma autêntica bike estilo cross, 
a Expert é ideal para garotos 
que valorizam o visual e tem 
estilo garantido com guidão 
tipo BMX

ARO 
20

EXPERT



A Caloi Power Rex tem grafismo 
radical. Conta também com 
itens de segurança e conforto 
certificados pelo INMETRO e 
rodinhas laterais para ajudar
nas primeiras pedaladas.

ESPECIFICAÇÕES
Design feminino com Cesto frontal                  Alavanca de freio em alumínio

Freios V-Brake em alumínio                                Cobre-corrente

Linda como toda bike de menina 
deve ser. A Ceci Aro 20 é perfeita 
para as garotas que estão 
prontas para pedalar sem a ajuda 
das rodinhas e querem uma bike 
com visual feminino e delicado.

ARO 
20

CECI



ESPECIFICAÇÕES
Grafismo metalizado                                           Cesto frontal

Selim com estampa exclusiva                              Freios V-Brake em alumínio

Alavanca de freio em alumínio                               Cobre corrente

Para-lamas traseiro e dianteiro

Para as meninas que estão 
crescendo com a Barbie e 
agora querem uma bicicleta 
fashion e moderna. A bike 
possui selim com estampa 
exclusiva e uma cestinha super 
prática que é puro glamour.

ARO 
20

BARBIE



Bike para todo garoto que 
gosta de uma boa aventura e 
agora com o seu herói favorito. 
Possui o sistema de montagem 
fácil em cinco etapas Plug&Play. 

ESPECIFICAÇÕES
Grafismo metalizado                                              Cobre corrente 

Alavanca de freio em alumínio                                 Freios V-Brake em alumínio

Selim com estampa exclusiva                                    Para-lamas traseiro e dianteiro

Monster High convida a menina 
a expressar sua individualidade, 
abraçar suas imperfeições e 
fazer amizades que duram além 
da vida. Uma bike moderna que 
possui selim com estampa 
exclusiva e grafismo irreverente.

ARO 
20

MONSTER
HIGH



ESPECIFICAÇÕES
Adesivos metalizados                                  Câmbio 7 velocidades Shimano

Alavanca de freio em alumínio                    CI-Deck Shimano

Selim exclusivo

Só Hot Wheels consegue 
trazer experiências radicais 
em veículos para meninos de 
todas as idades, preenchendo 
a sua paixão por velocidade, 
potência e performance.

ARO 
20

HOT
WHEELS



44



ESPECIFICAÇÕES
Quadro em aço                                                Câmbio 21 velocidades

Grafismo radical                                              Freios V-Brake em alumínio

Alavanca de freio em alumínio

A Max é o modelo ideal para 
quem quer uma bicicleta um 
pouco menor do que os modelos 
tradicionais de adultos. Tem 21 
velocidades e selim confortável.

ARO 
24

MAX



ESPECIFICAÇÕES
Quadro em aço                                                       Câmbio 21 velocidades

Cesto frontal                                                          Freios V-Brake em alumínio

Alavanca de freio em alumínio

Meninas que ainda não conhecem 
a marca Ceci vão se encantar 
com os detalhes desta bicicleta: 
cestinha frontal, grafismo
 feminino e 21 velocidades.

ARO 
24

CECI



ESPECIFICAÇÕES
Quadro em aço                                            Câmbio 21 velocidades

Suspensão dianteira                                    Freios V-Brake em alumínio

Alavanca de freio em alumínio

A Shok é feita para a garotada 
de espírito aventureiro que 
procura uma bike full suspension 
e estilo agressivo. Desempenho 
ideal para terrenos levemente 
acidentados.

ARO 
24

MAX
FRONT



ESPECIFICAÇÕES
Quadro Full Suspension em aço                          Câmbio 21 velocidades

Suspensão dianteira e traseira                          Freios V-Brake

Alavanca de freio em alumínio

A Shok é feita para a garotada 
de espírito aventureiro que 
procura uma bike full suspension 
e estilo agressivo. Desempenho 
ideal para terrenos levemente 
acidentados.

