Pavimentos Modulares de Exterior
FABRICADO EM

PORTUGAL

porquê
pavimentos modulares?
A Sports Partner, é uma empresa portuguesa 100%
dedicada ao desporto, que aposta no fabrico dos seus
pavimentos modulares desportivos, garantindo-lhe
inovação, qualidade e diferenciação. Graças aos seus
módulos reforçados de 25cm x 25cm com 7 encaixes
macho e fêmea, apresentamos-lhe várias vantagens
desportivas e funcionais. Pode comprovar que esta é a
melhor solução do mercado, tendo em conta a
Qualidade, Custo, Versatilidade e Garantia.

vantagens desportivas

vantagens funcionais
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Sem custos de manutenção;
15 anos de garantia prestadas diretamente pela Sports Partner,
fabricante oﬁcial, devidamente comprovado;
Vasto leque de cores disponíveis para personalização;
Fácil e rápida reparação. Com esta solução não será necessário
recorrer a remendos ou intervenções profundas e demoradas;
Publicidade através de alteração de alguns módulos;
Facilidade e rapidez na montagem/desmontagem/transporte sem
a utilização de colas na base;
Aplicável sobre qualquer superfície rígida e plana;
Possibilidade de aplicação sobre outros pavimentos já existentes;
Realização das marcações desportivas na fábrica. Apenas um dia
para instalar o seu pavimento desportivo;
Drenagem de água rápida graças à superfície do módulo Patmos.
Superfície do módulo Patmos foi desenvolvida com pequenos
orifícios para evitar a introdução dos dedos das crianças e o
alojamento de pequenas pedras;
Teia única e contínua que não provoca abrasão em caso de queda
acidental e garante maior aderência do atleta;
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Indicado para todas as modalidades desportivas, incluindo
desportos sobre patins;
Acabamento mate sem brilho, elimina os reﬂexos da luz;
Elevados níveis de aderência, graças à microtextura na superfície
especialmente desenvolvida para o efeito;
Único pavimento desportivo que proporciona amortecimento
vertical e lateral;
Certiﬁcado por várias federações desportivas nacionais e
internacionais;
Pavimento desportivo antibacteriano não suscetível de criação de
bactérias e fungos - higiénico e de fácil limpeza;

Atenção!
Perigo de segurança em pisos com superﬁcie abrasiva
com oriﬁcios grandes que permitem a introdução dos
dedos das crianças e o alojamento de pequenas pedras.

certificações

Os nossos pavimentos modulares são utilizados por várias Federações Desportivas Nacionais e Internacionais, sendo considerado o Pavimento Oﬁcial.
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Conforto extra e ﬂexibilidade!

O pavimento desportivo modular Patmos Flex, foi desenvolvido para
proporcionar conforto extra na prática desportiva de exterior. Curioso?

porquê
Patmos flex?
O pavimento desportivo de exterior Patmos Flex foi
desenvolvido com base no feedback de vários
proﬁssionais do mundo do desporto (atletas de alta
competição, treinadores e médicos), o que nos permitiu
desenvolver um pavimento desportivo de exterior
com o objectivo de proporcionar conforto extra e
ﬂexibilidade na prática desportiva de exterior.

Módulo com Teia Única reforçada
Proporciona baixos níveis de abrasão em caso de queda
25x25x1,6 com 7 pontos de encaixe macho/fémea
Superfície mate sem brilho com microtextura

vantagens da sub-base drenante
Conforto extra e flexibilidade

Patmos Flex tem uma sub-base em aglomerado de espuma que
proporciona amortecimento vertical e lateral completamente
uniforme e contínuo em todo o pavimento, protegendo as
articulações dos atletas dos esforços de torção e diminuindo a
fadiga. Proporciona níveis de segurança, conforto e ﬂexibilidade
nunca vistos na prática desportiva de exterior dos seus atletas;

absorção da água = mais aderência

Base existente
Sub-base em aglomerado
de espuma drenante

Patmos Flex tem uma sub-base em aglomerado de espuma
drenante que absorve a água, mantendo a superfície do pavimento
com excelentes níveis de aderência para a prática desportiva;

