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E S P O R T I V O S

Catálogo Geral de Produtos

atendemos
TODO BRASIL

A número 1 em pisos
modulares esportivos

Seja qual for seu esporte,
nós temos a quadra
A Flexquadra Pisos Esportivos é uma empresa brasileira fundada em 2010 em Santa
Catarina por um engenheiro apaixonado por esportes. Desta paixão surgiu uma
empresa focada em oferecer alegria, diversão e saúde através da prática esportiva
em pisos confortáveis, seguros, duráveis, bonitos, com bom desempenho técnico e
baixo custo de manutenção.
Hoje a Flexquadra é a líder brasileira na comercialização de pisos esportivos
modulares, já tendo instalado mais de 200.000 m2 de pisos em 20 estados e no
Uruguai. Atendendo a um público variado e exigente, a Flexquadra tem projetos
executados em escolas, universidades, condomínios, clubes sociais, clubes esportivos, associação de funcionários, espaços para locação e residências.

Nossos
Diferenciais
Liderança

Pioneirismo

Experiência
Internacional

Portfólio de projetos

A Flexquadra é a líder brasileira
na comercialização de pisos
esportivos modulares, já tendo
instalado mais de 200.000 m2
de pisos em 20 estados e no
Uruguai

Somos a primeira empresa
brasileira (desde 2010) a utilizar
pisos esportivos modulares em
polipropileno para a execução
de projetos esportivos em larga
escala

Variedade de opções

Tecnologia

Parcerias Nacionais

Parcerias Internacionais

Nosso portfólio de modelos de
pisos modulares esportivos é, de
longe, o maior do mercado
brasileiro. Oferecemos mais de
20 opções para atender as
diferentes necessidades técnicas
e orçamentárias dos mais
variados tipos de projetos.

Nossa linha nacional de pisos
modulares utiliza polipropileno
virgem
de
fornecedores
certificados e aditivos e pigmentos da BASF alemã. Nossos pisos
nacionais
possuem
laudos
técnicos emitidos por um dos
melhores laboratórios nacionais.

Empresas como a NBA Basketball
School - Brasil, Construtora
Melnick e associações esportivas
como a Federação Paulista de
Futsal são algumas entidades que
possuem parcerias exclusivas
com a Flexquadra devido a nossa
reconhecida
experiência
e
qualidade em projetos de pisos
esportivos.

Nossa linha de pisos modulares importados é
trazida com exclusividade de alguns dos maiores e
melhores fabricantes mundiais. Isto nos permite
estarmos sempre atualizados com o que há de
melhor internacionalmente, além de podermos
oferecer opções de pisos com certificados das
principais federações esportivas mundiais.

Outros Pisos Esportivos

Foco no cliente

Agilidade

Credibilidade

Apesar do sucesso de nossos
pisos
modulares
também
oferecemos outras opções de
pisos esportivos piso vinílico,
piso emborrachado pu, piso
asfáltico (tipo lisonda), quadras
de saibro e campos de grama
sintética e quadras completas de
pádel.

Nossa equipe de atendimento
está totalmente focada em
atender e superar as expectativas de nossos clientes em
relação a seus projetos. Desde a
escolha do tipo de piso, passando pelo layout e instalação, o
objetivo de nossa equipe é
sempre oferecer a melhor
solução dentro do orçamento
disponível de nossos clientes

A Flexquadra possui uma
estrutura
administrativa
e
operacional simples e eficiente
que visa dar o máximo de
atenção, transparência a e
velocidade a todas as etapas de
atendimento ao cliente, desde o
contato inicial, passando pela
negociação comercial, projeto,
entrega, instalação e pós-venda.

A Flexquadra atua no mercado de pisos esportivos
desde 2010, sendo líder nacional na venda de pisos
modulares em polipropileno. Temos o maior
conjunto de obras entregues com este piso do
Brasil. Empresas como a Volvo, Vale do Rio Doce,
SESC, Rede La Salle, Rede Adventista, Rede Paulínia,
Construtora Melnick, Bodytech, Cia Athlética, AABB
e dezenas de outras pessoas jurídicas e físicas
podem atestar a excelência de nossas pisos e
serviços.

A Flexquadra é a única empresa
do Brasil a ter projetos esportivos de pisos modulares em
polipropileno instalados em
outros países (Uruguai)

Fornecedor Oficial

Todas as maiores obras esportivas com pisos
modulares já feitas no Brasil (acima de 2.000m2)
foram executados pela Flexquadra. Alguns
exemplos são o ginásio da Universidade Nove de
Julho em São Paulo SP, as quadras externas do
Colégio São José em Itajaí / SC e o ginásio do
Colégio Bom Conselho em Porto Alegre / RS.

