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Sobre
Há mais de 35  anos no mercado, a IBOX passa 

por um processo de inovação com o compromisso 
de garantir a qualidade dos produtos com a eficácia e 
excelência em atendimento de sempre. Utilizamos o que 
existe de melhor em tecnologia e resistência aos nossos 
produtos, gerando equipamentos duráveis e práticos. 
Desenvolvimento e crescimento com responsabilidade 
e dinamismo é o foco da nossa empresa.

Atendimento especial, ótima relação custo x 
benefício e evolução direta em todos os setores 
representam o controle de qualidade dos padrões IBOX.

Nosso intuito é auxiliar os artistas no seu ambiente 
natural, o palco, sem tentar disputar a atenção do público 
e acompanhá-los aonde forem, por isso nosso lema é 
com você nos palcos.
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte em "X" com regulagem de
altura e bases em polipropileno.
Muito resistente e funcional.
90cm de altura quando fechado.
Capacidade de até 20kg.

x10

suportes
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte para 2 pianos digitais com
estrutura em “x”. Pintura eletrostática
e regulagem de altura por disco de metal,
para maior segurança e resistência.
Capacidade de até 50kg.

pm2

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

O Suporte para Teclados X30 possui 
estrutura em “x” com regulagem de 
altura, base e apoios em polipropileno
e pintura eletrostática. Menor que o
PMX, geralmente é usado na posição
sentada. Capacidade de até 20kg.

O suporte para teclados PMX conta
com estrutura em “x” com base e
apoios de ferro soldado. Pintura
eletrostática e com regulagem de
altura pelo sistema Easy Lock.
Capacidade de até 50kg.

x30 pmx

08

Suporte em "X" com regulagem de 
altura e bases de ferro soldado.
Muito resistente e funcional.
95cm de altura quando fechado.
Capacidade de até 20kg.

x20
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Banco retangular para pianista
com pintura eletrostática e
tratamento antiferrugem.

bpi

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Banqueta em “x” profissional com
regulagem de altura e sistema de
travamento Easy Lock. Estrutura
em aço com pintura  eletrostática
e tratamento antiferrugem.

Banqueta em “x” duplo com 
regulagem de altura e sistema
de travamento Easy Lock. Estrutura
em aço com pintura eletrostática 
e tratamento antiferrugem.

bxbs bxb

10

Banqueta em “x” com estrutura
em aço, pintura eletrostática
e tratamento antiferrugem.

bxs
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte para instrumentos de cordas 
com apoio e trava no braço do instrumento. 
Pés retráteis, tratamento antiferrugem e 
pintura eletrostática.

gt1

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte portátil para guitarra, contrabaixo
e cavaquinho. Apoio no corpo do instrumento. 
Pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. 
Possui bases emborrachadas para maior proteção.

Suporte portátil para violão e cavaquinho. 
Apoio no corpo do instrumento. Pintura 
eletrostática e tratamento antiferrugem. 
Possui bases emborrachadas para maior 
proteção.

sgb

sgv

12

Suporte fixo de parede para instrumentos
de cordas com apoio emborrachado no 
headstock e base giratória para melhor
adaptação do instrumento.

spf
Suporte fixo de parede para instrumentos
de cordas. Apoio no headstock e sistema 
de travamento automático de acordo com 
o peso do instrumento.

ags

suporte de parede com regulagem 
bilateral para instrumentos de cordas. 
Apoio no headstock e sistema de 
travamento automático de acordo 
com o peso do instrumento.

agsr
Suporte de parede com regulagem
bilateral para instrumentos de cordas.
Apoio emborrachado no headstock. Pintura 
eletrostática e tratamento antiferrugem.

spfr
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte para três instrumentos de cordas 
com apoio no headstock e travamento 
automático do sistema AGS. Regulagem de 
altura e apoios emborrachados no corpo 
do instrumento. Pintura eletrostática 
e tratamento antiferrugem.

Suporte para um microfone de mesa 
com base tripé e regulagem girafa.

agstrio smmsb

14

Suporte para um microfone de 
mesa com base em aço, regulagem 
girafa, pintura eletrostática 
e tratamento antiferrugem.

smms

Suporte para 3 instrumentos de cordas 
com apoio no headstock. Pés retráteis, 
bases e apoios emborrachados, pintura 
eletrostática e tratamento antiferrugem.

sptrio
Suporte expositor que tem capacidade 
para 8 microfones. Pintura eletrostática,
tripé antiderrapante retrátil e bases 
emborrachadas.

sm8
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Pedestal girafa para um microfone com 
sistema de travamento da extensão em 
metal e de altura por torque e base 
retrátil Easy Mounting.

