
TABELA DE TAMANHOS NO FINAL DO CATÁLOGO



t-
sh

irt
s



TABELA DE TAMANHOS NO FINAL DO CATÁLOGO

t-shirts

CLÁSSICA BRANCA              129.90
Amplie seu guarda-roupa com uma camiseta clássica 
atemporal, inspirada no nosso icônico logotipo Hard Rock 
Café, perfeita pra todos os estilos. Produto de fabricação 
nacional 100% algodão.

CLÁSSICA CINZA                  149.90
De shows á uma bela soneca no sofá da sala, a clássica 
cinza do Hard Rock tem um lugar especial em nosso guar-
da-roupa e em nosso coração. Fabricação nacional 88% 
algodão e 12% poliéster. 

CLÁSSICA PRETA                  139.90
É uma peça  que não pode faltar em nenhum guarda 
roupa, perfeita pra quem é apaixonado por um pretinho 
básico. Produto de fabricação nacional 100% algodão.

SKYLINE                               129.90
Inspirada na silhueta dos principais e mais amados pon-
tos turísticos de nossa cidade, esta camiseta vem pra 
deixar o clássico com um pouco mais de estilo. Fabrica-
ção nacional 100% algodão.



WINGED GUITAR ACID              199.90
Com costuras destacadas nas mangas e na bainha, de-
sign com lavagem ácida e 100% algodão macio, a nova 
T-shirt winged é a camiseta mais Rock’n Roll da nossa 
loja. Produto importado.

REPEAT CITY                        149.90
Formada por repetições do nome da nossa cidade estam-
pando a bandeira do nosso país, a nossa nova camiseta 
fl ag vem pra ser a nova queridinha dos colecionadores 
mundo a fora, feita em tecido azul marinho destaca as 
cores da nossa nação. Fabricação nacional 100% algo-
dão.

VINYL                                    159.90
A camiseta preta com desenho de disco de vinil está em 
alta com fãs de música de todos os gêneros. Perfeita fei-
ta pra quem gosta do clássico com um toque diferente. 
Fabricação nacional 100% algodão.

MILITARY                              159.90
Uma homenagem ao estilo militar, esta camiseta apre-
senta tons de vermelho e preto arrojados, arte gráfi ca de 
aviação militar no peito e manga com o ano de fundação 
do Hard Rock, 71, na bainha. Fabricação nacional 100% 
algodão.

t-shirts
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TWIN                                     189.90
Com uma faixa destacando o nome da nossa marca, e de-
senho de duas lindas guitarras ao fundo a camiseta twin 
vem com a frase ‘’ Rock é livre’’ e um dos nosso prin-
cipais lemas ‘’Love all, serve all ‘’. Fabricação nacional 
100% algodão.

t-shirts

SAVE THE PLANET                           129.90
Com o nosso lema e logo Save The Planet estampado, 
você carrega uma mensagem poderosa, além de ser um 
clássico da marca. Fabricação nacional - 100% algodão.
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baby look

CLÁSSICA BRANCA              129.90
Amplie seu guarda-roupa com uma camiseta clássica 
atemporal, inspirada no nosso icônico logotipo Hard Rock 
Café, perfeita pra todos os estilos. Produto de fabricação 
nacional 100% algodão. 

FRAMED                                199.90
Com aplicações em sua gola e detalhe de corte especial 
no pescoço, esta camiseta tem o desenho de uma coruja 
dentro da sua guitarra metalizada. Fabricação nacional 
50% poliéster e 50% algodão.

CLÁSSICA PRETA                  139.90
É uma peça  que não pode faltar em nenhum guarda 
roupa, perfeita pra quem é apaixonado por um pretinho 
básico. Produto de fabricação nacional 100% algodão.

SKYLINE                               129.90
Inspirada na silhueta dos principais e mais amados pon-
tos turísticos de nossa cidade, esta camiseta vem pra 
deixar o clássico com um pouco mais de estilo. Fabrica-
ção nacional 100% algodão. 
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baby look

VINYL                                     159.90
A camiseta preta com desenho de disco de vinil está em 
alta com fãs de música de todos os gêneros. Perfeita fei-
ta pra quem gosta do clássico com um toque diferente. 
Fabricação nacional 100% algodão. 

