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Bancadas RetRáteis

D O S S I E R . T É C N I C O - C O M E R C I A L
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A PLAYGROUP em parceria com a MOnte MeãO desenvolvem projectos assentes no rigor e na qualidade. Padrões bem 
definidos e uma nova atitude face ao mercado são a nossa aposta. Definir com exactidão o modo como funcionamos é, para 
nós, de elevada importância. 

temos uma estrutura com capacidade para executar projectos “ Chave na Mão” ou simplesmente distribuir um produto. 
Podemos também estabelecer parcerias empenhadas com aqueles que partilham a cultura do nosso projecto. temos capacidade 
de ampliar e de diversificar a nossa gama de produtos, com o objectivo fundamental de satisfazer as diversas exigências do 
cliente e do consumidor. 

Proporcionamos aos nossos clientes e consumidores formação adequada que lhes permita tirar o melhor proveito dos 
equipamentos e das estruturas que fornecemos. 

Competência, rigor e espírito de compromisso para analisar os projectos a realizar são prova evidente do nosso talento.

temos uma estrutura profundamente conhecedora da realidade de vários países do Mundo e possuimos capacidade para 
servir qualquer mercado.

estamos sempre empenhados numa excelente campanha de Marketing, tendo plena consciência de que conquistaremos o 
mercado dando a conhecer a excelência dos nossos produtos. 

A criação de laços fortes e duradouros entre nós e o Cliente é a nossa aposta.
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As Bancadas estão customizadas para dar resposta  
desde grandes arenas desportivas a pequenos auditórios.



Com uma engenharia sustentada na conformidade com a Norma Europeia EN 13 200,
a nossa bancada apresenta-se como um produto robusto e de grande longevidade.
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Trabalhamos projeto a projeto, em 
parceria com o cliente e adaptamos a
nossa engenharia aos seus requisitos.



RENovAção dE BANCAdAs RETRáTEis
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Temos competências ao nível da concepção, desenvolvimento, 
fabrico, comercialização e montagem final o que resulta num 
preço mais competitivo.
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> sistema de Abertura Manual ou Eléctrica

B. tipos de Bancada
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Tipos dE BANCAdAs

 

• Fixação ao chão;

• Fixação à parede traseira e ao chão;

• Bancada entre paredes laterais;

• Bancada de nicho;

• Bancada móvel;

• Bancadas de canto;

• Bancada vomitório;

• Bancada com fila dupla ou simples;

• Bancada com passadiços.



16



17

Tipos dE BANCAdAs

 

• Fixação ao chão;

• Fixação à parede traseira e ao chão;

• Bancada entre paredes laterais;

• Bancada de nicho;

• Bancada móvel;

• Bancadas de canto;

• Bancada vomitório;

• Bancada com fila dupla ou simples;

• Bancada com passadiços.



18



19

Tipos dE BANCAdAs

 

• Fixação ao chão;

• Fixação à parede traseira e ao chão;

• Bancada entre paredes laterais;

• Bancada de nicho;

• Bancada móvel;

• Bancadas de canto;

• Bancada vomitório;

• Bancada com fila dupla ou simples;

• Bancada com passadiços.



20



21

Tipos dE BANCAdAs

 

• Fixação ao chão;

• Fixação à parede traseira e ao chão;

• Bancada entre paredes laterais;

• Bancada de nicho;

• Bancada móvel;

• Bancadas de canto;

• Bancada vomitório;

• Bancada com fila dupla ou simples;

• Bancada com passadiços.



22



Tipos dE BANCAdAs

 

• Fixação ao chão;

• Fixação à parede traseira e ao chão;

• Bancada entre paredes laterais;

• Bancada de nicho;

• Bancada móvel;

• Bancadas de canto;

• Bancada vomitório;

• Bancada com fila dupla ou simples;

• Bancada com passadiços.

23



24



25

Tipos dE BANCAdAs

 

• Fixação ao chão;

• Fixação à parede traseira e ao chão;

• Bancada entre paredes laterais;

• Bancada de nicho;

• Bancada móvel;

• Bancadas de canto;

• Bancada vomitório;

• Bancada com fila dupla ou simples;

• Bancada com passadiços.



