LINHA

SPORT
PISO MODULAR ESPORTIVO NAS ESCOLAS

Por que quadras esportivas são tão importantes pro
ambiente escolar?
A presença de uma quadra esportiva nas escolas é de fundamental importância para garantir que as aulas de educação
física sejam ministradas com qualidade e segurança, e também para que a escola forneça uma infraestrutura mínima
para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Além disso, é um espaço no qual ocorre a interação social,
colaborando sempre com o desenvolvimento do pensamento coletivo e alimentando o senso de cooperação.
O Ministério da Educação, e até mesmo a UNESCO, são grandes incentivadoras da promoção de aulas de educação física
de qualidade nas escolas, evidenciando a prática esportiva como fundamental para o desenvolvimento de habilidades
essenciais aos cidadãos do século XXI.

Solução para reforma e construção de quadras

Vantagens

A escolha do revestimento da quadra esportiva é um dos principais pontos
a ser considerado na hora da construção ou reforma desse ambiente.
Existem variadas soluções no mercado, sendo uma delas, o Piso Modular
Esportivo. Esse é um revestimento de alta performance que já é utilizado
no mundo todo (inclusive em quadras oficiais) e está em crescimento no
Brasil.
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Piso Modular Esportivo
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). São dois
modelos disponíveis:

Indoor

Outdoor

Ambientes internos

Ambientes externos

ESPECIFICAÇÕES
Indoor

ESPECIFICAÇÕES
Outdoor

250x250x12 mm

251 x 251 x 12mm

Sistema de encaixes com
travamento

Sistema de encaixes com
travamento

Resistente aos impactos

Menor impacto em quedas

Bordas em rampas

Bordas em rampas

Cantos arredondados

Cantos arredondados

PlastSport PP Indoor

PlastSport PP Outdoor

Manta PEBD 3mm

Base rígida

Base rígida

Caso de Sucesso - Piso Outdoor
Situação
Com uma área de 1.300 m², a escola continha 3 quadras poliesportivas
descobertas construídas em cimento.
Essas quadras demandavam muita manutenção, repinturas e possuíam
diversos pontos com defeitos, onde o concreto havia se soltado.

ANTES

Solução
Apresentamos o Piso Modular Esportivo Outdoor como a opção
ideal para atender a todas as exigências da escola, oferecendo também
um ganho de performance aos praticantes de atividades físicas.
O piso existente não precisou ser removido, assim como sua pintura. As
partes mais críticas, com buracos e rachaduras, foram preenchidas com
argamassa.
Após a regularização do piso de concreto existente, foi instalado o Piso
Modular Esportivo .

DEPOIS

Outras instalações - Piso Outdoor

Escola Francisco Dal Santo

Coleguium

Colégio Maple Bear

Colégio Pensi

Jundiaí/SP

Belo Horizonte/MG

Curitiba/PR

Rio de Janeiro/RJ

Escola Aramis Poli

Escola de Educacional

Condomínio Vila Carrão

Jundiaí/SP

Infantil Uyetaqui

São Paulo/SP

Paranaguá/PR

Caso de Sucesso - Piso Indoor
Situação

Solução

A escola de vôlei está situada no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. Em uma
área de 800 m², possuía uma quadra de vôlei oficial e 4 miniquadras para
treinamento construídas com piso de madeira em ripas e com encaixes.

Apresentamos o Piso Modular Esportivo Indoor, instalado sobre
uma manta de borracha, como a opção ideal para atender a todas as
exigências da escola, oferecendo um piso com ganho de performance para
os praticantes de vôlei. O piso existente não precisou ser removido, assim
como sua pintura.

As quadras demandavam muita manutenção, repinturas e apresentavam
diversos pontos com defeitos, com madeiras trincadas e quebradas.

ANTES

As partes mais críticas, com rachaduras, trincas e madeiras expostas,
foram preenchidas com argamassa.

DEPOIS

Outras instalações - Piso Indoor

SESC - Tijuca

UNIUV

Colégio Logosófico

Escola São Judas Tadeu

Rio de Janeiro/RJ

União da Vitória/PR

Belo Horizonte/MG

Contagem/MG

Colégio Portal

Colégio Liceu Jardim

CECE Benedito de Lima

Cuiabá/MT

Santo André/SP

Jundiaí/SP

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

