
LINHA 

ANTROPOMETRIA
(mensuração de medidas físicas 
do corpo humano)



A BALMAK é o fabricante nacional  PREMIUM com 

a mais completa linha de ANTROPOMETRIA para 

uso clínico, avaliação física e fitness.

São infantômetros, estadiômetros, fitas e adipômetros 

especialmente desenvolvidos combinando tecnologia de 

ponta, precisão, robustez, durabilidade e um incrível design. 

Produtos que proporcionam leituras fáceis e confiabilidade 

na mensuração de medidas físicas do corpo humano e suas 

partes, como comprimento ou circunferência.

Comprove a qualidade e experiência superior que só a 

Balmak, e suas muitas soluções, podem oferecer!
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iTec Ultrassonic
LANÇAMENTO

Estadiômetro automático com tecnologia ultrassônica

Alta tecnologia e fácil manuseio
(medição acompanhada / desacompanhada)

Corpo injetado em plástico ABS

Faixa de medição:  de 30 até 200 cm
Resolução: em centímetros
Graduação:  0,1 cm
Tolerância:  +/- 1 cm
Dimensões: 25x7x6 cm
Função: controle através de um único botão
Utilidade:  para uso em clínicas, hospitais, consultórios, 
academias, e saúde pública em geral
Garantia:  1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de 
materiais e/ou fabricação
Display LCD
Feedback sonoro
Alimentação interna recarregável  
(acompanha fonte de alimentação)
Desligamento automático

DESCRIÇÃO
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GONIO-360
LANÇAMENTO

Goniômetro transparente e 

composto por duas réguas gravadas 

e unidas por um forte rebite que 

permite um giro de até 360° das 

réguas, auxiliando o profissional na 

medição articular. 

Amplitude de leitura:  Sistema de transferidor de 0º a 360º; 
e marcação de 0 a 36 cm (com a régua aberta)
Resolução: em graus e milímetros
Graduação:  1 grau e 1 mm
Espessura:  0,85 mm
Matéria-Prima: goniômetro transparente em PVC
Utilidade:  para uso em clínicas, hospitais, consultórios, 
academias, e saúde pública em geral
Garantia:  1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de 
materiais e/ou fabricação

DESCRIÇÃO

Goniômetro grande em PVC



5

Acompanha peso 
padrão para calibração

CLINIC-PRO-MAX
LANÇAMENTO

Adipômeto científico, de uso profissional - com maleta

Amplitude de leitura: 0 a 80 mm
Resolução: em milímetros
Graduação: 0,5 mm
Tolerância: ± 0,5 mm em 80 mm
Dimensões: 28x10x4 cm
Embalagem: maleta de madeira com acabamento premium
Utilidade: para uso em clínicas, hospitais, consultórios, 
academias, e saúde pública em geral.
Garantia: 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de 
materiais e/ou fabricação
Fácil leitura com apenas um ponteiro
Design que proporciona conforto durante 
sua utilização
Relógio de alta precisão e estabilidade dimensional

DESCRIÇÃO

Maleta de madeira com 

acabamento premium

Fácil leitura com apenas um 

ponteiro
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INF-100P
Infantômetro horizontal portátil para medir crianças, com paquímetros deslizadores

DESCRIÇÃO
Faixa de medição: de 6,5 até 99 cm
Resolução: em milímetros
Graduação:  1 mm
Tolerância:  + / - 5mm em 99 cm.
Matéria Prima:  Alumínio anodizado + plástico ABS injetado
Utilidade:  Para uso em clínicas, maternidades, consultórios e saúde pública em geral
Instalação:  Uso portátil, dispensa qualquer tipo de instalação 
(apresenta furação, e pode ser opcionalmente fixado em parede)
Bolsa portátil:  Em caráter opcional, pode ser fornecido com bolsa portátil de nylon para transporte.
Garantia:  1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação
Peso líquido / Peso líquido com bolsa: 660g / 800g
Peso de embarque / Peso de embarque com bolsa:  800g / 900g

novo design da escaladetalhe da régua

Bolsa portátil de 
nylon para transporte

MODO DE OPERAÇÃO

Movimentação 
de 6,5 até 99cm 
(manter a mesma 
unidade de medida)
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EST-221

EST-222

Estadiômetro vertical, fixo de parede, para medir adultos e crianças, compacto, com fita de medição mecânica

Estadiômetro vertical, fixo de parede, para medir adultos e crianças  

Faixa de medição:  de 0 até 220 cm
Resolução: em milímetros
Graduação:  1 mm
Tolerância:  + / - 5mm em 220 cm.
Matéria Prima:  Plástico ABS injetado, fita de medição metálica
Utilidade:  Para uso em clínicas, maternidades, consultórios 
e saúde pública em geral
Instalação:  Acompanha parafusos para fixação na parede
Garantia:  1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de 
materiais e/ou fabricação

Faixa de medição:  de 60 até 200 cm
Resolução: em milímetros
Graduação:  1 mm
Tolerância:  + / - 5mm em 200 cm.
Matéria Prima:  Alumínio anodizado + plástico ABS injetado
Utilidade:  Para uso em clínicas, hospitais, consultórios, 
academias, e saúde pública em geral 
Instalação:  Acompanha parafusos para fixação na parede
Garantia:  1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de 
materiais e/ou fabricação

produto com acabamento premium

paquímetro deslizador

instalação simples e fácil

produto com acabamento premium

solução compacta que economiza espaço, 
janela de visualização no cabeçote medidor 
facilita a leitura

instalação simples e fácil

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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DESCRIÇÃO

