


Banco Sueco

Produto confeccionado em garapeira

Opções:

2,00  x 0,30 x 0,35 x 0,04 Referência 546

4,00 x 0,30 x 0,35 x 0,04 Referência 388

5,00 x 0,20 x 0,35 x 0,04 Referência 998

5,00 x 0,30 x 0,35 x 0,04 Referência 999

Medidas : C x L x A x E

Bastão de madeira natural

Opções

0,30 cm Referência 623

0,80 cm Referência 1076

1,00 mt Referência 368

1,20 mt Referência 515

1,50 mt Referência 215

Bastão de madeira envernizado

Opções

0,30 cm Referência 841

1,00 mt Referência 824

1,20 mt Referência 825

1,50 mt Referência 829



Boliche de Madeira

Medindo 21 cm de altura, contendo 6 pinos e 2 bolas

Referência : 842

Campo de futebol de botão

Confeccionado em pinus,com borda em MDF de 3 mm

Medindo 90x60

Referência: 129

Campo de futebol de botão c/ cavalete

Confeccionado em aglomerado de 12 mm

Medindo 90x60

Referência:519



Campo de futebol de botão com pés

Confeccionado em aglomerado de 15 mm

Medindo 1,40x0,90

Referência 518 

Campo de futebol de botão s/ pés

Confeccionado em aglomerado de 15 mm

Medindo 1,40x0,90

Referência 409



Tabuleiro de dama com peças plásticas

Peças em plástico com diâmetro de 20 mm

Tabuleiro confeccionado em madeira,podendo ser nas 

seguintes medidas:

25 x 25 Referência: 837 

30 x 30 Referência: 475

40 x40 Referência: 346

50 x 50 Referência: 1373

Tabuleiro de dama com peças de madeira

Peças  em madeira com 25 mm de diâmetro

Tabuleiro confeccionado em madeira  podendo ser nas seguintes 

medidas:

30 x 30 Referência: 1110

40 x 40 Referência: 654

45 x 45 Referência:844



Tabuleiro de dama c/ borda e peças de madeira

Peças em madeira medindo 20 mm de diâmetro

Tabuleiro em madeira c/ borda podendo ser nas seguintes medidas:

40x40 Referência : 675

50x50 Referência: 347

Dama oficial cx envernizada e peças de madeira

Referência :702

Medidas:

28x28x8



Dama,gamão e pega varetas caixa de madeira

Referência: 443

1 caixa medindo 31x31 estampada com dama embaixo

1 tampa estampada de gamão

15 pçs plásticas brancas de dama 

15 pçs plásticas pretas de dama

2 dados de 10 mm

1 dado de gamão

1 jogo de pega varetas(21 pçs)

Dama,gamão e dominó caixa de madeira

Referência: 444

1 cx medindo 31x31 estampada com dama embaixo

1 tampa estampada de gamão

15 pçs plásticas brancas de dama

15 pçs plásticas pretas de dama

2 dados de 10 mm

1 dado de gamão

1 jogo de dominó de plástico (28 pçs)



Dama,gamão,dominó e pega varetas

Referência 460

1 caixa de madeira medindo 31x31 estampada com dama embaixo

1 tampa estampada gamão

15 pçs plásticas brancas de dama

15 pçs plásticas pretas de dama

2 dados de 10 mm

1 dado de gamão

1 jogo de pega varetas (21 pçs)

1 jogo de dominó plástico (28 pçs)

Dama e trilha cx de madeira e peças plásticas

1 caixa estampada com dama embaixo

1 tampa estampada com trilha

12 pçs plásticas branca de dama

12 pçs plásticas pretas de dama

Opções de tamanhos das caixas:

