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HÁ MUITO TEMPO, EM UMA GALÁXIA 
MUITO, MUITO DISTANTE...

Em 1977, o mundo descobria pela primeira vez os sabres de luz, os 
droides, os stormtroopers Imperiais e... o poder da Força! Desde então, 
a luta entre Sith e Jedi tornou-se referência cultural planetária para 
muitas gerações de admiradores incondicionais do universo Star Wars.
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de admiradores incondicionais do universo de admiradores incondicionais do universo Star WarsStar Wars..

Quem não reconheceria a máscara de Darth Vader, o  capacete  de Boba Fett ou os 
uniformes dos  stormtroopers ? Agora você pode ter uma coleção única, dedicada aos 
elementos mais emblemáticos da saga: os capacetes e as máscaras dos personagens 
de Star Wars! Colecione estas miniaturas fiéis e de qualidade excepcional.
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INCRÍVEIS REPRODUÇÕES DAS 
MÁSCARAS E CAPACETES DE STAR WARS!

ESCALA 
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• COLEÇÃO OFICIAL

• MINIATURAS FEITAS EM PLÁSTICO ABS

• ACABAMENTO DE GRANDE QUALIDADE

• VISEIRAS MÓVEIS

• DETALHES IDÊNTICOS AOS ORIGINAIS

• CADA MINIATURA DISPÕE DE UMA 

BASE PERSONALIZADA E DE UM TAMPO 

TRANSPARENTE PARA A SUA PROTEÇÃO Os stormtroopers são os soldados de elite do Império e aqueles 
que Palpatine sempre convoca para lutar contra os Rebeldes.

Droides, caçadores de recompensas, clones, pilotos... Todos os fãs da saga 
Star Wars sabem reconhecer instantaneamente os uniformes, os capacetes e 
máscaras típicos de cada personagem. Comece hoje mesmo esta coleção oficial 
de miniaturas de capacetes e máscaras dos personagens mais emblemáticos 
desse universo galáctico reunidos pela primeira vez.
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• DETALHES IDÊNTICOS AOS ORIGINAIS

• CADA MINIATURA DISPÕE DE UMA 

BASE PERSONALIZADA E DE UM TAMPO 

TRANSPARENTE PARA A SUA PROTEÇÃO

Luke Skywalker pilota seu caça X-wing durante várias 
batalhas contra as forças Imperiais, mais especificamente 

passando sobre Yavin ou Hoth.

Boba Fett é contratado pelo próprio Darth Vader para capturar Han 
Solo. O caçador de recompensas lhe entrega sua presa em Bespin 
com a cumplicidade de Lando Calrissian.

Os stormtroopers são os soldados de elite do Império e aqueles 
que Palpatine sempre convoca para lutar contra os Rebeldes.

Solo. O caçador de recompensas lhe entrega sua presa em Bespin 
com a cumplicidade de Lando Calrissian.

COLEÇÃO INÉDITA



LANDO CALRISSIAN
Quando tentou salvar Han Solo, 
no palácio de Jabba, o Hutt, 
em Tatooine, Lando usou este 
capacete com o objetivo de se 
disfarçar de guarda e capturar 
a princesa Leia.

DARTH VADER
O Lorde Sith, o mais terrível da galáxia, 
símbolo da autoridade do Império, está 
do lado negro da Força. Sua máscara 
e armadura mantêm vivo o corpo de 
Anakin Skywalker.

STORMTROOPER
O típico capacete branco das tropas 
Imperiais de assalto é uma variante do 
capacete original dos clone troopers. 
Vestidos em seus uniformes brancos, 
os soldados Imperiais desempenham 
o papel de realizar os desejos do 
Imperador na galáxia.

PILOTO DO X-WING
Os pilotos dos caças rebeldes devem mostrar 
audácia, habilidade nas manobras e precisão 
de tiro. Seus capacetes os protegem em 
seus voos perigosos e ao mesmo tempo 
facilitam a comunicação com 
seu esquadrão.

GUARDA IMPERIAL
A guarda pessoal do Imperador 
Palpatine constitui a elite do Exército 
Imperial. Seus membros atendem 
apenas às ordens de Palpatine, 
estando sempre prontos a 
sacrificar a própria vida.

PILOTO CLONE
Criados nos centros de clonagem de 
Kamino, estes soldados, clones do 
humano caçador de recompensas 
Jango Fett, manobram a nave do 
Grande Exército da República galáctica 
durante as Guerras Clônicas.

BOBA FETT
Inimigo jurado de Han Solo usa um 
capacete Mandaloriano que herdou, 
ainda criança, de seu pai Jango Fett. 
O impiedoso caçador de recompensas 
é conhecido em toda a galáxia, e seu 
capacete é o suficiente para que seja 
identificado.

COMANDANTE CODY
Cody ajuda Obi-Wan Kenobi em 
seu combate em Utapau contra o 
General Grievous, para depois traí-lo 
quando o Imperador Palpatine ordena 
a execução da abominável Ordem 66 
para aniquilar os Jedi.

OFICIAL DA 
ESTRELA DA MORTE
Os oficiais da gigantesca estação 
orbital têm à disposição uma 
potência de destruição capaz 
de devastar planetas inteiros.

BOUSHH
Boushh é um caçador de recompensas 
cujo capacete e armadura a princesa 
Leia utiliza na tentativa de socorrer 
Han Solo. Seu capacete que amplia 
sua visão lhe permite, entre outras 
coisas, respirar sem problemas 
em atmosferas adversas.
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C-3PO
Com seu inseparável companheiro 
R2-D2, este falante droide 
de protocolo desempenha 
involuntariamente um papel 
fundamental em diversas situações 
ligadas à queda do Império.

GENERAL GRIEVOUS
O comandante supremo do exército 
droide uitiliza um capacete de aparência 
estranha que, na realidade, faz parte do 
seu corpo cibernético e atrás do qual se 
esconde um aguerrido gênio militar em 
muitas batalhas.

...E MUITOS OUTROS



UM CONTEÚDO EDITORIAL 
DETALHADO E APAIXONANTE

FATOS IMPORTANTES DA SAGA
Os momentos-chave da história 
galáctica estão expostos de 
maneira muito detalhada. 
Os acontecimentos, as 
batalhas, as traições, os 
heróis e seus inimigos são 
apresentados nesta seção 
ricamente ilustrada.

CAPACETES
Descubra em cada fascículo a descrição detalhada 
dos capacetes desta coleção acompanhada de 
uma ficha sobre o personagem e de uma 
apresentação completa de seu uniforme 
ou de sua vestimenta característica.

ARMAS E UNIFORMES
Este item é dedicado aos 
uniformes e armamentos das 
diferentes tropas e organizações 
galácticas: oficiais 
Imperiais, famosos 
caçadores de 
recompensas etc.
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