Apoiador

FPFS
Brasil

ENDEREÇO COMERCIAL
Alameda Santos, 1165
Cerqueira César • São Paulo • SP
CEP: 014019-002

TELEFONE
(11) 2626.7296

WHATSAPP
(11) 98626.5295

+ de 200.000m2
de Pisos instalados
Atendimento

www.flexquadra.com.br

Exclusivo via
QRCODE

PISOS
MODULARES
ESPORTIVOS

Ginásios e
Quadras Cobertas

linha

A número 1 em pisos
modulares esportivos

atendemos
TODO BRASIL

Principais
Caracteristícas
Piso
Manta de Borracha

• Pisos modulares esportivos para ginásios e quadras
cobertas

Contrapiso Nivelado

• Pisos móveis (desmontáveis)
• Aprovados para todos os esportes coletivos,
inclusive hockey-in-line
• Instalação rápida e simples através de encaixes do tipo
macho e fêmea

Piso

• Feitos de polipropileno copolimerizado

Contrapiso Nivelado

Manta de Isopor

• Sistema de amortecimento que reduz o impacto
articular e nas quedas sobre as quadras
• Totalmente resistentes a água e umidade
Piso com Amortecedores

• Não empenam nem soltam fartas
• Instalação usando manta acústica de borracha
ou isopor sobre contrapiso nivelado
• Alguns modelos possuem amortecedores que
dispensam o uso da manta acústica

Acabamentos

• Custo de manutenção virtualmente zero
Rampa Lateral

• Garantia de cinco a dez anos dependendo
do modelo

Canto

MODELOS DA LINHA INFLEX

Inflex NC I

Nacional, manta, fosco
Medidas : 250 x 250 x 12 mm / 260g

Inflex EN Flat

Importado, manta, brilhante
Medidas : 250 x 250 x 12 mm / 220g

Inflex ZS Mat X

Importado, manta, fosco
Medidas : 250 x 250 x 13 mm / 230g

Inflex ZS Elastic Mat

Importado, amortecedor, fosco
Medidas : 304,8 x 304,8 x 15 mm / 440g

Fornecedor Oficial

Apoiador

FPFS
Brasil

ENDEREÇO COMERCIAL
Alameda Santos, 1165
Cerqueira César • São Paulo • SP
CEP: 014019-002

TELEFONE
(11) 2626.7296

WHATSAPP
(11) 98626.5295

+ de 200.000m2
de Pisos instalados
Atendimento

www.flexquadra.com.br

Exclusivo via
QRCODE

PISOS
MODULARES
ESPORTIVOS

Quadras
Poliesportivas
Descobertas

linha

A número 1 em pisos
modulares esportivos

atendemos
TODO BRASIL

Principais
Caracteristícas

Piso

• Pisos modulares esportivos para quadras descobertas

Contrapiso Nivelado

• Pisos móveis (desmontáveis)
• Feitos de polipropileno copolimerizado e aditivos anti-UV
e anti-oxidação

Piso

• Aprovados para todos os esportes coletivos : futsal, basquete,
voleibol, handebol e hockey-in-line

Drenagem de Água
Contrapiso nivelado

• Instalação rápida e simples através de encaixes do tipo macho e fêmea
• Sistema de amortecimento que reduz o impacto articular e o de quedas
• Alguns modelos possuem amortecedores de borracha (TPE)
• Totalmente resistentes a água e umidade

Piso com Amortecedores

• Aditivo anti-UV de última geração para maior permanência de cores
• Piso auto-drenante : superfície vazada para escoamento rápido de água
• Instalação sobre contrapiso nivelado com caimento de 1%

Acabamentos

• Maior conforto térmico : reduzem a irradiação de calor da quadra
Rampa Lateral

• Não empenam nem soltam farpas
• Custo de manutenção virtualmente zero

Canto

• Garantia de cinco a dez anos dependo do modelo do piso

MODELOS DA LINHA OUTFLEX

Outflex NC I

Nacional, fosco
Medidas : 250 x 250 x 12 mm / 180g

Outflex ZS Elastic Pro
Importado,amortecedor, fosco
Medidas : 304,8 x 304,8 x 15 mm / 340g

