


PISOS DE BORRACHA RECICLADA 
Oferecemos serviço completo: desde a elaboração de projeto, visita técnica para indicar o melhor 

tipo de piso, fornecimento de materiais e instalação. 

Os Pisos de Borracha Reciclada são ideais para salas de peso livre, academias das mais 

diversas modalidades, box de Crossfit, além de áreas playground de escolas, condomínios e 

clubes. São utilizados com grande sucesso há mais de 8 anos por muitas academias, condomínios, 

clubes e ginásios de todo o Brasil. 

 

Nossa Linha de Pisos é sinônimo de resistência, durabilidade e proteção. 
 
 
 

 
ALTO IMPACTO 

  

Nossos pisos são de borracha reciclada densa, o que protege o chão dos impactos constantes que 

ocorrem em um centro de treinamento, além de ajudar na preservação dos equipamentos e proteger 

as articulações dos atletas em caso de quedas.  

 
 

 

CARACTERÍSTICAS INDISPENSÁVEIS 

 

Produzidos com grânulos de pneus usados, unimos estética, amortecimento e sustentabilidade. 

Alto amortecimento | Alta durabilidade | Antiderrapante | Variedade de cores vibrantes e estáveis | Produto 

de fácil instalação e limpeza. 

 
 
 
 
 



 
 
PRATICIDADE NA HORA DE SE EXERCITAR 

Para a prática de exercícios, nada melhor que um piso que lhe dê segurança e conforto.  

Nossos pisos são práticos e também podem ser usados soltos, tanto em áreas internas como externas. 

 
 
 
 

 

USO EXTERNO 

Pneus são capazes de suportar condições extremas, tais como umidade excessiva, exposição constante à 

luz solar e solos irregulares. Sendo assim, nossos pisos são uma opção perfeitamente adequada para 

aplicações ao ar livre. 

 
 
 
 
 

 

ÁREAS PLAYGROUND | Norma ABNT 

Somos a primeira empresa de pisos de borracha que possui certificação da ABNT, o que garante o 

amortecimento estabelecido pela Norma 16071. Uma opção sustentável que oferece muito mais conforto e 

proteção na hora de brincar! 

 

 

 

 



 RAMPA 
  

Além de dar um acabamento visualmente melhor à área, auxilia na subida ao espaço com o piso instalado, 

facilitando o acesso e oferecendo mais comodidade aos usuários. 
 
 
 
 

 
 
 

USO 
Utilizada para finalização e acabamento da montagem dos pisos. 

 

FORMATO 
Placa de 50x50cm, tendo um dos lados a rampa de acabamento. 

 

ESPESSURA 
15mm e 25mm. 

 

CORES 
Preto. 

 

INSTALAÇÃO 
Com cola de contato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINHA FITNESS  
PISO VINÍLICO: UNA O MODERNO E O AMORTECIMENTO DE IMPACTO! 

 

O Piso Vinílico é um piso especialmente desenvolvido para ambientes fitness. 

Pisos com alta durabilidade e resistência, produzidos com materiais ecológicos, 

possuem característica antiderrapante que garantem conforto e segurança aos usuários. Com 

design moderno, trazem toda a elegância do toque amadeirado ao ambiente. 

 

USO 
Indicado para todos os tipos de espaços fitness e comerciais. 

 

FORMATO 
Réguas de 184x950mm. 
Mantas de 2m. 

 

ESPESSURAS 
Réguas: 2mm e 3mm. 
Mantas: 0,7mm; 1,0mm e 1,5mm. 

 

CORES 
Consulte nossos vendedores. 

 

INSTALAÇÃO 
Com cola PVAc – acrílica branca. 

Una o moderno com o amortecimento de impacto! 
 

