
WORKSHOP
APRESENTA:

CARACOLÍ WOODEN SURF CO. 
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COMO FUNCIONA? 
Curso Prático de Shaper

Escolha o seu modelo de Prancha preferido
Sua prancha, seu jeito. Assim como todos os produtos da Caracolí, sua prancha é única e depende do seu estilo.
Então, se você é iniciante, intermediário ou avançado, em uma orientação dedicada com o shaper Ruan você decide o
melhor modelo para você.

Apoiamos você em todas as etapas

Shape da Prancha Pronto em 3 dias

CARACOLÍ WOODEN SURF CO. 

Um curso prático para realmente colocar a mão na massa! Após 3 dias de imersão, com orientações e dicas do
Professor e Shaper  Ruan Maffezzolli, e turmas exclusivas de até 4 alunos, você sairá com o shape da sua Prancha
pronto. As vagas são limitadas para te oferecer uma experiência única e com atenção exclusiva. A Caracolí oferece
todos os equipamentos e materiais necessários.

Não é necessária nenhuma experiência anterior ou aptidão específica, nós dividimos todas as etapas de construção
em pequenos pedaços e apoiamos você em todos os momentos!

Ao final dos 3 dias, você sairá com o shape da sua prancha pronto, construído 100% por você! 



Exclusivo na Caracolí: como as Pranchas
são ocas por dentro, escreva uma frase,
deixe sua mensagem ou coloque uma
foto no seu interior e manifeste nela o
sentimento que ficará sempre guardado
e conectado com o seu surf! 

Eternize sua Prancha
com um segredo só seu

Como são pranchas extremamente
resistentes, com os cuidados
básicos de uma prancha, poderão
ser passadas para futuras
gerações! Um verdadeiro legado
para sua família. 

CARACOLÍ WOODEN SURF CO. 
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MantarrayaBaleia-Azul 
Stand Up Paddle

CACHALOTE
Longboard

Prancha que reproduz o clássico do surf, o
longboard.

Funboard

A Mantarraya é uma Funboard, uma prancha que
fica entre um longboard e uma pranchinha. 

Surpreendentemente leve, ele foi especialmente
projetado para passeios no mar, lagos e surf em
ondas pequenas! 

Dimensões:
 

-Tamanho: 9'6"  (2,93 metros) 
-Largura: 32"

-Espessura: 5’ ¼”
-Volume: 198 litros

 

Dimensões:
 

-Tamanho: 9'6"
-Largura: 23"

-Espessura: 3"
-Volume: 86 litros

                                              Dimensões:
 

1) Tamanho 6'4"
-Largura: 2 3/4"
-Espessura:2 ⅝”

-Volume: 46 litros 
 

2) Tamanho 7'4":
-Largura: 22 1/2"

-Espessura: 2 7/8"
-Volume: 58 litros

 
 

3) Tamanho 8'0":
-Largura: 22 1/2"

-Espessura: 2 3/4"
-Volume: 61 litros



AnchoaPeixe-Lua 
Evolution

Manatí Ecopuco
Mini Simmons

Possui um outline especial com um bico
arredondado e rabeta larga, proporcionando uma
excelente flutuabilidade e permitindo posicionar-
se mais à frente da onda. 

Shortboard

Uma prancha Mid, bem versátil, tanto para ondas
tubulares, como ondas menores. 

Prancha bem volumosa e estável. 

Dimensões:
 

-Tamanho: 5'11"
-Largura: 22 5/8"

-Espessura: 3 3/16"
-Volume: 49,3 litros

 

Dimensões:
 

1) Tamanho: 5'0”:
-Largura: 20 ¼"

-Espessura: 2 ½"
-Volume: 31 litros

 
2) Tamanho: 5' 8”
-Largura: 21 3/4"

-Espessura: 2 5/8"
-Volume: 40 litros

Dimensões:
 

-Tamanho: 6'3"
-Largura: 22"

-Espessura:2 7/8"
-Volume: 42 litros

 



EspadarteKUMA'RU
Retro Fish

Medusa da Lua
Shortboard Shortboard

A Kuma'ru é a Retro Fish da Caracolí Wooden
Surf Co., possui um design retrô, reúne elementos
que trazem à tona a ancestralidade do surf. 

 
Dimensões:

1) Tamanho 5´6”:
-Largura: 20 ¼”
-Espessura:2 ½”

-Volume: 32,6 litros
 

2) Tamanho 5´10”: 
-Largura:21 ¼”

-Espessura:2 ⅝”
-Volume:39,1 litros

 
 

 
Dimensões:

-Tamanho: 5'4 1/4”
-Largura: 21"

-Espessura: 2 7/8"
-Volume: 38,5 litros

 

Dimensões:
 

-Tamanho: 6'0"
-Largura: 19"

-Espessura:2 1/2"
-Volume: 31 litros

 

A shortboard clássica! 
Prancha rápida, de manobra e velocidade para
ondas tubulares. 



CARACOLÍ WOODEN SURF CO. 