25x25 Referência: 682

31x31 Referência:277



Dama e gamão 31x31 c/ gaveta  de madeira e pçs plásticas

Referência:704

1 Cx de madeira medindo 31x31 com dama embaixo

1 Tampa estampada de gamão

15 peças brancas plásticas de dama

15 peças pretas plásticas de dama

2 dados de 10 mm

1 dado de gamão

Dama e ludo 31x31 c/ gaveta de madeira e pçs plásticas

Referência: 282

1 Cx  de madeira medindo 31x31 estampada com ludo 

embaixo

1 Tampa estampada com dama

12 pçs brancas plásticas de dama

12 pçs pretas plásticas de dama

4 pçs amarelas de ludo

4 peças azuis de ludo

4 pçs verdes de ludo

4 pçs vermelhas de ludo

1 dado de 10 mm 



Dama e trilha cx e pçs de madeira

Referência: 1149

1 cx medindo 31x31 estampada com dama embaixo

1 tampa estampada com trilha

12 pçs pretas de dama em madeira

12 pçs em madeira natural de dama

Dama,trilha,ludo,pega varetas e dominó

Referência: 1235

1 Cx estampada com ludo embaixo

1 tampa estampada de dama e com o verso 

estampado de trilha

12 pçs brancas plásticas de dama

12 pçs pretas plástica de dama

4 pçs amarelas de ludo

4 pçs azuis de ludo

4 pçs verdes de ludo

4 pçs vermelhas de ludo

1 dado de 10 mm

1 jogo de dominó (28 pçs)

1 jogo de pega  varetas (21 pçs)



Dama,trilha,pega varetas e dominó

Referência :440

Cx de madeira e pçs plásticas

1 cx medindo 31x31 estampada com dama embaixo

1 tampa estampada com trilha

12 pçs plásticas brancas de dama

12 pçs plásticas pretas de dama

1 jogo de pega varetas(21 pçs)

1 jogo de dominó de plástico (28 pçs)

Dama,trilha e pega varetas

Referência: 461

Cx de madeira e pçs plásticas

1 Cx de madeira medindo 31x31 estampada dama 

embaixo

1 tampa estampada com trilha

12 pçs plásticas brancas de dama

12 pçs plásticas pretas de dama

1 jogo de pega varetas(21 pçs)



Dama,trilha e dominó

Referência:463

Cx de madeira e pçs plásticas

1 Cx medindo 31x31 estampada dama embaixo

1 tampa estampada trilha

12 pçs brancas de plástico de dama

12 pçs pretas de plástico de dama

1 jogo de dominó (28 pçs)

Dama,trilha e ludo

Referência:1231

Cx de madeira,pçs plásticas

1 Cx medindo 31x31  estampada com ludo embaixo

1 tampa estampada de dama com o  verso estampado 

de trilha

12 pçs brancas de plástico de dama

12 pçs pretas de plástico de dama

4 pçs amarelas de ludo

4 pçs azuis de ludo

4 peças verdes de ludo

4 pçs vermelhas de ludo

1 dado de 10 mm



Dama,trilha,ludo e pega varetas

Referência:1233

Cx de madeira e pçs plásticas

1 Cx medindo 31x31 estampada com ludo embaixo

1 tampa estampada de dama com o verso estampado de trilha

12 pçs brancas de plástico de dama

12 pçs pretas de plástico de dama

4 pçs amarelas de ludo

4 pçs azuis de ludo

4 pçs verdes de ludo

4 pçs vermelhas de ludo 

1 dado de 10 mm

1 jogo de pega varetas (21 peças)

Dama,trilha,ludo e dominó

Referência:1234

Cx de madeira  e pçs plásticas

1 Cx medindo 31x31 estampada com ludo 

embaixo

1 tampa estampada de dama e com o verso 

estampado de trilha

12 pçs brancas de plástico de dama

12 pçs pretas de plástico de dama

4 pçs amarelas de ludo

4 pçs azuis de ludo

4 pçs verdes de ludo

4 pçs vermelhas de ludo

1 dado de 10 mm

1 jogo de dominó(28 pçs)