EST-223
Estadiômetro vertical, portátil, de piso, para medir adultos e crianças 

Faixa de medição:  de 85 até 210 cm
Resolução:  em milímetros
Graduação:  1 mm
Tolerância:  + / - 5mm em 210 cm.
Matéria Prima:  Alumínio anodizado + plástico ABS injetado
Utilidade:  Para uso em clínicas, hospitais, consultórios, 
academias, e saúde pública em geral
Garantia:  1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de 
materiais e/ou fabricação

paquímetro deslizadorproduto com acabamento premium totalmente portátil: aplicado sobre 
o piso em qualquer ambiente

CLINIC-BASIC
Adipômetro/plicômetro clínico 
para aferição de dobras cutâneas (modelo econômico)

pequeno e portátil

Amplitude de leitura: 0 a 70 mm
Resolução: em milímetros
Graduação: 1 mm.
Dimensões: 17 cm comprimento x 9,5 cm largura
Tolerância: + / - 5mm em 70mm
Matéria Prima: Plástico ABS injetado
Impressão: Silk screen diretamente o corpo, garantindo 
longa durabilidade
Utilidade: Para uso em clínicas, consultórios e academias 
e saúde pública em geral
Garantia: 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade em 
materiais e/ou fabricação

DESCRIÇÃO
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CLINIC-PRO
Adipômetro/plicômetro clínico para aferição de dobras cutâneas

corpo injetado em plástico ABS

molas e parafuso 
em aço zincado 
de alta resistência

Amplitude de leitura: 0 a 80 mm
Resolução: em milímetros
Graduação: 1 mm.
Pressão da mola: + / - 10g/mm2 
Material da mola: aço inoxidável
Dimensões: 28 cm comprimento x 25 cm largura
Tolerância: + / - 5mm em 80mm
Matéria Prima: Plástico ABS injetado + alumínio 
anodizado
Impressão: Silk screen diretamente o corpo, garantindo 
longa durabilidade
Utilidade: Para uso em clínicas, consultórios e academias 
e saúde pública em geral
Garantia: 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade 
em materiais e/ou fabricação

DESCRIÇÃO
Amplitude de leitura: 0 a 70 mm
Resolução: em milímetros
Graduação: 1 mm.
Dimensões: 17 cm comprimento x 9,5 cm largura
Tolerância: + / - 5mm em 70mm
Matéria Prima: Plástico ABS injetado
Impressão: Silk screen diretamente o corpo, garantindo 
longa durabilidade
Utilidade: Para uso em clínicas, consultórios e academias 
e saúde pública em geral
Garantia: 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade em 
materiais e/ou fabricação
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VANTAGENS DA LINHA ANTROPOMETRIA BALMAK

Medições precisas do 
corpo humano:

cabeça, tronco, abdómen 
e membros.

Produto de manuseio 
confortável,  com 

tecnologia de ponta, e design 
leve e elegante

Mais por menos: 
alto valor agregado, com a 

garantia de preço 
competitivo

FM-150
Fita de medição de circunferência ergonômica

Faixa de medição: de 0 até 150 cm
Resolução: em milímetros
Graduação: 1 mm.
Tolerância: + / - 5mm em 150 cm.
Matéria Prima: Plástico ABS injetado, fita em PVC
Função: apresenta botão central para travamento e 
destravamento da fita.
Utilidade: Para uso em clínicas, hospitais, consultórios academias, 
e saúde pública em geral 
Garantia: 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade em 
materiais e/ou fabricação

para medições precisas do corpo 
(cabeça, abdómen, etc), manuseio 
confortável por se tratar de produto 
com apenas 42g e com medidas de 
apenas 8 x 5,5cm.

DESCRIÇÃO
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A BALMAK é a indústria de pesagem, rotulagem e medidas que mais evoluiu e cresceu no Brasil 
na última década. Está localizada em Santa Bárbara d́ Oeste 

a apenas uma hora da cidade de São Paulo.



Precisa de atendimento técnico, treinamento ou orientação sobre o 
uso e operação do produto? Fale GRATUITAMENTE com nosso 
DPV (Divisão Pós-Venda) pelo telefone 0800 771 79 81 

(seg - sexta das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, 
exceto feriados) ou ainda através do

email: dpv@balmak.com.br

www.balmak.com.br

0800 771 79 81

FALE COM NOSSOS ESPECIALISTAS

vendas@balmak.com.br

Revenda food-service, varejo, atacado, automação 
comercial & industrial e balanceiros

E-mail:
comercial1@balmak.com.br

Skype:
comercial1.balmak

WhatsApp:
19 98163.0824

Saúde, revenda farma, revenda médico-hospitalar, 
pet-veterinário, fitness e bem estar

E-mail:
comercial2@balmak.com.br

Skype:
comercial2.balmak

WhatsApp:
19 98936.0302

Catálogo Antropometria Julho/2020 (RV1)
A BALMAK segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, reservando-se ao direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer momento, sem prévio aviso, 

declinando toda responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verifiquem neste catálogo.