ARO 
24

SHOK





ESPECIFICAÇÕES
Quadro em aço                                            Câmbio 21 velocidades

Alavanca de freio em alumínio                    Quadro tamanho 18

Selim com Quick Release                            Freios V-Brake em alumínio

A Caloi Montana foi feita para 
quem quer uma bike de 
personalidade. Ela oferece ao 
ciclista quadro diferenciado 
e grafismo exclusivo.

ARO 
26

MONTANA



44

ESPECIFICAÇÕES
Quadro em aço                                                    Câmbio 21 velocidades

Alavanca de freio em alumínio                            Quadro tamanho 18

Selim com Quick Release                                    Freios V-Brake em alumínio

Suspensão dianteira

Para quem quer conforto nas 
pedaladas. A Caloi Andes, com 
design moderno e suspensão 
dianteira, é uma bike indicada 
tanto para passeios como 
trilhas leves. Um modelo 
completo.

ARO 
26

ANDES



ESPECIFICAÇÕES
Quadro em aço                                         Câmbio 21 velocidades

Guidão tipo cruiser                                   Freios V-Brake em alumínio

Pneu híbrido                                              Alavanca de freio em alumínio

Cesto frontal                                             Quadro tamanho 18 

Pedaladas suaves para as 
mulheres. A Caloi Ventura é 
a bike feminina feita para 
passeios no parque ou 
terrenos pouco acidentados. 

ARO 
26

VENTURA



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de Alumínio                                    Câmbio 21 velocidades

Alavanca de freio em alumínio                   Quadro tamanho 19

Selim com Quick Release                           Freios V-Brake em alumínio

A Aluminum possui quadro 
de alumínio, mais resistente 
à corrosão. Tem grafismo 
moderno que explora lugares 
diferentes da bike, como o lado 
interno da rabeira e os tubos 
superior e inferior.

ARO 
26



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de Alumínio                                             Câmbio 21 velocidades

Suspensão dianteira                                           Alavanca de freio em alumínio

Selim com Quick Release                                    Freios V-Brake em alumínio

Quadro tamanho 19

A Aluminum Sport é estilo 
Mountain Bike. Uma bike leve, 
com quadro em alumínio e o 
conforto da suspensão dianteira.

ARO 
26



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de alumínio                                          Câmbio 21 velocidades

Suspensão dianteira                                        Freios V-Brake em alumínio

Selim com Quick Release                                 Alavanca de freio em alumínio

Quadro tamanho 17

Design e estilo para as 
pedaladas. Indicada para 
quem procura iniciar em 
trilhas, na terra e no asfalto.

ARO 
26

ROUGE



ESPECIFICAÇÕES
Quadro Full Suspension em aço                             Câmbio 21 velocidades

Alavanca de freio em alumínio                               Quadro tamanho 18

Selim com Quick Release                                       Freios V-Brake em alumínio

Suspensão Double Crown de 50mm 

Com quadro em aço e suspensão 
traseira e dianteira, a XRT 
absorve melhor os impactos e 
proporciona segurança para a 
pedalada.

ARO 
26

XRT



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de Alumínio                                             Câmbio 21 velocidades

Guidão tipo cruiser                                             Freios V-Brake em alumínio

Pneu híbrido                                                        Suspensão dianteira

Quadro tamanho 18                                             Alavanca de freio em alumínio

A Caloi 100 Sport é a união 
perfeita entre estilo e conforto. 
Oferece ao ciclista uma postura 
mais ereta, proporcionando 
assim melhores pedaladas, 
tanto em ciclovias, quanto 
praias e parques.

ARO 
26



ESPECIFICAÇÕES
Quadro rebaixado de Alumínio                    Câmbio 21 velocidades

Guidão tipo cruiser                                     Freios V-Brake em alumínio

Pneu híbrido                                                Suspensão dianteira

Quadro tamanho 16                                     Alavanca de freio em alumínio   

A Caloi 100 Sport feminina  
por possuir quadro rebaixado e 
guidão mais alto, proporciona 
mais conforto na pedalada em 
parques, praias ou ciclovia.

