
Reinventing how cork engages the world.

REINVENTANDO 
O CONFORTO DEBAIXO 
DOS SEUS PÉS 



Os produtos SPORTSFLOOR são fabricados através 
da combinação de diversos elastómeros, de modo 
a alcançarem um nível de flexibilidade único, 
resistência ao uso e absorção de impactos.

Todas estas propriedades fazem do SPORTSFLOOR 
a escolha certa para os pavimentos finais 
que requeiram elevados níveis de resiliência, 
otimizando simultaneamente os níveis de conforto 
durante a prática desportiva ou as atividades de 
lazer.

SPORTSFLOOR é a 
solução eficaz para todos 
os pisos desportivos.

PAVIMENTO FINAL 
DE ELEVADO 
DESEMPENHO 

Antiderrapante.

Ciclo de vida longo.

Resistente a riscos e indentação.

Absorve impactos.

Fácil instalação e manutenção.

O piso que satisfaz
todas as necessidades.

Vantagens da instalação do SPORTSFLOOR.

Este material inovador, com um acabamento 
flexível e único, é ideal para integração numa 
ampla diversidade de projetos devido às suas 
características ímpares:



O piso Sportsfloor é constituída por 
borracha reciclada de alta qualidade 
proveniente de pneus usados e 
resíduos de borracha.

REINVENTANDO A 
SUSTENTABILIDADE 
PARA O FUTURO

Cores 

409 Terracota 412 Vermelho 416 Castanho 417 Ouro

423 Bronze 425 Cinzento 426 Verde 427 Azul

492 Casca de ovo 495 Laranja 496 Púrpura 497 Amarelo

498 Menta 405F Preto

Aplicações 

Lazer e outros
• Bibliotecas
• Salas de estudo
• Áreas de armazenamento
•  Casas de banho
•  Átrios/Salas de espera
• Salas de conferência
• Casas de máquinas
•  Áreas de acesso, rampas e 

escadas
•  Passeios, caminhos e pistas

SPORTSFLOOR, uma 
superfície versátil.

Dimensões 

ROLOS LARGURA MIN. LARGURA MAX.

 915 mm  1220 mm

ESPESSURA*   ESPECIFICAÇÕES  

7,5 mm Especificações técnicas 

* Disponíveis outras espessuras.

A nossa marca incorpora a elevada qualidade da 
borracha reciclada no piso final. Convertemos pneus 
usados e outros resíduos de borracha em borracha 
reciclada de qualidade tão elevada que pode voltar a 
ser reciclada no final do ciclo de vida do produto. Assim, 
contribuímos para reduzir o nosso impacto ambiental e 
ajudamos a assegurar a sustentabilidade ambiental.

Os nosso produtos são não só recicláveis como também 
cumprem os requisitos de qualidade do ar interior e de 
emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC).

Sustentabilidade 

Recintos 
desportivos 
•  Centros de 

fitness
• Ginásios
• Pistas de gelo
• Áreas de treino
•  Rampas de 

acesso
•  Caminhos e 

pistas
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