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TIPOLOGIA

POLIDESPORTIVO

A PLAYGROUP apresenta diferentes propostas de polidesportivos, na perspectiva 

de um “projecto chave na mão”,destinado a satisfazer os clientes mais 

exigentes que desejam soluções adequadas às suas necessidades.

Os polidesportivos, diversificados na sua tipologia de base construtiva e pisos 

diferenciados, permitirão a prática de diversas modalidades desportivas, e 

podem ser implantados em escolas; associações desportivas, para treinos e 

formação; instalações municipais; ou em espaços recreativos privados.

Trata-se de um polidesportivo com medidas regulamentares de 44 x 22m, que 

inclui as áreas de segurança de 2m de largura nos topos e 1m de largura nas 

laterais.

A marcação predominante é a do Andebol / Futsal com 40 x 20m, as linhas de 

marcação têm 5cm de largura e as balizas oficiais têm 2m de altura por 3m de 

largura (medidas interiores).

O polidesportivo é composto também pelas marcações oficiais de Voleibol com 

18 x 9m e de Ténis com 23,77 x 10,97m, ambas equipadas com um conjunto de 

postes e redes amovíveis, que possibilitam a polivalência do campo.

As únicas marcações simplificadas são as 2 marcações transversais de 

Basquetebol com 20 x 11m. Têm os postes implantados no limite da área de 

segurança lateral, com um avanço de 1,5m.

O conjunto que constitui este projecto conta ainda com um sistema de vedação 

de 4m de altura em todo o perímetro do campo. Os postes são rectangulares, 

equipados com peças de fixação plásticas com acção amortecedora optimizada 

para receber os painéis de rede soldada com malha de 200 x 100 com arames 

duplos horizontais que oferece uma grande rigidez e segurança. O acesso é 

feito mediante 2 portões, 1 simples e outro duplo.

O sistema de iluminação é opcional, constituido por 4 postes com altura mínima 

de 7m que permitem a utilização do campo a qualquer hora do dia.

Na prática desportiva é tão importante o conforto como a performance. 

Questões como tracção, aderência e segurança perante as condições 

meteorológicas, determinam a qualidade e o custo do pavimento desportivo e o 

respectivo sistema construtivo.

São opções para a pavimentação dos polidesportivos: os pavimentos sintéticos 

pré-fabricados em borracha e os in-situ em resinas acrílicas, permitindo a 

prática de todas as modalidades; os pavimentos em relva sintética desportiva, 

mais vocacionados para o futsal, voleibol e ténis; os pavimentos modulares, 

permitindo a prática de todas as modalidades.

O POLIDESPORTIVO É COMPOSTO POR:

Postes desmontáveis de secção circular em alumínio (x2)

Rede de voleibol para treino (x1)

Baliza de andebol e futsal fixa ao solo (x2)

Poste basquetebol avanço 1.70 m (x4)

Negativo em alumínio de secção circular (x4)

Guia de tensão central (x1)

Poste de alumínio (x2)

Rede (x1)
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TIPOLOGIA

TÉNIS 
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Esta tipologia, utilizada especificamente para a prática do ténis, possui um 

campo com marcações oficiais de 23,77 x 10,97m, fazendo parte de um recinto 

com a dimensão total de 36 x 18m, equipado com um conjunto de postes e 

rede.

Como opção para rentabilizar o espaço, considera-se o campo de ténis duplo 

com dimensão total de 36 x 36m.

O sistema de vedação de 4m de altura em todo o perímetro do campo contém 

postes rectangulares, equipados com peças de fixação plásticas com acção 

amortecedora optimizada para receber os painéis de rede soldada com malha 

de 200 x 50 com arames duplos horizontais que oferece uma grande rigidez e 

segurança. A vedação está equipada com 2 portões, 1 simples e outro duplo.

Na opção do court duplo utiliza-se uma rede com 1m de altura com um portão 

simples para dividir as 2 marcações de ténis.

O sistema de vedação pode ser alterado para responder as necessidades 

particulares de cada caso.

O sistema de iluminação é opcional, constituido por 4 postes com altura mínima 

de 7m que permitem a utilização do campo a qualquer hora do dia.

Por tradição o ténis é uma modalidade que utiliza diversos pavimentos 

desportivos, os quais afectam particularmente o método como é disputado o 

jogo.

Nestas tipologias a possibilidade de escolha do pavimento é consideravelmente 

variada com o pavimento sintético pré-fabricado; as resinas acrílicas; o sintético 

EPDM; o betão poroso; o betão afagado; o pavimento modular e uma vasta 

gama de relvas sintéticas.

Constitui-se como uma resposta adequada a quem procura uma instalação de 

ténis para recreação, treino e formação mas também para aqueles que desejam 

construir instalações de apoio a uma escola de ténis.