Outflex EN Pearl

Importado, fosco
Medidas : 304,8 x 304,8 x 13,8 mm / 290g

Outflex EN Elastic DL
Importado, amortecedor, fosco
Medidas: 304.8 x 304,8 x 14,5 mm / 310g

Fornecedor Oficial

Apoiador

FPFS
Brasil

ENDEREÇO COMERCIAL
Alameda Santos, 1165
Cerqueira César • São Paulo • SP
CEP: 014019-002

TELEFONE
(11) 2626.7296

WHATSAPP
(11) 98626.5295

+ de 200.000m2
de Pisos instalados
Atendimento

www.flexquadra.com.br

Exclusivo via
QRCODE

PISOS
MODULARES
ESPORTIVOS

Quadras de
Tênis rápidas

linha

A número 1 em pisos
modulares esportivos

atendemos
TODO BRASIL

Principais
Caracteristícas

Piso

• Pisos modulares esportivos para quadras de tênis rápido

Contrapiso Nivelado

• Pisos móveis (desmontáveis)
• Feitos de polipropileno copolimerizado e aditivos anti-UV
e anti-oxidação
• Alguns modelos com certificação da ITF (Federação
Internacional de Tênis)

Piso

• Estilo de jogo ( velocidade e retorno de bola ) semelhante
ao do piso asfáltico

Drenagem de Água
Contrapiso Nivelado

• Instalação rápida e simples através de encaixes do tipo
macho e fêmea
• Sistema de amortecimento que reduz o impacto articular
e o de quedas
• Alguns modelos possuem amortecedores de borracha (TPE)

Piso com Amortecedores

• Totalmente resistentes a água e umidade
• Aditivo anti-UV de última geração para maior permanência
de cores
• Piso auto-drenante : superfície vazada para escoamento
rápido de água

Acabamentos

• Instalação sobre contrapiso nivelado com caimento de 1%
• Maior conforto térmico : reduzem a irradiação de calor da quadra

Rampa Lateral

• Não empenam nem soltam farpas

Canto

• Custo de manutenção virtualmente zero
• Garantia de cinco a dez anos dependo do modelo do piso

MODELOS DA LINHA TENISFLEX

Tenisflex ZS Elastic DL

Importado, amortecedor, fosco
Medidas : 300 x 300 x 15.8 mm / 295g

Tenisflex EN ITF

Importado,fosco
Medidas : 400 x 400 x 15,8 mm / 470g

Tenisflex ZS Elastic Grid

Importado, amostecedor, fosco
Medidas : 304,8 x 304,8 x 14,8 mm / 310g

Tenisflex EN DL2

Importado,fosco
Medidas : 304,8 x 304,8 x 15,8 mm / 255g

Fornecedor Oficial

Apoiador

FPFS
Brasil

ENDEREÇO COMERCIAL
Alameda Santos, 1165
Cerqueira César • São Paulo • SP
CEP: 014019-002

TELEFONE
(11) 2626.7296

WHATSAPP
(11) 98626.5295

+ de 200.000m2
de Pisos instalados
Atendimento

www.flexquadra.com.br

Exclusivo via
QRCODE

PISOS
MODULARES
ESPORTIVOS

Quadras
Esportivas
Profissionais

linha

A número 1 em pisos
modulares esportivos

atendemos
TODO BRASIL

Principais
Caracteristícas

Piso

• Pisos modulares esportivos para quadras profissionais
Contrapiso Nivelado

• Pisos desmontáveis (móveis)
• Feitos de polipropileno e TPE (borracha de alta performance)
• Produtos de classe mundial usados em competições esportivas
internacionais

Piso
Drenagem de Água

• Pisos com certificados de diversas federações esportivas mundiais

Contrapiso Nivelado

• Amortecimento profissional que reduz o impacto articular e o de quedas
• Textura anti-derrapante de alto desempenho
• Conforto térmico : reduzem a irradiação de calor das quadras
Piso com Amortecedores

• Superfície auto-drenante (vazada) para rápido escoamento de água
• Instalação sobre contrapiso nivelado com caimento de 1%
• Aditivo anti-UV de última geração para maior permanência de cores
• Não empenam nem soltam farpas

