


Somos os líderes em performance.
POWERED PERFORMANCE.



Fundada em 1886 por Carl Wilhelm Freund Walther, a Walther Arms, reconhe-
cida pela alta qualidade, tecnologia e acabamento nos produtos, surgiu para 
suprir as necessidades do mercado em relação às armas longas, como fuzis e 
carabinas, mas o filho de Carl, Fritz Walther, interessado na crescente tecno-
logia de pistolas semiautomáticas, projetou em 1908 e patenteou em 1911 o 
“Modelo 1”, uma pistola blowback, no calibre 6,35mm que trouxe grande 
sucesso para a marca. 

Em 1929, a Walther introduziu no mercado o modelo PP (Polizei Pistole), a pri-

meira pistola com gatilho de ação simples e dupla, o grande sucesso mundial 

da Walther, que fez todas as pistolas semiautomáticas da época se tornarem 

obsoletas, além de ser o modelo utilizado pela polícia alemã e exportado 

para todo o mundo. Dois anos depois a Walther lançou o modelo compacto, 

a PPK (Polizei Pistole Kurz), ambas são armas sofisticadas, cuja aceitação e 

produção se estendem até os dias atuais. 

Por mais de um século, a Walther estabeleceu novos padrões no design e 

fabricação de armas de fogo, trabalhando em estreita colaboração com 

especialistas em armas de fogo da polícia alemã. Os produtos Walther são 
construídos para atender aos padrões mais rigorosos com ajuste, acabamen-

to, confiabilidade e durabilidade inigualáveis. Segurança e qualidade são os 
verdadeiros testes de uma arma de fogo policial. 

História e lenda se entrelaçam ao longo do desenvolvimento da Walther, a 

tradição moldou a empresa e a Walther contribuiu para moldar a história. 

Excelente serviço e qualidade superior continuarão a ser referências do seu 

sucesso e assim, a Walther continuará sua longa tradição de conhecimento 

técnico, inovação em design e produção de armas de fogo que são conheci-
das e apreciadas em todo o mundo. 
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linha
PISTOLAS



Conheça a história dessa clássica pistola.
Lançada em 1931, a pistola PPK (Polizei Pistole Kurz) é uma versão mais compacta 
do modelo PP. Na época, a Walther PPK possuía características tão inovadoras 
com seu tamanho compacto, que outras fábricas copiaram o seu sistema. A 
PPK/S é uma versão dessa arma clássica que combina o slide da PPK, com o grip 
da PP, fabricada em aço inoxidável e ainda extremamente compacta.

Calibre: .22 LR
Capacidade: 10
Peso: 0,538 kg
Comp. Cano: 3,3”
Comp. Total: 6,1”

linha
PISTOLAS

PPK/S

No cinema, a PPK tornou-se a principal arma de James 
Bond nos filmes 007 a partir de 1962 (Dr. No) até 1997 (To-
morrow Never Dies). No filme Tomorrow Never Dies foi feita 
a transição para a Walther P99, que seria utilizada para o 
resto do mandato de Pierce Brosnan como Bond. Em 2008, 
a PPK fez o seu retorno como arma principal do 007, fato 
que se estendeu para Skyfall (2012) e Spectre (2015). 



Possui trilho Picatinny
para acessórios

Gatilho com ação
simples e dupla

Ferrolho com ranhuras

Trava de segurança
de ferrolho

Empunhadura
ergométrica

Mira perfil baixo com três pontos

p22

Código: 512.04.01
Calibre: .22 LR
Capacidade: 10
Peso: 480 g
Comp. Cano: 3,42”
Comp. Total: 6,29”

Nickel
512.08.07



Código: 512.04.03
Calibre: .22 LR
Capacidade: 10
Peso: 567 g
Comp. Cano: 5”
Comp. Total: 8”

p22 target

Código: 
Calibre: 
Capacidade: 
Peso: 
Comp. Cano: 
Comp. Total: 

p22 targetp22 target

Mira perfil baixo
com três pontos

Indicador de
câmara carregada Trava de segurança

de ferrolho

Empunhadura
ergométrica

Cano com
prolongador
rosqueado

Possui trilho Picatinny
para acessórios

Gatilho com
ação simples

e dupla



Código: 517.04.02
Calibre: .22 LR
Capacidade: 12
Peso: 940 g
Comp. Cano: 5”
Comp. Total: 8,9”

colt 1911
gold cup

Código: 
Calibre: 
Capacidade: 
Peso: 
Comp. Cano: 
Comp. Total: 

colt 1911
gold cupgold cup

Muzzle
rosqueado

Detalhe vazado no gatilho

Gatilho esportivo

Mira regulável

Travas de segurança
funcionais

Rabo de castor

Empunhadura emborrachada

Autêntico modelo
Government da Colt



Código: 517.04.04
Calibre: .22 LR
Capacidade: 12
Peso: 950 g
Comp. Cano: 5”
Comp. Total: 8,9”

Código: 517.04.04
Calibre: .22 LR
Capacidade: 
Peso: 950 g
Comp. Cano: 
Comp. Total: 

colt 1911
rail gun

Muzzle
rosqueado

Detalhe vazado no gatilho

Gatilho esportivo

Mira perfil baixo
com três pontos

Travas de segurança
funcionais

Rabo de castor

Empunhadura emborrachada

Autêntico modelo
Government da Colt

Possui trilho Picatinny para 
acessórios



Código: 510.04.02
Calibre: .22 LR
Capacidade: 10
Peso: 635 g
Comp. Cano: 5”
Comp. Total: 8,1”

PPQ M2PPQ M2PPQ M2

Mira perfil baixo com
três pontos e fibra ótica.

Possui trilho Picatinny
para acessórios

Ranhura na proteção
do gatilho

Gatilho rápido

Botão de liberação do
carregador ambidestro

Empunhadura
ergométrica

Trava de ferrolho
ambidestra

Ferrolho com ranhuras
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linha
acessórios

carregadorES

CARREGADOR P22

CARREGADOR COLT 1911

Modelo: Monofilar
Capacidade: 10
Calibre: .22 LR

Modelo: Monofilar
Capacidade: 12
Calibre: .22 LR

CARREGADOR COLT 1911

Monofilar
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linha
roupas

GR30100XGG | GR30100GG
GR30100G | GR30100M
GR30100P

Composição: 100% Algodão
Tipo de estampa: Clean
Cor: Preta

GR30200XGG | GR30200GG 
GR30200G | GR30200M
GR30200P

Composição: 100% Algodão
Tipo de estampa: Clean
Cor: Branca

TO SHOT

PP & PPK PISTOL

ESSENCIAL

GR30300XGG | GR30300GG 
GR30300G | GR30300M
GR30300P

Composição: 88% Algodão
12% Poliéster
Tipo de estampa: Mix
Cor: Cinza

linha
roupas

camisetaS

Detalhe da Estam
pa



Tipo de estampa: Bordado
em alto relevo
Cor: Preta

GR10003

BONÉ WALTHER PRETO

Tipo de estampa: Bordado
em alto relevo
Cor: Jeans

GR10001

BONÉ JEANS

bonéS



Distribuído por: @waltherbrasil
@paveiarmas


