
1

P A V I M E N T O  D E  M A D E I R A 
D O S S I E R . T É C N I C O - C O M E R C I A L

PROJECTO TIPO



2



3

A PLAYGROUP desenvolve e realiza projectos assentes no rigor e na qualidade, estando vocacionada para a construção 
de infra-estruturas desportivas e civis, desde a fase de estudo e execução de projecto até a fase de entrega final da obra, 
primando pela capacidade de execução de projectos chave-na-mão.

Nos últimos anos estivemos directamente envolvidos nas grandes competições Africanas como por exemplo o CAN 
2010 (Angola), AFROBASKET 1999 e  2007 (Angola) e 2011(Madagascar), Estádio de Buco Zau 2008 (Cabinda), Jogos 
Africanos de 2011 (Maputo), mais recentemente o Pavilhão do 1º de Agosto (Luanda, 2012), a conclusão das obras do 
Estádio Municipal do Tafe (Cabinda, 2013) e do Campo de Futebol do  Tchibodo (Cabinda, 2013), assim como, a instalação 
dos novos pavimentos e equipamentos desportivos na Cidadela Desportiva (Luanda, 2013), constituem igualmente 
obras de referência das quais nos orgulhamos.

No ano de 2013, a PLAYGROUP esteve também orgulhosamente envolvida no 41º Mundial de Hóquei em Patins em Angola, 
enquanto empresa fornecedora oficial de todos os pavimentos e equipamentos desportivos, marcadores electrónicos, 
vídeo screens, assentos e bancadas telescópicas.

A melhoria contínua dos processos e actividades é um compromisso da empresa. Seguimos com rigor todos os requisitos 
legais. Adoptámos uma política de responsabilidade ambiental, que se traduz nos nossos compromissos com os nossos 
clientes, parceiros, fornecedores e sociedade em geral.



projectos 
de referência'

• CLUBE DESPORTIVO 1.º D' AGOSTO

• ESTÁDIO DE BUCO ZAU

• ESTÁDIO MUNICIPAL DO TAFE
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• CIDADELA DESPORTIVA • ACADEMIA DE FUTEBOL DE ANGOLA

• 41.º MUNDIAL DE HÓQUEI EM PATINS
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Valid until 31 december 2020 
 

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, 

that the basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest 

edition of the FIBA Approval Programme for Basketball Equipment and therefore qualifies as 
 

FIBA Approved Equipment 
 

Equipment Category: WOODEN FLOORING 
 

Contract No: m5-2020 
 

Company: DALLA RIVA S.R.L. 



APLICAÇÕES

   

  

   

   

   

   

   

   

 

Futsal

Andebol

Base flexível de baixa resistência térmica de 5 mm

Placa de distribuição em bétula de 9 mm

  Basquetebol  

  Hóquei Patins

  Multidesportivo

 

 

ESPECIALMENTE 
DESENHADO PARA
SUB-BASE RADIANTE 

Pavimento em faia de 14 mm

É um pavimento desportivo especialmente desenhado para a 
instalação em piso radiante (sub-aquecido).
Enquanto mantém todas as características das multicamadas, a sua 
estrutura comporta características capazes de reter uma excelente 
estabilidade sem penalizar a transmissão de calor da sub-base.
Superfície nobre em faia com 14mm de espessura.

PLAYWOOD 4
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Valid until 30 june 2020 

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the 
basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the FIBA 

Approval Programme for Basketball Equipment and therefore qualifies as 

FIBA Approved Equipment  
 

Equipment Category: WOODEN FLOORING 
  

Contract No: m5-2020 

                                             Company: DALLA RIVA S.R.L. 

 

• F.I.B.A. Nível 1
• EN 13501 de reacção ao fogo para pavimentos desportivos
• EN 14904 de superfícies para áreas desportivas
• Classe A/4
• Avaliação de resistência térmica de todo o pavimento desportivo
   em base radiante



APLICAÇÕES

   

  

   

   

   

   

   

   

 

Futsal

Andebol

Suporte elástico de 15 mm

Placa de distribuição em abeto de 12 mm

  Basquetebol  

  Hóquei Patins

  Multidesportivo

 

 

Parquet maciço em madeira
de Hevea de 22 mm

PLAYWOOD RUBBER 22
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Valid until 30 june 2020 

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the 
basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the FIBA 

Approval Programme for Basketball Equipment and therefore qualifies as 

FIBA Approved Equipment  
 

Equipment Category: WOODEN FLOORING 
  

Contract No: m5-2020 

                                             Company: DALLA RIVA S.R.L. 