METALLIC                                189.90
Com nossa logo com detalhes metalizados na cor cobre, 
essa camiseta de tecido fino e macio promete  transfor-
mar qualquer look em uma super produção. Produto im-
portado 55% algodão 45% poliéster. 

BOYFRIEND                           189.90
Inspirada no formato ‘camisetas de namorado’, este mo-
delo vem com a manga dobrada, corte mais solto e nossa 
logo emborrachada para maior duração da estampa. Pro-
duto importado 55% algodão 45% poliéster.  

LATTICED                               199.90
Com decote em V e detalhe trançado nas mangas, esta 
camiseta tem nossa logo tipo desenhada de uma maneira 
muito especial, perfeita pra amantes de Rock que não 
abrem mão do estilo elegante. Fabricação nacional 91% 
viscose e 9% elastano.  
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baby look

REPEAT CITY                        149.90
Formada por repetições do nome da nossa cidade estam-
pando a bandeira do nosso país, a nossa nova camiseta 
fl ag vem pra ser a nova queridinha dos colecionadores 
mundo a fora, feita em tecido azul marinho destaca as 
cores da nossa nação. Fabricação nacional 100% algo-
dão.

COUTURE SKULL                               99.90
ÚLTIMAS UNIDADES! Nada mais ‘rock in roll’ do que ro-
sas, guitarras e uma bela caveira não é mesmo? Fabrica-
ção nacional 90% algodão e 10%poliester. 

SAVE THE PLANET                           129.90
Com o nosso lema e logo Save The Planet estampado, 
você carrega uma mensagem poderosa, além de ser um 
clássico da marca. Fabricação nacional - 100% algodão.



others

SUNBURST                                                                                                 359.90
O mundo da música encontra o mundo da moda em nosso moletom. Esta jaqueta leve e versátil, cor de aveia, é um colecioná-
vel essencial do Hard Rock. As características incluem detalhes nas costas na manga e na bainha, com um lindo logotipo Hard 
Rock inspirado no sol na parte de trás, cercado por letras inspiradas no rock. Produto importado 60% algodão 40 %poliéster.

PRIDE                                   149.90
O arco-íris estampado no logo representa a bandeira da 
diversidade junto com o lema All is One, lembrando que 
todos somos um. Fabricação nacional.
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moletons

MOLETOM CINZA                                     299.90
Uma das peças mais desejadas mundo a fora, nosso mo-
letom proporciona um look quentinho e cheio de estilo. 
Fabricação nacional 80% algodão e 20% poliester. 

MOLETOM PRETO                                299.90
Uma das peças mais desejadas mundo a fora, nosso mo-
letom proporciona um look quentinho e cheio de estilo. 
Fabricação nacional 80% algodão e 20% poliester. 



acessórios

SCARF GUITAR                                     199.90
Estampa composta por diversos modelos de guitarras e 
outros símbolos, essa scarf vai do pescoço a cintura com-
pondo o look com uma pegada mais rock in roll. Produto 
importado 100% poliéster chiffon. 

SCARF PAINTED                               199.90
Podendo ser usada como colete, cachecol ou lenço, esta 
scarf pintada digitalmente tem o desenho de uma guitar-
ra, e ainda vem com o ano de inauguração da nossa marca 
1971. Produto importado 100% poliéster. 

ESGOTADO
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acessórios

BANDANA                                     129.90
Acessorio perfeito pra ser usado por homens ou mulheres, 
com 56cm X 56cm. Produto importado 100% algodão.

MEIA CLÁSSICA PRETA       
49.90
Fabricação nacional 96% Poliéster 
1% Poliamida 2% Algodão 2% Elas-
tano.  

MEIA CLÁSSICA BRANCA 
49.90
Fabricação nacional 96% Poliéster 
1% Poliamida 2% Algodão 2% Elas-
tano.