Acabamentos

• Custo de manutenção virtualmente zero

Rampa Lateral

• Garantia de dez a quinze anos dependendo do modelo do piso
Canto

MODELOS DA LINHA PROFLEX

Proflex SES Elite

Importado, TPE, fosco
Medidas : 250 x 250 x 20 mm / 560g

Proflex SES Competition

Importado, TPE, fosco
Medidas : 250 x 250 x 1,6 mm / 550g

Proflex SES Battle
Importado, TPE, fosco
Medidas : 301 X 301 X 12 mm / 440g

Proflex ZS Elite X

Importado, amortecedor, fosco
Medidas : 304,8 x 304,8 x 19 mm / 450g

Fornecedor Oficial

Apoiador

FPFS
Brasil

ENDEREÇO COMERCIAL
Alameda Santos, 1165
Cerqueira César • São Paulo • SP
CEP: 014019-002

TELEFONE
(11) 2626.7296

WHATSAPP
(11) 98626.5295

+ de 200.000m2
de Pisos instalados
Atendimento

www.flexquadra.com.br

Exclusivo via
QRCODE

PISOS
MODULARES
ESPORTIVOS

Playgrounds e
Quadras Infantis

linha

A número 1 em pisos
modulares esportivos

atendemos
TODO BRASIL

Principais
Caracteristícas
Piso

• Pisos modulares para playgrounds e quadras infantis
Contrapiso Nivelado

• Pisos móveis (desmontáveis)
• Pisos flexíveis feitos de polipropileno e borracha (TPE)
• Instalação rápida e simples através de encaixes do tipo macho e fêmea

Piso

• Sistema de amortecimento que reduz o impacto articular e o de quedas

Drenagem de Água

• Alguns modelos possuem amortecedores de borracha (TPE)

Contrapiso Nivelado

• Totalmente resistentes a água e umidade
• Fáceis de limpar : não aderem sujeira
• Aditivo anti-UV de última geração para maior permanência de cores
Piso com Amortecedores

• Piso auto-drenante : superfície vazada para escoamento rápido de água
• Instalação sobre contrapiso nivelado com caimento de 1%
• Maior conforto térmico : reduzem a irradiação de calor do playground

Acabamentos

• Não empenam nem soltam farpas
• Custo de manutenção virtualmente zero

Rampa Lateral

• Garantia de cinco a dez anos dependo do modelo do piso
Canto

MODELOS DA LINHA PLAYFLEX

Playflex ZS Elastic

Importado, amortecedor, fosco
Medidas : 250 x 250 x 15,8 mm / 195g

Playflex EN SES

Importado, fosco, TPE
Medidas : 304,8 x 304,8 x 1,2 mm / 480g

Playflex Elastic Soft

Importado, fosco, Grid TPE
Medidas : 304,8 x 304,8 x 15,5 mm / 440g

Fornecedor Oficial

Apoiador

FPFS
Brasil

ENDEREÇO COMERCIAL
Alameda Santos, 1165
Cerqueira César • São Paulo • SP
CEP: 014019-002

TELEFONE
(11) 2626.7296

WHATSAPP
(11) 98626.5295

+ de 200.000m2
de Pisos instalados
Atendimento

www.flexquadra.com.br

Exclusivo via
QRCODE

FAQ

Dúvidas sobre pisos modulares?
Veja aqui as respostas para as perguntas mais comuns

Quais são os tipos de pisos modulares disponíveis?
Nossos pisos modulares esportivos estão disponíveis em 5 linhas (tipos): Pisos Modulares Indoor - Linha Inflex para ginásios e quadras cobertas . Pisos
Modulares Outdoor - Linha Outflex para quadras poliesportivas descobertas. Pisos Modulares Tênis - Linha Tenisflex para quadras rápidas de tênis,
pádel e pickleball. Pisos Modulares Profissionais - Linha Proflex - para competições esportivas de alto padrão e Pisos Modulares Playground - Linha
PlayFlex para playgrouns, quadras e áreas infantis. A Flexquadra oferece a maior quantidade de modelos de pisos modulares do mercado nacional.
No total são comercializados 19 modelos, sendo 2 modelos nacionais (1 indoor e 1 outdoor) e os demais importados com exclusividade.

Sobre quais contrapisos os pisos modulares podem ser instalados?
Para a instalação dos pisos modulares é necessário um contrapiso nivelado (concreto, asfalto ou similar). Para quadras externas é preciso que este
contrapiso também tenha um caimento entre 1 e 2% em direção ao sistema de drenagem da quadra. No caso de uma reforma, os piso modulares
podem ser instalados sobre os pisos das quadras existentes, desde que as mesmas tenham condições mínimas de nivelamento e caimento.