Pedestal girafa para um 
microfone, ideal para crianças 
ou gravações acústicas para
microfonar o instrumento.   

smfull smini

16

Pedestal girafa para um microfone. 
Conta com design inovador, regulagem 
com gatilho para ajuste rápido de 
extensão e altura, tripé antiderrapante 
retrátil e pintura eletrostática.

smmax
Suporte para um microfone com 
pedestal girafa sem regulagem 
de altura. Pintura eletrostática 
e tratamento antiferrugem.

smlight
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte tripé para projetor com 
base metálica de 40x40cm e pintura 
eletrostática. Regulagem de inclinação 
e altura que varia entre 1,20m e 1,75m.

Suporte para um headphone.

sr300

IB008BK

18

Suporte para um headphone.

ib007bk

Suporte para dois headphones.

ib009bk
Estante de partitura profissional com 
regulagem de altura e inclinação,
pés retráteis e pintura eletrostática.

spp



21

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte para monitor de referência
em chapa de aço de 17 X 22 X 18cm
e capacidade máxima de 11kg (par).

srm3

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte para monitor de referência
com 3 ajustes de altura (30 - 40 - 50cm),
base de 23 X 23cm e capacidade máxima
de 25kg (par).

Suporte para monitor de referência
com ajustes de altura (80 a 130cm),
base triangular de 44cm e capacidade
máxima de 25kg (par).

srm1 srm2

20

Suporte para monitor de referência
em chapa de aço de 21 X 24 X 15cm
e capacidade máxima de 25kg (par).

srm4
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte para caixa acústica regulável 
que possui braço de 35cm com múltiplas 
posições, permitindo a inclinação da caixa 
de acordo com o local instalado. 
Suporta até 35kg.

spcr

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte para amplificadores e monitores. 
conta com estrutura em “x” e ajustes para 
inclinação e altura . Perfeito para uso em 
pequenos espaços. Apoios e bases em aço. 
Pintura eletrostática e tratamento 
antiferrugem.

Suporte para amplificadores e monitores. 
conta com estrutura em “x” e ajustes para 
inclinação e altura . Perfeito para uso em 
pequenos espaços. Apoios e bases em 
polipropileno. Pintura eletrostática 
e tratamento antiferrugem.

bxc20 bxcm

22

Suporte para caixa acústica. 
tripé com regulagem de altura e pés 
emborrachados. Pintura eletrostática 
e tratamento antiferrugem. Alcance de 
utilização de 1,40m até 1,70m de altura.

tr2

Suporte de parede fixo para caixa 
acústica com braço de 25cm de 
extensão, pintura eletrostática 
e tratamento antiferrugem.

spc177
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte de parede para 5 instrumentos 
em uma barra de 1 metro. sistema de 
travamento automático de acordo com 
o peso do instrumento. Regulagem 
bilateral, pintura eletrostática 
e tratamento antiferrugem.

agsb5

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte para caixa acústica torre 
tripé de estágio único. Possui 3 
regulagens de altura: 1,53m; 1,64 
e 1,80. Pintura eletrostática e 
tratamento antiferrugem.

Suporte para banner com duas garras, 
regulagem de altura máxima de 2,40m. 
Ajustável, pedestal em aço carbono, 
pintura eletrostática e base retrátil.

stcf h07004bk

24

Extensor para caixa acústica, 
60cm. Pintura eletrostática e 
tratamento antiferrugem.

ex60
Extensor para caixa acústica,
1 metro. Pintura eletrostática 
e tratamento antiferrugem.

ex100
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte gancho para painel 
slatwall. comprimento 5cm. 
Pintura eletrostática.

wg05

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Suporte de painel slatwall para 
instrumentos de corda. Regulagem 
bilateral, apoio no headstock e sistema 
de travamento automático de acordo 
com o peso do instrumento. Pintura 
eletrostática e tratamento antiferrugem.