ROCK PLATE                               89.90
Faça seu pequeno roqueiro jantar em grande estilo com 
este incrível prato de forma de guitarra. Produto impor-
tado. 

ESGOTADO



acessórios

PANDA BEAR                               239.90
O Kazoo, nosso urso panda que viaja o mundo, é o compa-
nheiro de pelúcia perfeito para você se aconchegar. Ves-
tido com um mini moletom clássico do Hard Rock, este 
urso panda é o colecionável perfeito. Produto importado. 

Skydley
149.90

Buddy Jr.
149.90

ÍMÃ FLAG                                     159.90
Ímã com abridor de garrafas, estampado com a bandeira 
do Brasil. Tem a cidade (Curitiba) indicada na parte su-
perior e a gravação “Love all - Serve all”, lema do HRC, 
na parte inferior.

ÍMÃ CITY                               159.90
Ímã com abridor de garrafas estampado com o ponto tu-
rístico “Jardim Botânico”. Tem a cidade (Curitiba) indi-
cada na parte superior. 
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bonés

BONÉ CLASSIC LOGO                 169.90
Uma nova versão do nosso boné Classic Logo com logo 
emborrachada em relevo, nome da cidade na parte de 
trás e fecho de velcro para facilitar o ajuste.

BONÉ HERITAGE 2020                169.90
Modelo novo com estilo e toque vintage. Esse boné vem 
na versão truck com o logotipo original do hard rock. Pro-
duto importado.



pins e chaveiros
1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11.
12.

13.

1. PINKTOBER                                                            129,90
Edição especial em homenagem ao mês outubro rosa. 
Produto importado. 

2. CLASSIC LOGO                                                   119,90
Produto importado.

3. TRAIN GUITAR                                                    119,90
Homenagem a linha de trem da serra da graciosa. Pro-
duto importado.

4. HEAD FLAG                                                                 119,90
Uma dos modelos de pins mais colecionados no mundo. 
Produto importado. 

5. ÓPERA DE ARAME                                       129,90
Essa edição limitada é uma homenagem a um ponto 
turístico que já recebeu diversos artistas para os mais 
variados shows. Produto importado.

6. GREETINGS                                                                119,90
Releitura do nosso amado jardim botânico. Produto im-
portado.

7. FLAG PICK                                                                  129,90
Edição limitada. Produto importado. 

8. CITY TEE                                                                          129,90
Nosso jardim botânico e seu chafariz dentro de uma 
clássica guitarra.Produto importado.

9. GUITAR RED                                                           129,90
O nosso colecionável mais clássico. Produto importado. 

10. GUITAR BLUE                                                  129,90
O nosso colecionável mais clássico. Produto importado.

11. LICENCE                                                                     129,90
No formato de uma placa de carro, esse pin carrega den-
tro dele o Paço da liberdade, um ponto turístico muito 
frequentado pelos moradores da cidade por conter um 
café cheio de delicias dentro dele. Produto importado. 

12. ICON                                                                                 149,90
Dois pontos turísticos num mesmo por do sol, temos a 
igreja da praça tirandentes a cima e o mirante do par-
que tanguá em baixo. Produto importado.

13. SERIAL NAME                                                  129,90
Podendo ser encontrado em qualquer lugar do mundo, 
este pin carrega o desenho da nossa opera de arame. 
Produto importado.

ESGOTADO

ESGOTADO
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pins e chaveiros

CHAVEIRO DE COURO                           129.90
No formato de um violão carrega nossa logo em metal no 
meio dele. Produto importado, couro ecológico.

BAQUETAS LED                                   169.90
Baquetas transparentes que funcionam a pilha, elas 
acendem na cor azul toda vez que você toca com elas. 
Produto importado. 

CHAVEIRO DE METAL                               99.90
Guitarras coloridas que giram e te acompanham onde 
você for. Produto importado. Disponível nas cores azul e 
verde.

ESGOTADO
ESGOTADO



copos

COPO SHOT                                    59.90
Copo de vidro 75ml. Produto importado. 
valor unitário.