Qual é a matéria-prima dos pisos modulares?
Polipropileno copolimerizado virgem (resina plástica não-reciclada) com pigmentos de cor e aditivos anti-UV, anti-estático e anti-oxidação.
Em alguns modelos importados também é usado TPE (resina de borracha).

Qual o tamanho dos pisos modulares?

Depende do modelo escolhido. Para os modelos nacionais a medida é 250 x 250 x 12 mm. Para modelos importados o tamanho mais
comum é 305 x 305 x 15 mm

Como é feita a instalação?
Todo o processo de instalação dos pisos modulares é feito através de encaixes do tipo macho-fêmea, o que torna a instalação e a desmontagem,
se necessária, simples e rápida. No caso dos pisos da linha indoor (exceto para os modelos com amortecedores) é necessário a instalação de uma
manta acústica de borracha ou isopor antes da montagem do piso.

Como são feitos os acabamentos da quadra?
Os pisos modulares possuem rampas laterais e cantos para um acabamento perfeito. A instalação destes acabamentos também é feita por
encaixes tipo macho-fêmea. Quando necessário, estes pisos também podem ser recortados para a instalação de postes, traves e alambrados
ou para a execução de acabamentos em torno de colunas.

Como é feita a demarcação das linhas esportivas?
A pintura das linhas esportivas é feita usando tinta PU alifática bi-componente aplicada sobre fundo feito com promotor de aderência para plástico
(primer). Este padrão técnico garante grande resistência a pintura executada. Utilizamos um demarcador de linhas esportivas profissional para
acelerar e simplificar o processo de demarcação. Não recomendamos a utilização de fitas adesivas para demarcações esportivas definitivas.
A utilização destas fitas é apenas indicada para eventos de curta duração.

FAQ

Dúvidas sobre pisos modulares?
Veja aqui as respostas para as perguntas mais comuns

É possível aplicar logotipos?
As equipes de instalação da Flexquadra têm grande experiência na personalização de quadras através da pintura logotipos dos mais variados tipos.
Para isto o cliente deverá disponibilizar este logotipo em arquivo digital. A tinta usada para a execução da pintura do logotipo é a mesma utilizada
para a demarcação das linhas esportivas.

Os pisos modulares escorregam?
Nossos pisos modulares obedecem aos padrões técnicos internacionais de pisos esportivos e são projetados reduzir ao máximo
situações de escorregamento dos atletas. Porém advertimos que jamais se deve jogar em pisos molhados.

Os pisos modulares são confortáveis?
Os pisos modulares, mesmo os modelos mais simples, são mais confortáveis que os pisos das quadras esportivas tradicionais de concreto ou asfalto.
O formato e o material dos pisos modulares visam reduzir o impacto articular dos atletas. Alguns modelos importados possuem amortecedores de
borracha, o que aumenta significativamente seu conforto e desempenho esportivo. Dentre os modelos comercializados pela Flexquadra, os modelos
importados feitos em TPE (resina de borracha) são os mais confortáveis. Estes são os pisos utilizados, por exemplo, nos campeonatos mundiais e
olímpicos do Basquete 3x3.

Como é feita a limpeza dos pisos modulares?
A limpeza periódica é simples, rápida e barata, sendo feita utilizando apenas um pano úmido ou mop numa solução de detergente neutro para piso
diluído em água. Produtos químicos, como cloro ou água sanitária, devem ser evitados no processo de limpeza da quadra pois os mesmos provocam
a descoloração permanente do piso, situação que não é coberta pela garantia. Também é possível a utilização de uma lavadora industrial de pisos do
tipo lava-e-seca para uma limpeza mais profunda. Porém deve-se ter muito cuidado na escolha da cerda rotativa utilizada neste equipamento para
que sejam evitados danos (marcas, arranhões) no piso da quadra.

Estes pisos possuem certificados das federações esportivas?

Alguns modelos de nossos pisos importados possuem certificação das mais importantes federações internacionais como a FIBA (basquete), FIFA
(futsal), FIVB (voleibol), IHF (handebol), ITF (tênis), ITTF (tênis de mesa) e IBF (badminton)

Vocês fazem projetos?

Para cada cliente é feito um layout de cores e demarcações esportivas. Este projeto é executado e enviado para aprovação do comprador antes da
produção e envio do piso. Este layout faz parte do contrato de compra.

É possível financiar a compra?