Suporte de painel slatwall para instrumentos 
de corda. Apoio emborrachado no headstock. 
Pintura eletrostática e tratamento antiferrugem.

wasgr

wspf

26

Suporte de painel slatwall para 
instrumentos de corda. Regulagem 
bilateral e apoio no headstock. 
Pintura eletrostática e tratamento 
antiferrugem.

wspfr

Suporte para prateleiras tipo “mão francesa”. 
Base emborrachada e pintura eletrostática.

wpt
Suporte de painel slatwall para instrumentos
de corda. Apoio no headstock e sistema de 
travamento automático de acordo com o peso 
do instrumento. Pintura Eletrostática e 
tratamento antiferrugem.

wasgf
Suporte de painel slatwall para teclados. 
Apoio emborrachado e pintura eletrostática.

wtl

Suporte gancho para painel 
slatwall. comprimento 10cm. 
Pintura eletrostática.

wg10
Suporte gancho para painel 
slatwall. comprimento 20cm. 
Pintura eletrostática.

wg20
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Correia com ponteiras duplas e peças
confeccionadas em nylon preto com 
5cm de largura. Linha Colors.

Correia em couro sintético branco
e ponteiras em couro duplo. 
Linha Supreme.

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

CNP Cm501

Correia em couro sintético preto 
e ponteiras em couro duplo. 
Linha Supreme.

Cm502
Correia em couro sintético preto
e ponteiras em couro duplo com
bordado IBOX. Linha Supreme.

Cm502I

correias

hugo silva
@hugoviolao
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Correia em couro sintético vermelho
e ponteiras em couro duplo.
Linha Supreme.

Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort. Padrão: 
preto/vermelho/branco/azul.

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

cm504 Ck505

Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort. Padrão: 
azul/branco/azul.

Ck509
Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort. Padrão:
vermelho/branco/vermelho.

Ck510

Correia em couro sintético preto
e ponteiras em couro duplo com
bordado X. Linha Supreme.

Correia em couro sintético marrom
e ponteiras em couro duplo.
Linha Supreme.

CM502X Cm503

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Correia em couro sintético marrom
e ponteiras em couro duplo com
bordado IBOX. Linha Supreme.

Correia em couro sintético marrom
e ponteiras em couro duplo com
bordado X. Linha Supreme.

Cm503i Cm503x

30
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Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort. 
Padrão: rosa.

Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort.
Padrão: roxo.

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

ck521 Ck522

Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort.
Padrão: laranja.

Ck523
Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort.
Padrão: verde.

Ck524

Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort. Padrão: 
azul marinho.

Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort. 
Padrão: marrom.

Ck517 Ck518

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort. 
Padrão: vermelho.

Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort. 
Padrão: preto.

ck519 Ck520

32
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Correia de poliéster preto com 
sistema de engate rápido em nylon.
Linha Quick Release.

Correia de couro sintético branco 
com sistema de engate rápido em
nylon. Linha Quick Release.

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

cqrp Cqs51

Correia de couro sintético preto
com sistema de engate rápido em
nylon. Linha Quick Release.

cqs52
Correia de couro sintético preto
com sistema de engate rápido 
em nylon e bordado IBOX. Linha
Quick Release.

Cqs52i

Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort.
Padrão: azul.

Correia com ponteiras duplas e 
passadores em metal com 5 cm 
de largura. Linha Comfort.
Padrão: branco.

ck526 ck527

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Correia em couro sintético preto
de 7cm de largura com estofamento
e ponteira em couro duplo. Linha Luxury.

Correia em couro sintético preto
de 7cm de largura com estofamento,
ponteira em couro duplo e bordado
IBOX. Linha Luxury.

Cl72 Cl72i

34
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Correia de poliéster roxo com
sistema de engate rápido em
nylon. Linha Quick Release.

Correia de poliéster laranja com
sistema de engate rápido em
nylon. Linha Quick Release.

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

cqk522 cqk523

Correia de poliéster verde com
sistema de engate rápido em
nylon. Linha Quick Release.

cqk524
Correia de poliéster azul com
sistema de engate rápido em
nylon. Linha Quick Release.

cqk526

Correia de couro sintético marrom
com sistema de engate rápido em
nylon. Linha Quick Release.

Correia de couro sintético marrom
com sistema de engate rápido em
nylon e bordado IBOX. Linha 
Quick Release.

Cqs53 cqs53i

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Correia de couro sintético vermelho
com sistema de engate rápido em
nylon. Linha Quick Release.

Correia de poliéster rosa com
sistema de engate rápido em
nylon. Linha Quick Release.

cqs54 Cqk521

36



Correia de poliéster branco com
sistema de engate rápido em
nylon. Linha Quick Release.

Correia de poliéster com sistema
de engate rápido em nylon. Linha
Quick Release. Padrão: preto/
vermelho/branco/azul.

Cqk527 Cqk505

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Correia de poliéster com sistema
de engate rápido em nylon. Linha
Quick Release. Padrão: azul/
branco/azul.