Gamão 30x30 tabuleiro de madeira e pçs plásticas

Referência:709

1 Tabuleiro estampado de gamão

15 pçs brancas plásticas de dama

15 pçs pretas plásticas de dama

2 dados de 10 mm

1 dado de gamão

Trilha 30x30 tabuleiro de madeira e pçs plásticas

Referência 706

1 Tabuleiro 30x30 estampado trilha

12 pçs brancas plásticas de dama

12 pçs pretas plásticas de dama



Dominó Adição

Referência: 814

Produto confeccionado em MDF,com 6 mm de espessura

Contém 28 pçs

Dominó Divisão

Referência: 812

Produto confeccionado em MDF,com 6 mm de espessura

Contém 28  pçs



Dominó Multiplicação

Referência: 806

Produto confeccionado em MDF,com 6 mm de espessura

Contém 28 pçs

Dominó Subtração

Referência:811

Produto confeccionado em MDF,com 6 mm de espessura

Contém 28 pçs



Dominó de madeira

Referência:753

Produto confeccionado em MDF,com 6 mm de espessura

Contém 28 pçs

Dardo de Bambu

Opções:

0,600 gramas Referência:762

0,800 gramas Referência:763



Jogo de pregobol/futebol de prego

Referência:840

Kit de frescobol juvenil

Referência 598

Contém: 

2 raquetes em MDF com 9 mm de espessura c/ cabo 

revestido.

1 bolinha de borracha n°3

Medidas das raquetes:

37 cm de comprimento

3 cm de largura do cabo

18 cm de largura da cabeça



Kit Frescobol Pinus com embalagem plástica 

Referência:165

Contém :

2 raquetes + 1  bolinha de borracha n°3+ embalagem plástica

Medidas das raquetes:

40 cm de comprimento

3 cm de largura do cabo

20 cm de largura da cabeça

Kit de Frescobol Pinus com mochila 

Referência:449

Contém:

2 raquetes+1 bolinha de borracha n°3+ mochila

Medidas das raquetes:

40 cm de comprimento

3 cm de largura do cabo

20 cm de largura da cabeça



Kit de frescobol em MDF com mochila

Opções:

Referência :1168

Contém:

2 raquetes em MDF com 6 mm de espessura c/ cabo revestido,+1 bolinha de 

borracha n°3+Mochila

Referência:741

Contém:

2 raquetes em MDF com 6 mm de espessura s/ cabo revestido,+1 bolinha de 

borracha n°3+Mochila

Medidas das raquetes:

38 cm de comprimento

4 cm de  largura do cabo

20 cm de largura da cabeça

Kit de frescobol em MDF com embalagem plástica

Referência:1169

Contém:

2 raquetes em MDF com 6 mm de espessura c/ cabo revestido+1 bolinha de borracha 

n°3+ embalagem plástica

Referência:742

2 raquetes em MDF com 6 mm de espessura  s/ cabo revestido+1 bolinha de 

borracha n°3+ embalagem plástica

Medidas das raquetes:

38 cm de comprimento

4 cm de  largura do cabo

20 cm de largura da cabeça



Kit ping pong completo

Referência:217

Contém:

2 raquetes de ping pong madeira x borracha de 6mm + 1 par de 

suporte normal (22 cm)+1 bolinha de ping pong 38 mm + 1 cx de 

papelão

Medidas das raquetes:

22  cm de altura x 15 cm de largura da cabeça

Kit ping pong popular

Referência:450

Contém:

2 raquetes de ping pong madeira x 

borracha de 3 mm+ 2 bolinhas de ping 

pong 38 mm + embalagem plástica

Medidas das raquetes:

22 cm de altura  x 15 cm de largura da 

cabeça



Kit ping pong popular completo

Referência:815

Contém:

2 raquetes de ping pong madeira x 

borracha de 3 mm+ 1 par de suporte 

popular (18 cm)+1 bolinha de 38 mm+1 cx 

de papelão

Medidas das raquetes:

22 cm de altura  x 15 cm de largura da 

cabeça

Kit ping pong treino

Referência:474

Contém:

2 raquetes madeira x borracha de 3 mm+ 1 

bolinha de ping pong de 38 mm+ 1 

embalagem plástica

Medidas das raquetes:

22 cm de altura + 15 cm de largura da 

cabeça



Kit tênis de mesa completo

Referência:218

Contém:

2 raquetes de tênis de mesa madeira x borracha de 6 mm+ 1 par 

de suporte de tênis de mesa normal(16,5x18 cm)+1 bolinha de 38 

mm + 1 cx de papelão

Medidas das raquetes:

25 cm de comprimento x 14 cm de largura da cabeça da raquete

Kit tênis de mesa popular

Referência:451

Contém:

2 raquetes tênis de mesa madeira x borracha de 3 mm + 2 

bolinhas de 38 mm+ 1 embalagem plástica

Medidas das raquetes:

25 cm de comprimento  x 14 cm de largura da cabeça

16,5 cm

18 cm



Kit tênis de mesa popular completo

Referência:1109

Contém:

2 raquetes de tênis de mesa madeira x borracha de 6 mm + 1 

par de suporte de tênis de mesa popular (14 x14 cm)+1 bolinha 

de 38 mm + 1 cx de papelão

Medidas das raquetes:

25 cm de comprimento x 14 cm de largura da cabeça
14 cm

14 cm 

Mesa de tênis de mesa

Medida da mesa aberta:

2,75x1,53x0,76

Opções:

Espessura de 12 mm (em aglomerado )Referência: 130

Espessura de 15 mm (em aglomerado) Referência: 662

Espessura de 18 mm (em MDF) Referência: 1139

Espessura de 25 mm (em aglomerado) Referência: 318

Juvenil

Referência : 678

Medida:

1,86x0,90x0,75

Espessura de 12 mm (em aglomerado)



Mesa para carteado com xadrez e dama

Referência: 1227

Pebolim juvenil embutido c/ cx superior

Referência: 769

Medidas:

1,18x1,45x0,30



Pebolim embutido c/ gaveta e bonecos pintados

Opções:

Oficial Referência: 437

Medidas:

1,45x0,86x0,90

Juvenil Referência: 689

Medidas:

1,18x0,70x0,78

Pebolim oficial embutido c/ cx superior

Referência: 710

Medidas:

1,45x0,86x0,30



Pebolim oficial passante

Referência: 730

Medidas:

1,45 x 0,86 x 0,30

Peças de dama em madeira

Referência: 745

Medidas:

25 mm de diâmetro e 0,8 mm de altura



Peças de xadrez em madeira

Opções:

Rei de 6,30 cm Referência: 1214

Rei de 8,50 cm Referência: 498

Perna de pau

Referência: 1161

Descrição:

Produto confeccionado em madeira,medindo 1,80 MT



Pião carrapeta

Referência:367

Plinto piramidal

Referência: 571

Medidas:

1,25 x 0,40 x 1,20

C/ 6 módulos

Medidas da base:

1,25x0,67



Raquete de frescobol em MDF natural

Referência:354

Medidas:

6 mm de espessura

37 cm de comprimento

3 cm de largura do cabo

18 cm de largura da cabeça

Raquete de frescobol em MDF, com cabo revestido

Referência: 669

Medidas:

6 mm de espessura

38 cm de comprimento

4 cm de largura do cabo

20 cm de largura da cabeça



Raquete de frescobol juvenil,em MDF c/ cabo revestido

Referência:599

Medidas:

9 mm de espessura

38 cm de comprimento

4 cm de largura do cabo

20 cm de largura da cabeça

Raquete de frescobol  de pinus

Referência: 83

Medidas:

1,8 cm de espessura

40 cm de comprimento

3 cm de largura do cabo

20 cm de largura da cabeça



Raquete de frescobol  de pinus c/ cabo revestido

Referência:569

Medidas:

1,8 cm de espessura

40 cm de comprimento

4 cm de largura do cabo

20 cm de largura da cabeça

Raquete de ping pong madeira x borracha(1 lado madeira e 

outro lado borracha)

Opções:

Peça Referência: 640 (3 mm de espessura)

Par Referência: 468 (3 mm de espessura)

Peça Referência: 079 (6 mm de espessura)

Par Referência: 230 (6 mm de espessura)

Medidas das raquetes:

22 cm de altura 

15 cm de largura da cabeça



Raquete de ping pong borracha x borracha (os dois lados borracha)

Opções:

Peça Referência:197

Par Referência: 210

Medidas das raquetes:

6 mm de espessura

22 cm de altura 

15 cm de largura da cabeça

Raquete de ping pong madeira x madeira

Referência :  077

Medidas das raquetes

6 mm de espessura

22 cm de altura 

15 cm de largura da cabeça



Raquete de tênis de mesa com os 2 lados cortiça

Referência: 660

Medidas das raquetes:

6 mm de espessura

25 cm de comprimento 

14 cm de largura da cabeça da raquete

Raquete de tênis de mesa pluss

Referência: 573

Medidas das raquetes:

6 mm de espessura

25 cm de comprimento 

14 cm de largura da cabeça da 

raquete

Raquete de tênis de mesa  

madeira x madeira

Peça Referência: 639

Par Referência: 638

Medidas das raquetes:

3 mm de espessura

25 cm de comprimento 

14 cm de largura da cabeça da 

raquete



Raquete de tênis de mesa madeira x 

borracha(1 lado madeira x 1 lado borracha)

Opções:

Peça Referência: 081 (6 mm)

Par Referência: 398 (6 mm)

Peça Referência: 817 (3 mm)

Par Referência: 535 (3 mm)

Medidas das raquetes:

3 mm de espessura

25 cm de comprimento 

14 cm de largura da cabeça da raquete

Raquete de tênis de mesa madeira x 

cortiça

(1 lado madeira x 1 lado cortiça)

Opções:

Peça Referência: 659

Par Referência: 535

Medidas das raquetes:

6 mm de espessura

25 cm de comprimento 

14 cm de largura da cabeça da raquete



Raquete de tênis de mesa c/ 4 borrachas

Referência: 574

Medidas das raquetes:

6 mm de espessura

25 cm de comprimento 

14 cm de largura da cabeça da raquete

Raquete de tênis de mesa modelo caneta c/ os 2 lados em borracha

Referência:225

Medidas das raquetes:

6 mm de espessura

25 cm de comprimento 

14 cm de largura da cabeça da raquete



Step de madeira

Opções:

10 cm Referência: 484

15 cm Referência: 485

Medidas:

0,30x0,80

Tabela de basquete NBA c/ aro

Referência: 086

Medidas:

68x60



Tabela de basquete c/ aro e rede

Opções:

Juvenil (1,20x0,90) Referência: 478

Oficial (1,80x1,05) Referência: 1216

Oficial (1,80x1,20) Referência: 359

Tacobol

Referência: 074

Contém 2 casinhas e 1 bolinha



Taco para beisebol

Referência: 441

Medida: 0,80 cm

Tabuleiro de xadrez c/ borda

Opções:

50x50 Referência: 397

40x40 (c/ peças de madeira, rei de 8,5 cm) Referência: 766



Xadrez escolar estojo de madeira e pçs plásticas

Referência: 249

1 cx estampada xadrez embaixo

1 tampa estampada com o nome “xadrez”

1 jogo de pçs de xadrez de plástico,com rei de 5,3 (16 brancas e 

16 pretas)

Xadrez oficial cx dobrável em madeira

Opções

C/ pçs em madeira,rei de 8,5 Referência: 319

C/ pçs em madeira,rei de 6,3 Referência: 340

C/ pçs plásticas,rei de 9 cm Referência:793

Medidas da caixa:

32x16x6,7



Xadrez cx de madeira envernizada

Opções:

C/ pçs de madeira, rei de 8,5 Referência:537

C/ pçs de madeira,rei de 6,5 Referência : 537

Medidas:

28x28x8

Xadrez.dama e trilha peças plásticas

Referência:705

Contém:

1 Cx de madeira 31x31 estampada cm 

dama/xadrez embaixo

1 tampa estampada com trilha

12 pçs brancas plásticas de dama

12 pçs pretas plásticas de dama

1 jogo de peças plásticas de xadrez com rei de 

5,3(16 pçs brancas e 16 pçs pretas)



Xadrez,dama e gamão

Referência: 708

Contém:

1 Cx de madeira medindo 31x31 estampada com 

dama embaixo

1 tampa estampada gamão

15 pçs brancas plásticas de dama

15 pçs pretas plásticas de dama

1 jogo de pçs plásticas de xadrez  c/ rei de 5,3 cm 

(16 pçs brancas e 16 pçs pretas)