 

SISTEMA ROBUSTO
DE ELEVADA RESISTÊNCIA
O sistema Playwood Rubber tem a certificação EN 14041 em 
conjunto com o revestimento do piso, o que torna a sua estrutura 
adequada também para a realização de eventos não desportivos. 
O pavimento desportivo Playwood Rubber, em madeira de Hevea 
maciça de alta qualidade, pode ser afagado com frequência e é 
particularmente indicado para desportos intensos devido à sua 
resistência. O parquet de madeira de borracha, conhecido como 
"Hevea", é um dos mais ecológicos. Possui uma cor clara e os 
veios da madeira de cor creme com listas mais escuras.

• F.I.B.A. Nível 1
• EN 13501 de reacção ao fogo para pavimentos desportivos
• EN 14904 de superfícies para áreas desportivas
• Classe A/4
• Absorção de choque 55%
• Teste de carga de rolamento 4000 N (o requisito normativo é 1500 N)



APLICAÇÕES

   

  

   

   

   

   

   

   

 

Futsal

Andebol

  Basquetebol  

  Voleibol

  Multidesportivo

 

 

SISTEMA OPTIMIZADO
DE CAMADA DUPLA
O sistema Double Set 68 pertence à família de pisos constituídos 
por uma subestrutura de deformação dupla em vigas de abeto.
O seu uso ė indicado quando ė necessária uma altura elevada em 
comparação com o piso tradicional, medindo no total de 68 mm.
A primeira das duas camadas é constituída por blocos elásticos de 
borracha resistentes que garantem durabilidade ao longo do 
tempo e excelente elasticidade, deformação e desempenho de 
ressalto da bola.
A elevada absorção ao choque de 68% contribui para tornar este 
sistema particularmente adequado para o voleibol.
A parte superior em madeira de carvalho multicamada garante 
uma instalação mesmo em ambientes com condições de humidade 
delicadas e variáveis, com uma estética de alta qualidade, livre de 
imperfeições.

Viga de distribuição de 19 mm

Viga de distribuição de 19 mm

Suporte elástico de 16 mm

Parquet de 14 mm em carvalho
com camada de desgaste de 4 mm

DOUBLE SET 68
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Valid until 30 june 2020 

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the 
basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the FIBA 

Approval Programme for Basketball Equipment and therefore qualifies as 

FIBA Approved Equipment  
 

Equipment Category: WOODEN FLOORING 
  

Contract No: m5-2020 

                                             Company: DALLA RIVA S.R.L. 

 

• F.I.B.A. Nível 1
• EN 14904 de superfícies para áreas desportivas
• Classe A/4
• Absorção de choque 68%
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APLICAÇÕES

   

  

   

   

   

   

   

   

 

Futsal

Andebol

  Basquetebol  

  Voleibol

  Multidesportivo

 

 

SISTEMA MODERNO
DE CAMADA DUPLA
O sistema Double Set 81 é o pavimento desportivo com mais 
espessura total: 81 mm.
Diferentemente de todos os outros, a sua subestrutura consiste 
numa estrutura dupla em vigas de abeto, tornando-se mais 
elástica pela inserção de suportes de borracha.
A camada de madeira nobre é fabricada com placas de Hevea 
maciça evaporada, com 22 mm de espessura.
Este tipo de piso é particularmente adequado para superfícies 
sujeitas a demolições anteriores, oferecendo o compromisso ideal 
entre os sistemas tradicionais robustos e a modernidade dos 
sistemas dos tempos atuais.

Viga de distribuição de 22 mm

Viga de distribuição de 22 mm

Suporte elástico de 15 mm

Parquet maciço em madeira
de Hevea de 22 mm

DOUBLE SET 81
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Valid until 30 june 2020 

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the 
basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the FIBA 

Approval Programme for Basketball Equipment and therefore qualifies as 

FIBA Approved Equipment  
 

Equipment Category: WOODEN FLOORING 
  

Contract No: m5-2020 

                                             Company: DALLA RIVA S.R.L. 