Oferecemos planos personalizados de pagamento para cada projeto vendido. Os modelos nacionais podem ser pagos com o Cartão BNDES
em até 48 vezes.

FAQ

Dúvidas sobre pisos modulares?
Veja aqui as respostas para as perguntas mais comuns

A Flexquadra atende todo o Brasil?

A Flexquadra atende todo o Brasil já tendo instalado mais de 200.000 m2 de pisos modulares em 20 estados brasileiros, sendo ainda a única empresa
nacional com obras com pisos modulares esportivos no exterior (Uruguai).

Qual o tempo de entrega e instalação?
Para quadras de até 1.000 m2, o tempo de entrega dos pisos modulares nacionais é de 30 dias . Caso o modelo escolhido seja importado e não exista
estoque disponível no momento da compra, o prazo de entrega é de 120 dias. Lembrando que este prazo é uma estimativa e pode variar conforme os
procedimentos de transporte marítimo internacional e desembaraço alfandegário. O prazo de instalação de quadras até 1.000 m2 é de até 6 dias.

Qual é a garantia?
Os piso modulares esportivos comercializados pela Flexquadra têm garantia de 5 a 10 anos contra defeitos de fabricação, dependendo do modelo do
piso. Esta garantia cobre situações como quebra, fissuras, empenamento e descoloração anormal do piso. Esta é a maior garantia oferecida no
mercado nacional e está condicionada a observação dos padrões de uso e limpeza informados por ocasião da instalação do piso.

Por que escolher a Flexquadra?
A Flexquadra é pioneira na utilização de pisos modulares em larga escala em projetos esportivos no Brasil, sendo hoje líder nacional na venda deste
tipo piso. Temos grande experiência no atendimento dos mais diferentes tipos de clientes em todo o Brasil, como pessoas físicas, escolas, universidades, condomínios, clubes, espaços de locação, associação de funcionários, igrejas e hotéis. Dispomos da maior e melhor variedade de modelos de pisos
modulares do mercado, o que nos possibilita atender os mais variados tipos de projetos em termos de desempenho técnico e investimento. Nosso
atendimento comercial é ágil e experiente. Temos prazos flexíveis de pagamento e nossa garantia (entre cinco e dez anos) é a maior do mercado.
A pontualidade na entrega é um compromisso com todos os nossos clientes.

PISO ALFÁLTICO
ESPORTIVO

AsfaltoįõĈ

A número 1 em pisos
modulares esportivos

Quadras de
Tênis e Quadras
Poliesportivas

atendemos
TODO BRASIL

Asfalto
REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS CAMADAS

REVESTIMENTO

Principais
Caracteristícas
• Excelente custo-benefício
• Piso padrão para as quadras de tênis rápido
• Boa opção de piso para quadras poliesportivas descobertas

AC Verniz
AC Acabamento
AC Regularizador
AC Amortecedor (opcional)
Lama Asfáltica Selante

• Bom desempenho esportivo
BASE

Pedrisco com Asfalto

• Piso mais macio que os pisos em concreto

Brita nº1 com Asfalto
Pó de Pedra

• Piso monolítico sem juntas de dilatação

Solo Compactado

• Secagem rápida após as chuvas
• Manutenção mais barata que o saibro
• Dois anos de garantia

EXCELENTE OPÇÃO DE PISO PARA QUADRAS DE TÊNIS
E POLIESPORTIVAS
O piso asfaltico esportivo é uma excelente opção, tanto para quadras de tênis rápido, quanto para
quadras poliesportivas descobertas. Este piso é constituído por uma base asfáltica monolítica
(sem emendas) com revestimento acrílico-polivinílico, insensível a variações de temperaturas e
intempéries. Esta base asfáltica é constituída por camadas compactadas de pó de pedra, brita 1 e
pedrisco com emulsão asfáltica fria. A regularização é executada com massa asfáltica com resinas
tivas. A textura antiderrapante deste piso é adequada para todos os esportes. O piso asfáltico
esportivo é mais macio que os pisos em concreto e requer muito menos manutenção que as
quadras de saibro.