2 dados de 10 mm 

1 dado de gamão 

Xadrez tabuleiro de madeira e pçs plásticas c/ rei de 5,3

Opções:

Tabuleiro medindo 25x25 Referência:851

Tabuleiro medindo 30x30 Referência:722

Tabuleiro medindo 40x40 Referência: 791

Tabuleiro de xadrez 40x40 pçs plásticas rei de 9 cm 

Referência:1241



Tabuleiro de xadrez com pçs de madeira

Referência:845

Contém:

1 Tabuleiro em madeira medindo 45x45

1 jogo de pçs em madeira com rei de 6,3 cm(16 pçs 

brancas e 16 pçs pretas)

Xadrez cx de madeira e pçs plásticas

Referência:821

Contém:

1 cx de madeira com 6 cm de altura estampada 

com xadrez embaixo

1 tampa estampada com o nome “xadrez”

1 jogo de pçs plásticas de xadrez com rei de 9 cm 

(16 pçs brancas e 16 pçs pretas)



Xadrez,dama,trilha e ludo estojo de madeira e pçs plásticas

Referência:1232

Contém:

1 cx de madeira medindo 31x31 estampada com ludo embaixo

1 tampa estampada de dama e com o verso estampado de 

trilha

12 pçs plásticas brancas de dama

12 pçs plásticas pretas de dama

4 pçs amarelas de ludo

4 pçs azuis de ludo

4 pçs verdes de ludo

4 pçs vermelhas de ludo

1 dado de 10 mm

1 jogo de pçs de plásticas de xadrez com rei de 5,3 (16 pçs 

brancas e 16 pçs pretas)

Xadrez,dama,trilham ludo  e pega varetas

Referência:1236

Contém:

1 cx de madeira medindo 31x31 estampada com ludo embaixo

1 tampa estampada de dama e com o verso estampado de 

trilha

12 pçs plásticas brancas de dama

12 pçs plásticas pretas de dama

4 pçs amarelas de ludo

4 pçs azuis de ludo

4 pçs verdes de ludo

4 pçs vermelhas de ludo

1 dado de 10 mm

1 jogo de pçs de plásticas de xadrez com rei de 5,3 (16 pçs 

brancas e 16 pçs pretas)

1 jogo de pega varetas (21 pçs)



Xadrez,dama,trilha,ludo e dominó em cx de madeira

Referência:1237

Contém:

1 cx de madeira medindo 31x31 estampada com ludo embaixo

1 tampa estampada de dama e com o verso estampado de trilha

12 pçs plásticas brancas de dama

12 pçs plásticas pretas de dama

4 pçs amarelas de ludo

4 pçs azuis de ludo

4 pçs verdes de ludo

4 pçs vermelhas de ludo

1 dado de 10 mm

1 jogo de pçs plásticas de xadrez com rei de 5,3 (16 pçs brancas e 16 pçs pretas)

1 jogo de dominó (28 pçs)

Xadrez,dama,trilha,ludo,pega varetas e dominó

Referência: 1238

Contém:

1 cx de madeira medindo 31x31 estampada com ludo embaixo

1 tampa estampada de dama e com o verso estampado de trilha

12 pçs plásticas brancas de dama

12 pçs plásticas pretas de dama

4 pçs amarelas de ludo

4 pçs azuis de ludo

4 pçs verdes de ludo

4 pçs vermelhas de ludo

1 dado de 10 mm

1 jogo de pçs plásticas de xadrez com rei de 5,3 (16 pçs brancas e 16 pçs 

pretas)

1 jogo de dominó (28 pçs)

1 jogo de pega varetas (21 pçs)



Dúvidas,orçamentos ou pedidos,favor entrar em 

contato através dos seguintes e-mails e/ou  telefones:

vendas@pangue.com.br (11)4246-0146
orcamentos@pangue.com.br (11)4246-0147

Pangué Produtos Esportivos Ltda
Av.João Guedes do Nascimento,740-Jd Granada

Mairinque-SP      CEP:18120-000
CNPJ:53.656.013/0001-80

I.E: 432.008.302.114