Absorção de desníveis na base

Absorção de pequenos desníveis e irregularidades na base;

Isolamento acústico

Reduz o ruído provocado pela prática desportiva e pelo ressalto
de bola;
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Onde Estamos

Os nossos produtos estão presentes nos 4 cantos do mundo. Desde a India ao Chile, da Costa Rica ao Qatar, pela
Eslováquia, por toda a Europa do Leste e Norte de África.

EUROPA

AMÉRICA DO
NORTE

AMÉRICA
CENTRAL

ÁSIA

MÉDIO
ORIENTE
ÁFRICA

AMÉRICA
DO SUL

angola

Pavimento desportivo
PATMOS FLEX

australia

Pavimento desportivo
PATMOS FLEX

portugal

Pavimento desportivo
PATMOS FLEX

www.sportspartner.pt

PANAMÁ

Pavimento desportivo
PATMOS FLEX

Espanha

Evento ASEFA - Basket

Eslovénea

Pavimento desportivo
PATMOS FLEX

Estrada dos Linhares 12
2705-858 Alcolombal

OCEÂNIA

Marrocos

Pavimento desportivo
PATMOS FLEX

madagáscar

Pavimento desportivo
PATMOS FLEX

Grécia

Evento 3x3 Basquetebol

T. 219 619 277 / 210 995 751
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Portugal

Evento Estádio da Luz

India

Pavimento desportivo
PATMOS FLEX

portugal

Pavimento desportivo
PATMOS FLEX
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o seu patmos flex

Este piso é costumizável e oferece múltiplas escolhas na cor e marcação das linhas desportivas,
permitindo fazer publicidade diretamente no próprio piso.

características
Dimensões de cada placa: 25 x 25 x 1,6 cm
Planura: 0,0 mm

Ral: 1001

Ral: 1011

Ral: 1015

Ral: 1018

Ral: 2004

Ral: 3009

Ral: 3020

Beije

Brown Beije

Light Ivory

Zinc Yellow

Pure Orange

Oxid Red

Traﬃc Red

Resistência a solventes: Excelente
Receptividade à pintura: Muito boa
Remissão Lateral: entre 0,0 e 1,2 mm
Fixação das placas: 7 pontos de encaixe
macho-fêmea
Produto antibacteriano: não suscetível a
criação de bactérias e fungos

Ral: 4008

Ral: 5003

Ral: 5005

Ral: 5010

Ral: 5012

Ral: 5018

Ral: 5022

Signal Violet

Saphire Blue

Signal Blue

Gentiane Blue

Light Blue

Turquoise Blue

Night Blue

Aplicação: Sobre uma superfície
sólida e plana
Limpeza: Fácil
Cores: Várias

Norma Europeia
EN14904

Produto patenteado com
15 anos de garantia

Ral: 5023

Ral: 5024

Ral: 5025

Ral: 6012

Ral: 6018

Ral: 6032

Ral: 7015

Distant Blue

Pastel Blue

Hoquei Blue

Black Green

Yellow Green

Signal Green

Slate Grey

Ral: 7016

Ral: 7038

Ral: 7047

Ral: 9005

Ral: 9010

Anthracite Grey

Agate Grey

Telegrey

Jet Black

Pure White

serviço de marcações desportivas

use o nosso serviço e receba o seu piso com as
marcações já feitas de fábrica!
Porque queremos facilitar o tempo de instalação do seu
piso desportivo, apresentamos o serviço de marcação de
linhas desportivas que temos especialmente para si. Caso
queira optar, as marcações podem ser realizadas na nossa
fábrica reduzindo assim o tempo de ﬁnalização da sua obra!
Não perca tempo. Contacte-nos já!
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