COPO PINT                                99.90
Copo Pint - copo de vidro 700ml. Produto importado. Va-
lor unitário.

TAÇA HURRICANE                             99.90
Copo de vidro 740ml. Produto importado. 
valor unitário.

COPO SHOT CIDADE                               69.90
Copo de vidro 75ml. Produto importado. 
valor unitário.
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baby’s

BODY MY FIRST                                     149.90
Deixe os minis roqueiros da sua família ainda mais fofos 
com esse macacão. Produto importado 100% algodão.

BODY SUSPENDER                               149.90
Nada mais Rock in Roll do que suspensórios  e botons, 
não é mesmo? Produto importado 100%algodão. 

BODY PURSEONSIE                               149.90
Colares? Bolsa? Botons? A sua pequena rockstar não 
precisa de mais nada pra completar o look dela. Produto 
importado 100%algodão. 

TABELA DE TAMANHOS NO FINAL DO CATÁLOGO

149.90
Nada mais Rock in Roll do que suspensórios  e botons, 



kids

CLÁSSICA BRANCA                                    89.90
É de pequenos que aprendemos a criar gosto pelos clássi-
cos. Fabricação nacional 100% algodão. 

VINYL                                          129.90
Será que os pequenos vão saber o que esta desenhado 
neste camiseta em volta da nossa logo? Fabricação na-
cional 100% algodão. 

CLÁSSICA PRETA                            99.90
É de pequenos que aprendemos a criar gosto pelos clássi-
cos. Fabricação nacional 100% algodão. 
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kids

HENNA                                     129.90
Feita pensada nas pequenas roqueiras que amam cor de 
rosa, mas não abrem mão de um bom Rock in roll. Fabri-
cação nacional 100% algodão. 

MOLETOM KIDS                                   229.90
Pra aquecer os Littles Rockers e deixar o look com cara 
de clássico. Fabricação nacional. 100% algodão.

MY FIRST                               89.90
O primeiro Hard Rock a gente nunca esquece! Impossível 
deixar esse acontecimento passar em branco na vida do 
seu pequeno. Fabricação nacional 100% algodão. 
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229.90
Pra aquecer os Littles Rockers e deixar o look com cara 
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medidas em cm

Clássica

xs          s          m          l          xl          x xl
c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

  -          68,5        73,5        77,5         79           84,5

   -           45          48,5       54,5         61           64,5

    -          19,5          21         22          22,5          24

military
xs          s          m          l          xl          x xl

c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

  -            70          75         78,5       80,5           85

   -            46         52,5        56         62,5           64

    -            22          23         23,5         24           24,5

v inyl
xs          s          m          l          xl          x xl       xx xl

c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

68           68          73        75,5         79             79             81

  42          44          49          54          58,5          64             68

   17          19,5        21          22          22           22,5           22,5

gr ey
xs          s          m          l          xl          x xl

c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

 -            70           -            -          79,5           82

  -           46,5          -            -          63,5          69,5

   -           20,5          -             -           23           23,5

tw in
xs          s          m          l          xl          x xl

c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

 -            72           -            -            -              -

  -            44           -            -            -              -

   -           19,5          -             -           -               -

repe atc ity
xs          s          m          l          xl          x xl       xx xl

c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

 67         70,5          -            -            -              80             82

  39         43,5          -            -            -              64            69,5

   17         18,5          -             -           -               23             23

beach
xs          s          m          l          xl          x xl

c o mpr imen to

l ar g u r a

 -             -            -             -            -              88

  -             -            -             -            -              69

Unissex

co
m

pr
im

en
to

l ar g u r a

m
an ga

75

52,5

20

78

60

21,5

71

49

21,5

77

53,5

23

80,5

59,5

24

73,5

51

21

75,5

55

21,5

77,5

60

22,5



Clássica | Branca, Preta, Vinyl, Skyline

xs          s          m          l          xl          x xl
c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