ARO 
26



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de alumínio rebaixado                  Câmbio 21 velocidades

Freios V-Brake em alumínio                     Suspensão Double Crown de 50mm

Selim com Quick Release                         Alavanca de freio em alumínio

Quadro tamanho 18

Pedala bem tanto em trilhas 
leves quanto passeios na cidade. 
Você encontra na Caloi TRS uma 
mountain bike que oferece maior 
estabilidade e conforto.

ARO 
26

TRS



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de alumínio                                    Câmbio 21 velocidades

Freios V-Brake em alumínio                       Suspensão  dianteira

Selim com Quick Release                           Alavanca de freio em alumínio

Quadro tamanho 18

A Caloi KS é uma bike  Full 
Suspension em alumínio com 
design moderno e câmbio
Caloi 21 velocidades.

ARO 
26

KS



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de Alumínio                                             Câmbio 21 velocidades

Suspensão dianteira                                           Alavanca de freio em alumínio

Selim com Quick Release                                    Freios V-Brake em alumínio

Quadro tamanho 19



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de alumínio                                    Câmbio traseiro Shimano TZ 21 velocidades

Quadro tamanho 18                                    Suspensão de alumínio 45mm

Freios V-Brake em alumínio                       Selim com Quick Release

A Caloi 400 é uma bike em 
alumínio com amortecimento 
de 45mm ideal para pedalar 
com conforto pelas cidades, 
em parques e ciclofaixas. 

ARO 
26

CALOI
400



ESPECIFICAÇÕES
Quadro rebaixado de alumínio                     Câmbio traseiro Shimano TZ 21 velocidades

Quadro tamanho 16                                  Suspensão de alumínio 45mm

Freios V-Brake em alumínio                      Selim com Quick Release

A Caloi 400 feminina é uma 
bike em alumínio com 
amortecimento de 45mm 
com quadro rebaixado, 
moderno, desenvolvido para 
a mulher brasileira.

ARO 
26 CALOI

400
FEMININA



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de alumínio                                          Câmbio traseiro Shimano TZ 21 velocidades

Quadro tamanho 19                                          Suspensão de alumínio 45mm

Freios V-Brake em alumínio                             Selim com Quick Release

Para quem procura uma 
bicicleta esportiva e ao 
mesmo tempo confortável 
para pedalar. A Sport Comfort 
foi desenvolvida para passeios 
agradáveis com muito conforto.

ARO 
26

SPORT
COMFORT



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de alumínio 6061                                    Câmbio traseiro Shimano TZ 21 velocidades

Quadro tamanho 18                                             Suspensão de alumínio 80mm

Selim com Quick Release                                    Freios V-Brake em alumínio

Design e estilo para as 
pedaladas. Indicada para 
quem procura iniciar em 
trilhas, na terra e no asfalto.

ARO 
26

T-TYPE



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de alumínio 6061                        Câmbio traseiro e dianteiro Shimano Tourney 14 velocidades

Quadro tamanho M                                 Freio Caliper alumínio (ferradura)

Selim com Quick Release                       Aro em alumínio parede dupla com Quick Release

Um dos maiores clássicos da 
Caloi, em sua versão atual. 
Mais de 40 anos fazendo 
sucesso e agora ainda melhor.

ARO 
700

CALOI 10



ESPECIFICAÇÕES
Quadro de alumínio 6061                                    Câmbio traseiro/ dianteiro: Shimano TZ/TY

21 Velocidades                                                    Aro em alumínio parede dupla com Quick Release

Quadro tamanho 17                                             Suspensão de alumínio 100mm

Selim com Quick Release                                   Freio à disco Shimano mecânico

A Caloi 29 é  a bike ideal para os 
iniciantes em Mountain Bike. 
Possui suspensão dianteira em 
alumínio, câmbio e freio a disco 
Shimano que proporcionam maior 
precisão na sua pedalada.

ARO 
29

CALOI 29