 

 

 

 



LINHA FITNESS 
SLIM | MODERADO, ALTO E DUPLO IMPACTO | MONSTER | LPO 40 

 

Quando o piso de uma academia não é apropriado às atividades físicas, o usuário corre o risco de 

sofrer lesões nas articulações, comprometendo seu conforto, desempenho e até mesmo a sua 

saúde. Para evitar esse tipo de situação, o ideal é utilizar um Piso de Borracha, pois ele absorve 

melhor o impacto, é muito resistente e durável.  

 

Nossa Linha Fitness oferece piso em placas de borracha reciclada que atendem os atributos 

indispensáveis às superfícies de uma área fitness: antiderrapantes, amortecedores, resistentes e 

com maior capacidade de absorção de ruídos. Contam também com proteção contra fungos e 

bactérias. Todos os nossos pisos podem ser usados tanto em áreas internas como externas. 

 

 

 

 

 

 



L I N H A PLAYGROUND 
PLAY 15 | PLAY 25 | PLAY 40 | OSSINHOS 

 

Infelizmente, muitos parques infantis tem revestimento de asfalto ou concreto. Esses tipos de superfícies 

para áreas de recreação infantil são inapropriados, por serem muito ásperas e duras, com zero de 

amortecimento. Os tipos de lesões que as crianças correm o risco de ter por conta de um piso inadequado 

podem chegar a ser fatais. 

 

Um espaço utilizado principalmente por crianças deve ser seguro. Uma queda durante qualquer brincadeira 

é inevitável, por isso a CrossfitPisos oferece a Linha Playground, pisos de borracha reciclada 

amortecedores de impacto, ideal para uso em playgrounds e áreas recreativas. Para playgrounds, quintais 

ou como revestimento de proteção para qualquer parte da casa, escola, condomínio, clube ou área 

pública, oferecemos pisos com uma variedade de tamanhos, formatos e cores que são uma ótima opção 

para seu espaço, tanto pela funcionalidade como esteticamente. 

 

A característica natural de amortecimento da borracha dos nossos pisos ajuda a enfraquecer o impacto de 

quedas, minimizando a possibilidade de lesões graves. A borracha também aumenta a segurança por conta 

do atrito, pois é antiderrapante, assim, proporciona mais conforto e proteção. Fáceis de instalar e de 

manutenção mínima, garantimos excelente durabilidade e resistência. 

 
Nossos pisos possuem Certificado de Conformidade, concedido pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), de Pisos Absorventes de Impacto, os quais atendem aos requisitos do Procedimento 
Específico PE-370.01 e seguem os padrões exigidos pela NBR 16071-3:2012. 

 

ATENÇÃO: É importante ressaltar que a Legislação atual prevê processo civil e criminal ao condomínio e, 

regressivamente, ao síndico, por acidente onde seja obrigatório e não haja o piso de proteção anti-impacto 

no ambiente em que é exigido pela NBR 16071. Da mesma forma aos responsáveis pela escola ou 

playground onde não haja a proteção do piso anti-impacto, bem como os administradores de 

estabelecimentos em geral que tenham espaços de brinquedos infantis, sejam internos ou externos. 

Parques, praças e outros estão igualmente sujeitos à norma. Os responsáveis técnicos - arquitetos, 

engenheiros - devem estar atentos visto que são responsáveis pelos pisos que determinam para seus 

projetos em obras novas ou reformas. Os síndicos também são legalmente responsáveis pelo cumprimento 

de todas as Normas ABNT em seus edifícios, bem como os diretores de instituições de ensino. 

Segundo a Norma Técnica NBR 16071-3 estabelecida pela ABNT em 2012, todo playground deve ter 

obrigatoriamente amortecimento, de acordo com a altura dos brinquedos instalados (a altura é medida do 

ponto mais alto que a criança pode alcançar brincando). Esta norma informa os critérios para ter a 

segurança necessária e a HIC (Health Injuri Criteria) para cada caso. 

 

https://www.crossfitpisos.com.br/play15
https://www.crossfitpisos.com.br/play15


 