 

• F.I.B.A. Nível 1
• EN 13501 de reacção ao fogo para pavimentos desportivos
• EN 14904 de superfícies para áreas desportivas
• Classe A/4
• Absorção de choque 68%
• Teste de carga de rolamento 3000 N (o requisito normativo é 1500 N)
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APLICAÇÕES

   

  

   

   

   

   

   

   

 

Futsal

Andebol

Suprote elástico de 10 mm

Placa de distribuição em bétula de 15 mm

  Basquetebol  

  Hóquei Patins

  Multidesportivo

 

 

COMPACT 45

ELEVADO DESEMPENHO
PARA SUB-BASES
TÉRMICAS 

Parquet maciço em madeira
de Hevea de 22 mm

O sistema Compact 45 é o resultado da união do tradicional 
Compact 6 e o Playwood Rubber de madeira maciça (de hevea 
evaporada); o pavimento resultante é uma superfície desportiva 
absolutamente excelente.
As melhores características que se destacam nos produtos 
referidos anteriormente, a possibilidade de afagamento frequente, a 
resistência particular ao desgaste e os valores ecológicos e a 
fascinante cor creme do acabamento com os veios mais escuros da 
madeira da árvore da borracha (Hevea), permitem a instalação em 
infraestruturas de solo radiante.

• F.I.B.A. Nível 1
• EN 13501 de reacção ao fogo para pavimentos desportivos
• EN 14904 de superfícies para áreas desportivas
• Classe A/4
• Absorção de choque 59%
• Teste de carga de rolamento 3000 N (o requisito normativo é 1500 N)

 

 

 

y 
 
 
 
 
 
 
 

Valid until 30 june 2020 

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the 
basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the FIBA 

Approval Programme for Basketball Equipment and therefore qualifies as 

FIBA Approved Equipment  
 

Equipment Category: WOODEN FLOORING 
  

Contract No: m5-2020 

                                             Company: DALLA RIVA S.R.L. 

 



APLICAÇÕES

   

  

   

   

   

   

   

   

 

Futsal

Andebol

Suporte Elástico de 15 mm

Placa de distribuição em Abeto de 12 mm

  Basquetebol  

  Hóquei Patins

  Multidesportivo

 

 

Parquet de 14 mm em carvalho ou faia
com camada de desgaste de 4 mm

PLAYWOOD S.14

IDEAL PARA COBRIR
SUPERFÍCIES SINTÉTICAS
O Playwood S.14 com acabamento em carvalho ou faia é a solução 
ideal para cobrir um piso sintético (linóleo, PVC, borracha, etc.) em 
parquet. Este sistema inclui a certificação EN 13501 (reacção ao 
fogo) e pode ser instalado sobre o pavimento sintético existente, 
evitando operações complicadas e dispendiosas de remoção deste.
O novo suporte elástico tem as mesmas características do modelo  
Playwood normal e pode ser simplesmente colocado sobre a 
superfície sintética, embora este última fique seriamente 
comprometido pelo tempo de desgaste (cortes, protuberâncias, 
depressões, etc.).
O sistema Playwood School 14 possui muitas vantagens em termos 
de durabilidade, resistência, fácil manutenção, elasticidade e 
propriedades antiderrapantes. A instalação é simples de executar 
e reduz ao mínimo a interrupção das actividades desportivas.

• EN 13501 de reacção ao fogo para pavimentos desportivos
• EN 14904 de superfícies para áreas desportivas
• Classe A/4
• Absorção de choque 62%
• Teste de carga de rolamento 3000 N
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APLICAÇÕES

   

  

   

   

   

   

   

   

 

Futsal

Andebol

  Basquetebol  

  Hóquei Patins

  Multidesportivo

 

 

ELASTICIDADE MÁXIMA
PARA O MELHOR
CONFORTO DO ATLETA
O Jump System tem uma subestrutura composta por pitons 
elásticos tronco-cónicos, em que é instalada uma dupla camada 
de distribuição de cargas especialmente para obter máxima 
elasticidade. A principal característica é absorver choques 
decorrentes do impacto do atleta, reduzindo lesões e tensões 
perigosas.
Este pavimento desportivo está disponível em três acabamentos: 
faia, carvalho e bambu.