TIPOLOGIA

TÉNIS

O CAMPO DE TÉNIS SIMPLES É COMPOSTO POR:

Negativo em alumínio de secção circular (x2)

Guia de tensão central (x1)

Poste de alumínio (x2)

Rede (x1)

O CAMPO DE TÉNIS DUPLO É COMPOSTO POR:

Negativo em alumínio de secção circular (x4)

Guia de tensão central (x2)

Poste de alumínio (x4)

Rede (x2)
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TIPOLOGIA

PADEL
CAMPO SIMPLES





TIPOLOGIA

PADEL 
CAMPO DUPLO VIDRO





TIPOLOGIA

PADEL 
CAMPO DUPLO ALVENARIA







O Padel é uma modalidade em expansão. Devido às características específicas 

do jogo, a construção do campo requer um cuidado especial.

O campo de Padel oficial, simples tem 20 x 10m e a vedação faz parte da área 

de jogo, por isso as paredes de topo são em vidro até a altura de 3m para 

permitir bater as bolas. Nas laterais, os 4m da vedação mais próximos dos topos 

também são em vidro.

A vedação é coincidente com os limites do campo, nas paredes laterais até 

a altura de 3m e nos topos para complementar a parede de vidro até aos 4m 

utiliza-se uma rede electro-soldada.

O campo tem a meio uma rede de jogo que o divide de um lado ao outro. As 

linhas de jogo têm 5cm de largura.

A opção para o campo de Padel duplo tem 2 soluções construtivas possíveis. 

O campo que utiliza o vidro na vedação necessita de um corredor para separar 

as 2 infra-estruturas. Na solução construtiva com alvenaria, o campo de Padel 

duplo apenas necessita de uma parede divisória entre as 2 marcações.

Os campos com as vedações em vidro têm 2 portões, 1 simples e outro duplo. O 

campo com a vedação em alvenaria tem 2 portões duplos.

Estas instalações estão preparadas para actividades de recreio, treino, formação 

e diversas competições. 

O Padel pode ser jogado em diversos pisos. Com estas soluções a possibilidade 

de escolha do pavimento é consideravelmente variada com o pavimento 

sintético pré-fabricado; as resinas acrílicas; o sintético EPDM; o betão poroso; o 

betão afagado; o pavimento modular e uma vasta gama de relvas sintéticas.

TIPOLOGIA

PADEL

O CAMPO DE PADEL SIMPLES É COMPOSTO POR:

Negativo em alumínio de secção circular (x2)

Guia de tensão central (x1)

Poste de alumínio (x2)

Rede (x1)

O CAMPO DE PADEL DUPLO VIDRO É COMPOSTO POR:

Negativo em alumínio de secção circular (x4)

Guia de tensão central (x2)

Poste de alumínio (x4)

Rede (x2)

O CAMPO DE PADEL DUPLO ALVERARIA É COMPOSTO POR:

Negativo em alumínio de secção circular (x4)

Guia de tensão central (x2)

Poste de alumínio (x4)

Rede (x2)
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TIPOLOGIA

PLAYKIDS
CAMPO SIMPLES

Tendo como premissa a implementação do desporto escolar, especialmente 

para os alunos do 1º ciclo, o PlayKids apresenta-se como uma solução 

economicamente viável por contemplar a vertente multi-jogos com dimensões 

reduzidas, ajustadas às necessidades e às características dos mais novos. 

Pretende incutir o “espírito de equipa” e o “fair-play”, sendo divertido e alegre, 

de modo a que as crianças possam viver experiências positivas.

Procura-se rentabilizar o espaço e os recursos limitados através de campos de 

jogos que contemplam 6 modalidades desportivas distintas: o Basquetebol, o 

Andebol, o Voleibol, o Badminton, o Ténis e o Futebol.

O PlayKids é composto por um campo com as medidas interiores aproximadas 

de  20 x 10m e uma área de 200m2, sendo a dimensão total de 23.50x14m 

e 329m2 de área total de implantação, incluindo uma faixa perimetral 

pavimentada de circulação com 1.5m de largura. 

Uma solução à medida de autarquias, centros desportivos, colégios e escolas 

que desejam para as suas crianças, as instalações adequadas ao seu 

desenvolvimento motor e que têm em simultâneo o maior interesse na utilização 

de pisos desportivos e equipamentos desportivos adequados.

As instalações desportivas para crianças e jovens querem-se seguras, 

protectoras do seu bem-estar e agradáveis para os utilizadores.

Propomos assim soluções atraentes, visualmente (apelativas) bonitas, com 

um design do seu equipamento que se preocupa com a segurança dos seus 

utilizadores e simultaneamente económicas.

A instalação desportiva PlayKids é oferecida em diferentes bases e pisos 

desportivos, considerando uma polivalência de equipamento que permite assim 

uma prática diversificada.

O CAMPO SIMPLES MONDOKIDS É COMPOSTO POR:

Guarda metálica 2 x 1m (x16)

Guarda metálica de remate 2 x 1m (x1)

Pára-bolas recto 2 x 2m (x4)

Guarda metálica de remate 1 x 1m (x1)

Pára-bolas curvo 2 x 2m (x4)

Rede Voleibol (x1)

Pára-bolas curvo 1 x 1m (x4)

Pára-bolas recto 2 x 1m (x4)

Rede Badminton (x1)

Rede Ténis (x1)

Prumo 2m alt. (x8)

Tabela Baliza (x2)

Poste de Voleibol Simples (adaptado ao Ténis e Badminton) (x2)

Prumo 3m alt. (x8)
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