61          63,5        65,5        72          73             76

40           42          47         52           53             62

15,5          16          17        17,5         18,5          19,5

fr a med
xs          s          m          l          xl          x xl

c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

58,5         62           -          66          68,5          71,5

  41         43,5           -         49,5        54,5           58

   15          15            -         17,5         18           18,5

boyfr iend | me tallic
xs          s          m          l          xl          x xl

c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

65           69         70          71          72             77

  44          45         46          48          53             54

   16          16          16          16        16,5            17

lattice
xs          s          m          l          xl          x xl

c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

61           61         61,5        66,5        68            69

  49         50,5         51         55,5        59           61,5

   15          17          17,5        18         18            19

tank
xl          x xl

c o mpr imen to

l ar g u r a*

72            75

60/75       64/80

*Cin t u r a /q uad r il sem amar r aç ões n as c o stas

Baby look
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Clássica |  Vinyl, Flag, Preta

xs          s          m          l          xl
c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

44,5         51         56          58         60,5

 36,5         37         40          42          45

  15,5        14,5        15          16          17,5

my f irst
x xs         xs 

c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

 41,5          45,5

  31,5          34,5

   11,5           13

henna
xs          s          m          l          xl

c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

51           53         54,5         57         58  
  32         34,5         37         39,5        42  

    9             9,5          10         10,5        11   

suspe nder
6m        12m       18m

c o mpr imen to

l ar g u r a

go l a

38,5        43,5          49,5

 18,5        21,5           24

     9           11           12,5

purseons ie
6m        12m       18m

c o mpr imen to

l ar g u r a

go l a

38,5        41,5          46,5

   22          25            27,5

   7,5           8              9

kids

co
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im

en
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l ar g u r a

m
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l ar g u r a

go l a



pullover gr ey

xs          s          m          l          xl          x xl
c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

tou c a

59          64          69          74          74            76

41          46          51          56          61            66

66          68          70          70          70            70

38          39           40          40          40           40

pullover black

xs          s          m          l          xl          x xl
c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

tou c a

59          64          69          74          74            76

41          46          51          56          61            66

66          68          70          70          70            70

38          39           40          40          40           40

s unburst

xs          s          m          l          xl          x xl
c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

tou c a

59          62          65          67          69            71

43          45          47          49          53            56

51          56          58          58          59            61

33          34           36          36          36           37

Mole to m kids

xs          s          m          l          xl          x xl
c o mpr imen to

l ar g u r a

man g a

tou c a

-            46          49          51          52              -

-            40          46          50          55             -

-            44          47          49          49              -

-            32           33          36          39             -

Moletons

co
m
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to

l ar g u r a

m
an

g
a
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ba qu et a

altu ra        larg ur a
42                                  1,2

meia s

co mprim en to        larg ur a
pick

bu r ger

ch ri st imas

cl assic

37                                              8

37                                              8

37                                              8

32                                              8

ba bador

altu ra        larg ur a
31                                     8

scarf g ui tar 

altu ra        larg ur a
100                                  98

ch avei ro  c ou ro

altu ra        larg ur a
9                                      5

ch avei ro  met al

altu ra        larg ur a
10                                   2,5

scarf  p ai nt ed

altu ra        larg ur a
180                                  75

roxp la te

altu ra        larg ura       br aç o
36                                 19                                2,5

pi n gu itar red/ bl ue

altu ra        larg ur a
5                                  2

pi n pi nk to be r

altu ra        larg ur a
5,5                                 1,5

pin  licence

altu ra        larg ur a
2,5                                 5

pi n fl ag  pic

altu ra        larg ur a
4                                       4

pin tr ai n gu itar

altu ra        larg ur a
5,7                                    2

pi n ópe ra  de ar am e

altu ra        larg ur a
4,5                                    3,6

pi n head fl ag

altu ra        larg ur a
5                                      3

pi n ci ty  t ee

altu ra        larg ur a
5,6                                     2,9

pin  serial n am es

altu ra        larg ur a
3                                       5

pi n ic on

altu ra        larg ur a
5                                       4

pi n gree ti ngs

altu ra        larg ur a
4                                      3,5

Pins



#RockShopCuritiba
whatsapp: 41 98883.8599