JUMP SYSTEM

Piton em borracha de amortecimento de 30 mm

Dupla camada de distribuição
em bétula de 9+9 mm

Pavimento em (faia, carvalho,
bambu) de14 mm

• EN 13501 de reacção ao fogo para pavimentos desportivos
• EN 14904 de superfícies para áreas desportivas
• Classe A/4
• Absorção de choque 62%
• Deformação vertical 3,8



APLICAÇÕES

   

  

   

   

   

   

   

   

 

Futsal

Andebol

  Basquetebol  

  Hóquei Patins

  Multidesportivo

 

 

DURABILIDADE,
MÁXIMO CONFORTO
E PERFORMANCE
O Solid Jump System tem uma subestrutura composta por pitons 
elásticos tronco-cónicos, em que é instalada uma dupla camada de 
distribuição de cargas especialmente para obter máxima 
elasticidade. A principal característica é absorver choques 
decorrentes do impacto do atleta, reduzindo lesões e tensões 
perigosas.
Elegante e extremamente durável, o que embeleza este tipo de piso 
é a camada superior, feito de madeira maciça, de alta qualidade, com 
a possibilidade de vários polimentos, particularmente adequado no 
uso intenso desportivo. A parte visível vem “da árvore da borracha” 
chamada “Hevea” que é das mais ecologicamente correctas.

Piton em borracha de amortecimento de 30 mm

Dupla camada de distribuição
em bétula de 12+12 mm

Parquet maciço em madeira
de Hevea de 22 mm

SOLID JUMP SYSTEM

• EN 13501 de reacção ao fogo para pavimentos desportivos
• EN 14904 de superfícies para áreas desportivas

15



APLICAÇÕES

   

  

   

   

   

   

   

   

 

Futsal

Andebol

Suporte elástico de 10 mm

Parquet de 14 mm em faia
com camada de desgaste de 4 mm

  Basquetebol  

 

 

ELASTIC WOOD 24

SISTEMA ECONÓMICO
DE ELEVADA RESISTÊNCIA
Representa uma alternativa revolucionária aos pavimentos 
sintéticos porque, embora mantenha as mesmas características 
básicas de qualquer pavimento em madeira, pode ser adoptado 
em condições de preço acessíveis similares às das propostas dos 
pisos mais resilientes.
É constituído por um tapete de espuma de polietileno elástico de 
célula fechada com 10 mm de espessura, reticulado, uma camada 
de madeira de faia com 4 mm, uma camada de coníferas 
intermediárias de 8 mm e um suporte multicamadas de 2 mm.

  Multidesportivo

• EN 13501 de reacção ao fogo para pavimentos desportivos
• EN 14904 de superfícies para áreas desportivas
• Classe A/3



APLICAÇÕES

   

  

   

   

   

   

   

   

 

Futsal

Andebol

  Basquetebol  

 

 

ELASTIC 26

CONFORTO E ELEVADA
PERFORMANCE

  Voleibol

  Multidesportivo

Suporte elástico de 8 mm

Placa de distribuição de 9 mm

Placa de distribuição de 9 mm

Piso sintético

O ELASTIC 26 é um suporte elástico para pisos sintéticos como pvc, 
borracha, poliuretano, ou naturais como o linóleo.
Desta forma, o piso mesmo que não seja de madeira pode tirar partido 
das vantagens de elasticidade, absorção de choque, deformação 
vertical e batimento da bola garantidos por uma subestrutura elástica 
certificada.
A instalação é fácil e rápida e o resultado é garantido em termos de 
desempenho.
Particularmente indicado para a prática de Voleibol, possui elevado 
valor de absorção ao choque de 63% e deformação vertical de 4,1 mm, 
aumentando o rendimento e reduzindo significativamente as lesões 
causadas pelos pavimentos sintéticos colados diretamente no cimento.
Para efeitos estéticos, existe a possibilidade do pavimento ter 
diferentes acabamentos do tipo bicolor ou tricolor.

• EN 13501 de reacção ao fogo para pavimentos desportivos
• EN 14904 de superfícies para áreas desportivas
• Classe A/3
• Avaliação de resistência térmica de todo o pavimento desportivo
   em base radiante
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APLICAÇÕES

   

  

   

   

   

   

   

   

 

Futsal

Andebol

  Basquetebol  

  Hóquei Patins

  Multidesportivo

 

 

PORTABLE GOLD

 

 

 

y 
 
 
 
 
 
 
 

Valid until 30 june 2020 

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the 
basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the FIBA 

Approval Programme for Basketball Equipment and therefore qualifies as 

FIBA Approved Equipment  
 

Equipment Category: WOODEN FLOORING 
  

Contract No: m5-2020 

                                             Company: DALLA RIVA S.R.L. 