Apoiador
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Brasil

ENDEREÇO COMERCIAL
Alameda Santos, 1165
Cerqueira César • São Paulo • SP
CEP: 014019-002
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+ de 200.000m2
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PINTURA
PU

Pu

A número 1 em pisos
modulares esportivos

Ginásios e Quadras
Poliesportivas
Descobertas

atendemos
TODO BRASIL

Pu

Pintura PU simples

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS CAMADAS

Principais
Caracteristícas

PU Top Coat
PU Base Coat
PU Regularizador
PU Primer MCP
Substrato

Pintura PU autonivelante

• Piso monolítico (sem emendas)
• Pintura de alto desempenho : longevidade,
durabilidade e beleza
• Excelente amortecimento quando aplicada
sobre base de borracha
• Pode ser usada em ginásios ou áreas descobertas

Pintura PU emborrachada

• Grande variedade de cores e tonalidades
• Piso de beleza duradoura e fácil limpeza
• Baixíssimo custo de manutenção
• Cinco anos de garantia

PU Top Coat
PU Base Coat
PU Autonivelante
PU Regularizador
PU Primer MCP
Substrato

PU Acabamento Colorido
PU Autonivelante Flexível
PU Selante
PU Amortecedor (opcional)
PU Primer MCP
Substrato

OPÇÕES DE PINTURA PU

Aplicada sobre substrato (contrapiso) regularizado com
umidade inferior a 5 %. Pintura de baixa espessura em
torno de 800 microns.

Pintura PU simples
Pintura PU autonivelante

Aplicada sobre substrato (contra piso) com umidade
inferior a 5%. Contra piso regularizado e nivelado com
camadas e material autonivelante, o que garante aparência e acabamento excepcionais. Pintura de alta espessura
- 2 a 3 mm.

Pintura PU emborrachada

Aplicada sobre manta amortecedora de borracha SBR. Esta
manta (5 ou 7 mm) garante excepcional amorecimento ao
piso. Pintura PU autonivelante com espessura de 2 a 3
mm. Piso acabado (incluindo a manta) com espessura total
de 7 a 10 mm.
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PISO FLUTUANTE
DE MADEIRA

Woodflex

A número 1 em pisos
modulares esportivos

Ginásios

atendemos
TODO BRASIL

Principais
Caracteristícas

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA

Woodflex

Madeira
maciça
Grápia

• Piso para ginásios poliesportivos

Placa de
compensado

Barrotes com
amortecedores

• Desempenho esportivo excepcional

Contrapiso
de concreto

• Amortecimento : viguetas com amortecedores de neoprene
• Superfície de madeira maciça ( grápia )
• Estrutura de compensado multilaminado fenólico
• Piso oficial do basquete
• Grande variedade de cores e tonalidades
• Aceita pequenos consertos
• Cinco anos de garantia

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PISO WOODFLEX

MADEIRA DO PISO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADO (PLYWOOD)

Madeira: Grápia (Apuleia Leiocarpa)
Tipo: Assoalho c/ encaixe M/F – 4 lados
Espessura: 2,0 mm
Largura aprox.: 78 mm
Comprimento: 300 mm (1ft) até 1.200mm (4ft)
Umidade: Seca Estufa – K.D.
Classificação: 1ª A/B – Exportação

Comprimento: 2.200 mm
Largura:
1.600 mm
Espessura: 12 mm
Colagem:
Cola (Prolgel – FF45)
Resistente a Umidade
Sólido 48% a 50% PH 11 a 13
Temp. Prensa 121ºC

VIGUETAS DE SUSPENSÃO

AMORTECEDORES

Comprimentos: Variados / madeira de lei
Madeira de Lei, aplainadas S4S
Tratamento fungicida

Borracha Neoprene
Medidas: 10x40x50mm

Fornecedor Oficial
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PISO VINÍLICO
ESPORTIVO

Vinilflex
INDOOR

A número 1 em pisos
modulares esportivos

Ginásios e
Quadras Cobertas

atendemos
TODO BRASIL

Principais
Caracteristícas

Vinilflex

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS CAMADAS

INDOOR

Poliesportivo

• Piso oficial do voleibol, handebol, badminton
e tênis de mesa
• Conforto excepcional
• Reduz o impacto nas articulações em mais de 30 %
• Piso móvel (desmontável)
• Espessuras entre 4,5 e 8 mm

Madeira

• Largura de 1,80 m
• Diversas cores sólidas disponíveis
• Opções de textura de madeira

Badminton

• Textura superficial anti-derrapante
• Jamais terá que ser repintado
• Rápido e simples de limpar

Tênis de Mesa

• Custo de manutenção zero

TIPOS DE TEXTURAS

MODELOS DA LINHA VINILFLEX INDOOR
Especificações:

Comprimento: 15m
Largura: 1,80 m
Espessura: 6,0 / 7,0 e 8,0 mm
Textura: Gem, Rain-Drop

