
Alameda Santos 1165
Cerqueira César - São Paulo / SP
CEP 014019-002

 (11) 2626-7296  (11) 98626-5295

flexquadra.com.br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

flexquadra_final.pdf   1   13/07/2021   14:56



| QUEM SOMOS | LINHAS DE PISOS MODULARES 
A Flexquadra® é especialista em pisos esportivos, 
sendo a líder brasileira na comercialização de pisos 
modulares, tendo instalado mais de 170.000 m2 
deste tipo de piso em diversos estados brasileiros. 
Nosso portfólio de produtos oferece diversas 
opções de pisos modulares destinados a ginásios, 
quadras poliesportivas descobertas, quadras de 
tênis e playgrounds. Excelente desempenho espor-
tivo, beleza, resistência, amortecimento, rapidez de 
instalação e baixo custo de manutenção são as 
principais características que têm feito com que os 
pisos modulares sejam cada vez mais utilizados em 
instalações esportivas públicas e privadas. 

Além dos pisos modulares, a Flexquadra® também 
comercializa e instala diversas outras opções de 
pisos esportivos: pisos vinílicos, pisos asfálticos, 
grama sintética (certificada pela FIFA), saibro 
sintético e pinturas de alto desempenho. Através 
de um atendimento personalizado feito através de 
nossa central de atendimento ou por nossos 
representantes locais, determinamos qual o tipo de 
piso mais adequado à necessidade e ao orçamento 
de cada cliente.

| LINHAS DE PISOS MODULARES 

Pisos modulares (móveis) destinados a quadras poliesportivas 
descobertas. Principais características: alta durabilidade, beleza, 
excelente desempenho esportivo, amortecimento, baixa irradiação 
de calor, autodrenante e baixo custo de manutenção.

Pisos modulares (móveis) destinados a ginásios. Principais 
características: alta durabilidade, beleza, excelente desempenho 
esportivo, amortecimento, resistente a água,rapidez de 
instalação e baixo custo de manutenção.

Pisos modulares (`móveis) destinados quadras de tênis rápidas. 
Principais características: alta durabilidade, beleza, excelente 
desempenho esportivo, amortecimento, resistente a água, rapidez 
de instalação e baixo custo de manutenção. Alguns modelos 
possuem certi�cação da ITF (Federação Internacional de Tênis )

Pisos modulares (móveis) destinados a playgrounds infantis. 
Principais características: alta durabilidade, beleza, piso macio 
destinado a crianças, baixa irradiação de calor, autodrenante e 
muito fácil de limpar.

| NOSSOS PISOS

Atendimento em todo Brasil
Qualidade e Agilidade

MODULAR INDOOR

MODULAR OUTDOOR

VINÍLICO ESPORTIVO 

MODULAR TÊNIS

PINTURA PU

ASFÁLTICO ESPORTIVO

SAIBRO SINTÉTICO

GRAMA SINTÉTICA 

Líder nacional na venda de pisos modulares esportivos 

Acesse nosso site flexquadra.com.br para
conhecer maiores informações sobre nossa

linha de pisos esportivos e obras já entregues.

PISO MODULAR 
INDOOR 

PISO MODULAR 
OUTDOOR
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