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As áreas de lazer são consideradas muito importantes, já que proporcionam momentos de diversão, interação 
e saúde. Ter uma quadra significa garantir momentos de descontração com a família, manter o corpo em 
forma e valorizar o imóvel.

O Piso Modular para Quadra Esportiva une inovação e tecnologia. O produto chegou para tornar o dia-a-dia 
do brasileiro mais prático. A produção dos pisos é 100% nacional e diretamente de fábrica, os produtos para 
quadras esportivas modular oferecem garantia de 5 anos, seguindo corretamente as recomendações de uso, 
além de serem recicláveis após descarte.

Por que quadras esportivas são tão importantes?



Solução para a construção de mini quadras

O projeto de construção da mini quadra envolve uma série de decisões, 
entre elas a escolha do piso que será utilizado. Existem diversas soluções 
no mercado, sendo uma delas, o Piso Modular Esportivo, é fabricado em 
polipropileno, um plástico altamente resistente ao impacto, umidade e 
agentes biológicos.

Vantagens

Resistente à 
umidade

Resistente à 
baixas e altas 
temperaturas

Material
reciclável

Proteção
UV

Alta
durabilidade

Fácil
limpeza e 

manutenção

Fácil
instalação



A PlastPrime oferece uma solução prática e com excelente custo-benefício: o PlastSport. É um produto de alta qualidade e 
durabilidade, além de ser resistente a impactos e agentes biológicos (sol, chuvas, etc). 

Piso Modular Esportivo 

ESPECIFICAÇÕES

Outdoor

PlastSport PP Outdoor 

Base rígida

251 x 251 x 12mm 

Sistema de encaixes com 
travamento

Menor impacto em quedas

Bordas em rampas

Cantos arredondados

PlastSport PP Outdoor 

Base rígida



Kit da Mini Quadra Esportiva

Mini Quadra com marcação Mini traves de futebol 

Mini tabela de basquete Mini bola de futebol e basquete



A demarcação para futebol, basquete e hóquei é feita com tinta especial para plástico. Nós enviamos a 
quadra pronta, basta você montar, é rápido, prático e simples! A colocação do piso modular esportivo não 
gera entulhos, pode ser feito em algumas poucas horas  e a quadra fica liberada para o uso imediatamente 
após a instalação. Por ser modular, o piso modular esportivo pode ser instalado e desinstalado quantas vezes 
você quiser, podendo ser trocada de lugar sempre que for necessário. Junto com as placas, estão disponíveis 
peças de rampa lateral que são encaixadas na extremidade do piso para facilitar o acesso. 

Demarcação da mini quadra esportiva



Conheça também nosso Piso para Playground

Além dos pisos esportivos, também oferecemos uma solução voltada para 
o revestimento de playgrounds e áreas de lazer em geral. 

Esse é um produto fabricado em blenda de polipropileno com E.V.A, o que 
deixa o produto maleável e seguro contra quedas e tombos. 

Pode ser instalado em áreas internas ou externas.



Quer saber mais sobre essa solução?
(41) 3123-7111 | contato@plastprime.com 

Conheça as obras com PlastSport no site 
www.plastprime.com/sport