Correia de poliéster com sistema
de engate rápido em nylon. Linha
Quick Release. Padrão: vermelho/
branco/vermelho.

Cqk509 Cqk510

38
LetÍcia mEYER
@LELEMEYER

#iboxmusical
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Tecido externo especial resistente à água, 
isomanta de 20mm para proteção térmica, 
forro em tecido especial brasão X, alça tipo 
mochila em tecido aerado, trava em velcro 
no braço do instrumento e proteção no 
headstock e cavalete.

BVF02BK Bag para violão folk
BGT02BK Bag para guitarra
BBX02BK Bag para baixo

Tecido externo em nylon 600 muito resistente,
isomanta de 10mm para proteção térmica, 
forro em nylon com reforço no cavalete e 
headstock, alça de segurança para segurar 
o braço do instrumento, alça tipo mochila, 
alça lateral e dois bolsos na frente.

BVC04BK Bag para violão clássico
BVF04BK Bag para violão folk
BGT04BK Bag para guitarra
BBX04BK Bag para baixo

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Bags



45cm X 14cm, tecido externo especial 
resistente à água, isomanta de 5mm,
forro em tecido especial, brasão X.

BBQ01BK Bag para BAQUETAS STORM

Tecido externo especial resistente à água,
isomanta de 10mm para proteção térmica, 
forro em tecido especial brasão X, alça tipo 
mochila em tecido aerado, trava em velcro 
no braço do instrumento e proteção no 
headstock e cavalete.

BVC01BK Bag para violão clássico
BVF01BK Bag para violão folk

Tecido externo especial resistente à água, 
isomanta de 10mm para proteção térmica, 
forro em tecido especial brasão X, alça tipo 
mochila em tecido aerado, trava em velcro 
no braço do instrumento e proteção no 
headstock e cavalete.

BGT01BK Bag para guitarra
BBX01BK Bag para baixo

42 43

50cm X 22cm, tecido externo especial
resistente à água, isomanta de 5mm,
forro em tecido especial brasão X.

Bbq02bk Bag para baquetas twister

Porta documentos em tecido aerado e
mosquetão para acoplar às bags da
linha Twister.

bpd01bk Bag para acessórios twister

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022 CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Palhetas de polipropileno 1mm de espessura,
disponíveis em pacotes de 20 unidades.

palhetas

PLP100BK PLP100RD

PLP100GN

PLP100OG

PLP100BL PLP100LL

acessórios
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CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Munhequeira porta palhetas.

Porta palhetas para pedestal. Possui
comprimento de 18cm. Comporta até 
8 palhetas.

mqi200

pp18

46

Par de roldanas profissional de aço 
cromado para instrumentos de corda
de boca grande.

rd01c
Porta palhetas para pedestal. Possui
comprimento de 9cm. Comporta até
4 palhetas.

pp09
Encordoador universal IBOX com 
pegada ergonômica.

ewibk

Cordão com Engate Rápido em 
nylon de alta resistência para fixar 
na correia e no headstock do violão.

aqr
Porta Transmissor com velcro 
para correias de 5cm ou menores. 
Compatível com as principais marcas 
do mercado, fabricado em couro 
sintético, poliéster e uma fita elástica 
para maior segurança.

ptc52



CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

Anti feedback para violão folk, 
boca redonda. Diâmetro de 10cm.

Anti feedback para violão de 
boca oval. Diâmetro de 11 x 8cm.

affk

afov

48

Anti feedback para violão clássico, 
boca redonda. Diâmetro de 8,5cm.

afcl

nenel lucena
@nenellucena

#iboxmusical



abafador de cordas
profissional para baixos,
guitarras e ukulelês

pequeno • small
guitarras , violões,
baixos de 4 cordas
e ukulelês

médio • Medium
guitarras, violões
e baixos de 5 cordas

grande • large
guitarras de 7 e 8
cordas e baixos de

extra grande • extra large
baixos acima de 12 cordas
e guitarras grandes

MD

LG

tamanhos
s i z e   c h a r t

SM

XL

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022
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damper

6 cordas

couro
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DSSM02 pequeno
DSMD02 Médio
DSLG02   grande
DSXL02   EXTRA grande

DSSM04 pequeno
DSMD04 Médio
DSLG04  grande
DSXL04  EXTRA grande

DSSM07 pequeno
DSMD07 Médio
DSLG07   grande
DSXL07   EXTRA grande

couro
STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

couro

couro
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DSSM01  pequeno
DSMD01  Médio
DSLG01   grande
DSXL01   EXTRA grande