O QUE O WORKSHOP INCLUI?
3 dias de Aulas Práticas e detalhadas 

Kit completo da Prancha de Surf, uso de todo os equipamentos e materiais
necessários

Instruções pessoais e ensinamentos de todos os processos detalhadamente

Você escolhe qual modelo de Prancha irá fabricar dentre toda a grande
variedade de modelos disponíveis da Caracolí. Não se preocupe, nós te
ajudamos na escolha da melhor prancha pra você

Kit surpresa exclusivo e personalizado para você 

Apostila detalhada com todos os processos de construção da Prancha 

 Certificado de Shaper profissional de Pranchas de Surf de Madeira 

 Para te ajudar e te incentivar a seguir construindo suas pranchas depois do
curso, disponibilizamos para venda, com descontos exclusivos para alunos,
equipamentos essenciais e kits de materiais consumíveis necessários

Você sai com o shape da sua Prancha de Surf pronto, construído e assinado
por você, faltando apenas a laminação e o acabamento final, processos
normais a qualquer Prancha de Surf, seja de EPS/PU ou Madeira.

*A laminação pode ser realizada por nós, por um valor adicional ou em qualquer shaper, visto
que é o mesmo processo de finalização de qualquer prancha de surf. E claro, contamos com
alguns shapers parceiros em todo o Brasil para te indicar caso seja necessário! 
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PRÓXIMAS TURMAS

21, 22 e 23 de abril 
23, 24 e 25 de junho

ou data a combinar (para turmas exclusivas)

Dia 01 (sexta): 8h às 17h30
Dia 02 (sábado): 8h às 18h30
Dia 03 (domingo): 8h às 17h30

 

CARACOLÍ WOODEN SURF CO. 

Só precisaremos de um fim de semana
prolongado (sexta, sábado e domingo) e você
sairá com o Shape da sua Prancha de Madeira
pronto!

*intervalo para 1h de almoço

Uma imersão de 03 dias: 



Onde será o Workshop? 

O Workshop ocorrerá na Fábrica da
Caracolí, no bairro São Lourenço em
Curitiba/PR. Um lugar acolhedor, que
respira surf e arte! 

Abrimos nosso espaço para te receber e
desejamos que você se sinta em casa! 

CARACOLÍ WOODEN SURF CO. 
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Surfista, apaixonado pelo mar desde criança e engenheiro químico de
formação, Ruan Maffezzolli, encontrou seu propósito na arte de fabricar
Pranchas de Surf de Madeira.

Sua trajetória se inicia quando decide trocar seu emprego convencional na
engenharia para viajar pelo mundo fazendo voluntariados. E nessa jornada
acabou se encantando pelo universo das Pranchas de Surf de Madeira.
Desde então, buscou estudar, se aperfeiçoar e conciliar os seus
conhecimentos em engenharia química na construção das Pranchas da
Caracolí. O que se traduziu em uma seleção de materiais, acabamentos e
processos de alta qualidade, além de uma performance e duração
excelentes. 

Como surfista, Ruan sempre se perguntava como o surf poderia contribuir
para um meio ambiente mais sustentável e o desejo de construir suas
próprias pranchas se transformou na paixão em compartilhar seus
conhecimentos para que todos possam viver essa experiência com um
curso prático, inesquecível e no estilo handmade.



Sobre a Caracolí 
A  Caracolí Wooden Surf Co., busca aproximar o mar no dia-dia
das pessoas e ir além de ser apenas uma empresa, mas
efetivamente atrair o olhar das pessoas e sensibilizá-las para
juntos caminhar para um mundo melhor e mais sustentável

A história da criação da Caracolí, é fruto da imaginação de
Rafaela e Ruan, um casal que decidiu trocar seus empregos
convencionais na advocacia e engenharia para viajar pelo
mundo fazendo voluntariados.

E após um tempo de viagem, sentiram um chamado para
juntarem em um mesmo lugar o que acreditavam, buscavam
como estilo de vida e o que gostariam de transmitir através de
produtos únicos e alinhados com os seus valores.C
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VEM CONFERIR OS DEPOIMENTOS DE QUEM JÁ FEZ! 

Daniele Padovan - São Paulo/SP
Aluna do Workshop

CARACOLÍ WOODEN SURF CO. 

Eduardo Spada - Santos/SP
Aluno do Workshop 



Eliane Francisco - Curitiba/PR
Aluna do Workshop

VEM CONFERIR OS DEPOIMENTOS DE QUEM JÁ FEZ! 

CARACOLÍ WOODEN SURF CO. 

Arnaldo Hentz - São Paulo/SP
 Aluno do Workshop 



Álvaro Campos - Rio de Janeiro/RJ
 Aluno do Workshop

VEM CONFERIR OS DEPOIMENTOS DE QUEM JÁ FEZ! 

CARACOLÍ WOODEN SURF CO. 

Laís Saraiva- Vinhedo/SP
 Aluna do Workshop 



Melquíades Filho - Belo Horizonte/MG
 Aluno do Workshop

VEM CONFERIR OS DEPOIMENTOS DE QUEM JÁ FEZ! 

CARACOLÍ WOODEN SURF CO. 

Ana Paula Schluter- Curitiba/PR
Aluna do Workshop 



https://www.instagram.com/caracolisurf/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541991536930
https://www.youtube.com/channel/UCvEUjx9AxxTYf9Cgl-ebPiQ
https://br.pinterest.com/caracolisurf/_saved/
https://www.tiktok.com/@caracolisurf?traffic_type=google&referer_url=amp_woodensurfboard&referer_video_id=6982320191644519686
https://www.caracoliwoodensurfco.com/
https://www.caracoliwoodensurfco.com/