26



27

Tipos dE BANCAdAs

 

• Fixação ao chão;

• Fixação à parede traseira e ao chão;

• Bancada entre paredes laterais;

• Bancada de nicho;

• Bancada móvel;

• Bancadas de canto;

• Bancada vomitório;

• Bancada com fila dupla ou simples;

• Bancada com passadiços.



28



29

Tipos dE BANCAdAs

 

• Fixação ao chão;

• Fixação à parede traseira e ao chão;

• Bancada entre paredes laterais;

• Bancada de nicho;

• Bancada móvel;

• Bancadas de canto;

• Bancada vomitório;

• Bancada com fila dupla ou simples;

• Bancada com passadiços.



30



31

Tipos dE BANCAdAs

 

• Fixação ao chão;

• Fixação à parede traseira e ao chão;

• Bancada entre paredes laterais;

• Bancada de nicho;

• Bancada móvel;

• Bancadas de canto;

• Bancada vomitório;

• Bancada com fila dupla ou simples;

• Bancada com passadiços.



32



33

Tipos dE BANCAdAs

 

• Fixação ao chão;

• Fixação à parede traseira e ao chão;

• Bancada entre paredes laterais;

• Bancada de nicho;

• Bancada móvel;

• Bancadas de canto;

• Bancada vomitório;

• Bancada com fila dupla ou simples;

• Bancada com passadiços.



C. características
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CARACTERÍsTiCAs

 

• Abertura e bloqueio de filas sequencialmente e de forma automática;

• Abertura e fecho de todos os módulos de forma sincronizada e solidária a partir de 

   accionamento eléctrico ou manual;

• sistema de guiamento paralelo incorporado para que os movimentos sejam alinhados  

   ao longo do curso da bancada;

• sistema de nivelação das filas;

• Rodas em banda de poliuretano de cor transparente para não deixar rasto no piso;

• Estrutura metálica em aço de qualidade s275JR e s235JR pintada a pó epoxy preto;

• incorporação de corredores de acesso e degraus iluminados com LEd;
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CARACTERÍsTiCAs

 

• possibilidade de colocação de guarda corpos laterais, traseiros e frontais com

   estética a pedido do cliente;

• vedação lateral e traseira da bancada para restrição do acesso ao público;
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Cada instalação pode ser projectada para atender à aplicação final e ao espaço disponível.

vARiEdAdEs dE CoREs pARA o TECido dA CAdEiRA
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CARACTERÍsTiCAs

 

• possibilidade de colocação de diversos modelos de cadeira, de acordo com 

  o nosso catálogo.



oferecemos uma vasta gama de 
opções e acabamentos que torna 
cada projeto singular.

D. Opções
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opçõEs

 

• Colocação de paineis fascia em contraplacado decorativo ou chapa galvanizada;

• Aplicação de corrimão na zona dos corredores;

• Cortina lateral e traseira em tecido, pvC ou paineis de madeira;
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opçõEs

 

• piso: Revestimento em linóleo, vinil, alcatifa ou simplesmente em contraplacado 

  com face anti-derrapante;

• Mecanismo para deslocação da bancada;

• Acionamento eléctrico ou manual.
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E. dimensões
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diMENsõEs

 

• Altura do degrau (A) : 200; 300 mm; ou alternativas, a pedido;

• profundidade da fila (p) : 845 - alternativas, a pedido.

Comprimento, largura, altura e capacidade de lugares podem-se adequar às 

exigências do espaço disponível.

P

A
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Av. São Francisco de Assis, 428 - EN 119
2890-341 São Francisco – PORTUGAL
Tel: +351 212 340 419 | Telm: +351 919 277 415
geral@playgroupinternational.com

www.playgroupinternational.com

Zona Verde III - Comuna do Benfica
Via Expresso, Luanda - ANGOLA
Telm: +244 926 060 926 | Telm: +244 931 302 293
geral@playangola.co.ao

www.playangola.co.ao