DMSM01 pequeno
DMMD01 Médio
DMLG01   grande
DMXL01   EXTRA grande

 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

metálico

DMSM02 pequeno
DMMD02 Médio
DMLG02   grande
DMXL02   EXTRA grande

 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

metálico
couro couro

branco
 STRAP WITH

preto vermelho

douradoazul prata



CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022
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STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DMSM05 pequeno
DMMD05 Médio
DMLG05  grande
DMXL05  EXTRA grande

metálico
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DMSM06 pequeno
DMMD06 Médio
DMLG06   grande
DMXL06   EXTRA grande

metálico
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DMSM07 pequeno
DMMD07 Médio
DMLG07   grande

metálico
couro

couro couro

metálico
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DMSM03 pequeno
DMMD03 Médio
DMLG03  grande
DMXL03  EXTRA grande

metálico
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DMSM04 pequeno
DMMD04 Médio
DMLG04  grande
DMXL04  EXTRA grande

couro couro

DSXL07    EXTRA grande

metálico
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DMSM08 pequeno
DMMD08 Médio
DMLG08   grande
DMXL08   EXTRA grande

couro

laranja vermelho verde

verde limãoroxoazul

DTSM19 pequeno
DTMD19 Médio
DTLG19   grande
DTXL19   EXTRA grande

 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

poliéster

DTSM18 pequeno
DTMD18 Médio
DTLG18   grande
DTXL18   EXTRA grande

marrom

preto e prata

poliéster
 STRAP com tag
ibox de metal

holográfico
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DHSM03 pequeno
DHMD03 Médio
DHLG03   grande
DHXL03   EXTRA grande

holográfico
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DHSM02 pequeno
DHMD02 Médio
DHLG02   grande
DHXL02   EXTRA grande

courocouro

holográfico
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DHSM04 pequeno
DHMD04 Médio
DHLG04   grande
DHXL04   EXTRA grande

couro

holográfico
prata
ibox de metal
preto e prata

DHSM01  pequeno
DHMD01  Médio
DHLG01    grande
DHXL01    EXTRA grande

couro

 STRAP com tag
dourado azul escuro

cinza clarorosa



amarelo
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DTSM25 pequeno
DTMD25 Médio
DTLG25   grande
DTXL25   EXTRA grande

poliéster
 STRAP com tag
ibox de metal

DTSM24 pequeno
DTMD24 Médio
DTLG24   grande
DTXL24   EXTRA grande

poliéster
      STRAP com tag

ibox de metal

DTSM23 pequeno
DTMD23 Médio
DTLG23  grande
DTXL23  EXTRA grande

preto e pratapreto e prata

poliéster
 STRAP com tag
ibox de metal

DTSM22 pequeno
DTMD22 Médio
DTLG22  grande
DTXL22  EXTRA grande

poliéster
 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DTSM21 pequeno
DTMD21 Médio
DTLG21   grande
DTXL21   EXTRA grande

preto e prata

DTSM20 pequeno
DTMD20 Médio
DTLG20   grande

 STRAP com tag
ibox de metal
preto e prata

DTXL20   EXTRA grande

poliéster

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

54

CATÁLOGO 2022CATÁLOGO 2022

55

preto rosa roxo

escuroverde limãolaranja
poliéster

DkSM10 pequeno
DkMD10 Médio
DKLG10   grande
DKXL10   EXTRA grande

 STRAP com tag
ibox de tecido
branco e preto

poliéster

DkSM09 pequeno
DkMD09 Médio
DKLG09   grande
DKXL09   EXTRA grande

poliéster
 STRAP com tag
ibox de tecido
branco e preto

DkSM01 pequeno
DkMD01 Médio
DKLG01   grande
DKXL01   EXTRA grande

cinza/branco/

ibox de tecido
preto e branco

DkSM05 pequeno
DkMD05 Médio
DKLG05   grande
DKXL05   EXTRA grande

DkSM07 pequeno
DkMD07 Médio
DKLG07   grande
DKXL07   EXTRA grande

poliéster
preto/vermelho
STRAP com tag
ibox de tecido
preto e branco

 STRAP com tag
ibox de tecido
preto e branco

poliéster

poliéster
azul
ibox de metal
preto e prata

DTSM26 pequeno
DTMD26 Médio
DTLG26   Grande
DTXL26   EXTRA grande

 STRAP com tag strap com tag
vermelho
poliéster 

branco/azul

vermelho/brancoazul/brancoroxo/branco



red frandany
@red_frandany

#iboxmusical