Poliesportivo
A-29160 | Y-46170 (FIBA/IHF) | A-29180

Especificações:

Madeira

Comprimento: 15m
Largura: 1.8m
Espessura: 6,0 / 7,0 e 8 mm
Textura: Madeira

A-65160 | Y-65170 (FIBA) | A-65180

Comprimento: 15m
Largura: 1,80 m
Espessura: 4,5 e 8,0 mm
Textura: Crystal Sand, Snake Skin

A-21145 (BWF 3) | Y-23150 (BWF 2) | Y-23170 (BWF 1)

Cores:

GREEN E BLUE

Especificações:

Tênis de Mesa

Comprimento: 15m
Largura: 1,80 m
Espessura: 5,0 / 5,5 e 7,0 mm
Textura: Weaving

Y-14150 (ITTF) | Y-14155 (ITTF) | Y-14170 (ITTF)

Fornecedor Oficial
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PISO VINÍLICO
ESPORTIVO

Vinilflex
OUTDOOR

A número 1 em pisos
modulares esportivos

Quadras
Poliesportivas
Descobertas

atendemos
TODO BRASIL

Vinilflex

TEXTURAS E CORES DISPONÍVEIS

OUTDOOR

Principais
Caracteristícas
• Pisos vinílicos esportivos para quadras externas
• Instalação rápida e simples
• Piso aprovado para os principais esportes
• Redução do impacto nas articulações em superior a 30 %
• Três opções de textura superficial anti-derrapante
• Largura de 1,7 e 1,80 m
• Espessura de 5,0 / 5,5 e 8,0 mm
• Instalação sobre contrapiso nivelado sem umidade
• Cores disponíveis: vermelho, azul e verde
• Jamais terá que ser repintado
• Baixo custo de manutenção
• Garantia entre quatro e oito anos depedento do modelo

PISOS VINÍLICOS OUTDOOR
Os pisos vinílicos outdoor trazem para as quadras descobertas
o mesmo conforto, beleza e desempenho já bem conhecidos
dos pisos vinílicos indoor destinados a ginásios. Eles vêm em
rolos de 1,7 (TPE) e 1,80 m de largura e espessura de 5,0 / 5,5
e 8,0 mm (TPE). Sua instalação pode ser permanente, quando
os rolos são colados no contrapiso e soldados entre si. Ou
provisória, quando os rolos são apenas fixados por fita dupla
face. O piso vinílico esportivo outdoor é uma manta de borracha com camada superficial em pvc de 1,2 / 1,5 mm com textura superficial e inferior anti-derrapantes. Para sua instalação
é necessário um contrapiso nivelado, sendo que para a instalação definitiva é necessário também que este contrapiso seja
polido e não tenha umidade ascedente superior a 5 %.
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SAIBRO
SINTÉTICO

QUADRAS
DE TÊNIS

A número 1 em pisos
modulares esportivos

atendemos
TODO BRASIL

Principais
Caracteristícas
• Saibro sintético para quadras de tênis
• Certificado de velocidade da ITF categoria 1 - a mesma
do saibro
• Retorno e spin de bola semelhante ao do saibro
• Amortecimento superior ao saibro tradicional
• Testado e aprovado por jogadores da ATP
• Aparência semelhante a quadra de saibro
• Não utiliza água em sua manutenção
• Drenagem mais rápida que a quadra de saibro
• Não gera poeira no tempo seco, nem vira lama com a chuva
• Jamais terá que ser reformado
• Manutenção rápida, simples e de baixo custo
• Garantia de 5 anos

CLASSIC CLAY
A tecnologia das quadras Classic Clay oferece pisos equivalentes ao saibro tradicional porém
com baixíssimo custo de manutenção e adequados a qualquer tipo de clima e estação.
As quadras Classic Clay dispensam água, utilização de rolo ou periódicas reconstruções
como ocorre na manutenção do saibro tradicional. Isto significa mais tempo de quadra para
clubes, condomínios, resorts, jogadores e técnicos e menores custos de manutenção.
Além de ser a superfície preferida para o tênis recreativo, o saibro é também a superfície
utilizada em mais de 50 % dos torneios profissionais no mundo. Você não pode ser dar ao
luxo de não conhecer esta verdadeira
revolução no mundo do tênis: Classic
Clay, o saibro do século 21. Este piso
é vendido somente na medida oficial
do tênis : 18,27 x 36,59 m.
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