 

PAVIMENTO AMOVÍVEL
DE ELEVADA QUALIDADE
O pavimento desportivo amovível é a solução ideal para 
instalações onde a prática desportiva se alterna frequentemente 
com eventos como festivais, concertos, feiras, etc. O sistema possui 
uma patente internacional no método de ligação e garante montagens 
repetidas sem avarias e uma perfeita ligação entre os módulos. 
Este pavimento é constituído por base elástica de 10 mm, 
contraplacado fenólico de 12 mm e parquet desportivo em madeira 
de hevea maciça de 22 mm, numa espessura total: 44 mm.
As vantagens do pavimento amovível são:
• instalação rápida e fácil sem ferramentas e pessoal qualificado;
• nenhuma outra montagem;
• instalação fácil de manobrar graças ao peso do módulo de 
apenas 28 kg;
• carrinhos para fácil armazenamento e transporte de painéis.

• F.I.B.A. Nível 1
• EN 13501 de reacção ao fogo para pavimentos desportivos
• EN 14904 de superfícies para áreas desportivas, com aprovação

em TODOS os 7 testes: absorção de choque, deformação vertical,
ressalto vertical da bola, fricção, resistência ao desgaste, brilho
especular, carga de rolamento 1500 N



PAVIMENTO DE MADEIRA

PROJECTO DE INFRAESTRUTURAS

PROJECTO 

Uma equipa permanente de profissionais, enquadrada por Arquitectos, engenheiros e designers com grande experiência, 

assegura as melhores soluções nas áreas de Projecto. Adaptando e customizando soluções para cada caso, a Equipa de Projecto 

da PLAYGROUP responde, com elevada qualidade técnica, às necessidades dos seus clientes.

EXECUÇÃO 

Em primeiro lugar e por forma a fundamentar a génese e essência deste projecto em particular, parece-nos de extrema 

importância reiterar a importância do Desporto como fenómeno social. Ele interage com a vida política, económica e sociocultural 

e a sua gestão tornou-se progressivamente complexa e os seus instrumentos diversificaram e multiplicaram-se.

As práticas desportivas são unanimemente reconhecidas como sendo fundamentais no desenvolvimento pessoal e social, na 

saúde, na educação, na cultura ou no turismo. O desporto posiciona-se, sem margem para dúvida, como um poderoso instrumento 

para o desenvolvimento local, constituindo um veículo para a consolidação de valores sociais, educativos e culturais. A actividade 

desportiva deve ser acessível a todos, quaisquer que sejam as suas capacidades ou interesses, resumindo, deve ser um direito.

A crença inabalável nestes princípios levou-nos a reunir um grupo de profissionais e empresas que partilham da mesma visão, 

paixão e filosofia, com provas dadas e devidamente consolidadas nas mais variadas áreas do desporto.

Consequentemente, a estrutura e conhecimento aprofundado e diversificado desta organização, permite-nos a realização de 

qualquer projecto de infra estruturas desportivas em qualquer local do mundo, desde a sua concepção à execução, passando 

pela gestão e formação.

Ampliação e diversificação com o objectivo fundamental de satisfazer as diversas exigências dos mercados, num mundo cada 

vez mais global e em constante mutação, com a competência, qualidade, rigor e espírito de compromisso, traço omum a todos os 

constituintes desta organização

ARQUITECTURA 

• Projectos de Arquitectura - Estudos Prévios;

• Projectos de Arquitectura - Licenciamento;

• Projectos de Arquitectura - Execução;

• Projectos de Arquitectura - Revisão;

• Projectos de Loteamento;

• Projectos de Urbanismo;

• Projectos de Arranjos Exteriores;

• Projectos de Interiores-Design;

• Maquetes;

• Filmes e Visualizações em 3D;

• Pareceres.

ENGENHARIA CIVIL 

• Projectos de Fundações;

• Projectos de Estruturas;

• Projectos de Águas Residuais;

• Projectos de Águas Pluviais;

• Projectos de Águas Perdiais;

• Projectos de Segurança Contra Riscos de Incêndio;

• Projectos de Conforto Térmico;

• Projectos de Conforto Acústico;

• Medições Acústicas;

• Pareceres;

• Vistorias;

• Consultadoria;

• Peritagens.
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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


