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SISTEMA DE ORIENTAÇÃO
PARA DEFICIENTES VISUAIS
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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.
O objectivo da PLAYGROUP é explorar mercados internacionais emergentes através da exportação e em alguns casos
até mesmo a internacionalização.
A PLAYGROUP surge de uma larga experiência de profissionais e resultados de grande sucesso em diversos países, não
somente na Europa, assim como em África.
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.
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PAVIMENTO TÁCTIL

O que é um Pavimento Tátcil?
Pavimento especial permite organizar percursos que atribuem ao deficiente visual uma autonomia completa de movimentos.
Este sistema de orientação foi desenvolvido por uma equipa de profissionais especialistas em problemas de mobilidade dos
invisuais, tendo em atenção os métodos que estes usam para se deslocar, que se concentram na exploração do sentido táctil das
solas dos pés e no uso de bastões. O percurso é composto por elementos modulares que podem ser usados tanto em superfícies
novas como nas já existentes.
Os Sistemas apresentados são produzidos em diversas cores para soluções à medida de cada aplicação.
“A abolição de barreiras arquitectónicas está agora prevista em legislação em todos os países civilizados. É muito importante a
ideia de que este processo, deve também abranger as barreiras perceptivas, que impedem ou tornam difícil que os deficientes
visuais se desloquem independentemente, seja aceite.”
A questão aqui não é tanto de obstáculos físicos mas a falta de indicações que ajudam os cegos e amblíopes a encontrarem os
seus percursos e evitarem os perigos.
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PAVIMENTO TÁCTIL

Sistema LVE Loges Vet Evolution
O sistema integrado de sinal e caminhos tácteis LOGES – VET – EVOLUTION é o resultado da parceria entre a U.I.C.I (união italiana
de cegos e deficientes visuais) e a A.D.V ONLUS e em cooperação com o CCI estabelecido na comissão italiana e a Universidade
degli studi di Roma “La Sapienza”.
A inovação específica deste sistema é fornecer às pessoas com deficiência visual informação tanto táctil como vocal (apenas nos
locais onde o serviço de voz foi activado).
O ambiente deve ser compatível com as necessidades de orientação dos deficientes visuais para garantir segurança e autonomia
ao se moverem. Os cegos ou amblíopes usam também alguns sinais chamados “guias naturais” para se orientarem durante o
movimento. Alguns exemplos de um “Guia natural” são: o pavimento meio-fio, perceptível com os pés ou com a bengala branca,
um sinal sonoro de advertência ou uma parede que marca um espaço.
A ferramenta que permite o acesso sensorial a lugares e espaços públicos é o Pavimento Táctil.

COMO FUNCIONA?
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Componentes
CÓDIGOS PRINCIPAIS
DIRECCIONAL 60x60 cm

PARAR / PERIGO 40x60 cm
Consiste numa única placa em
M-PVC-P tamanho 40×60cm, com
um design de pítons de forma
semicircular disposta num padrão
paralelo. Indica parar / perigo.
Integrado com TAG RFG 134,2 Khz.
(computável em mtl)

Consiste numa única placa em
M-PVC-P tamanho 60x60cm, com
ranhuras paralelas. Esta indica a
direção retilínea integrado com
TAG RFG 134,2 Khz.
(computável em mtl)

CÓDIGOS SECUNDÁRIOS
ATENÇÃO / SERVIÇO 40x60 cm

PASSAGEM / PERIGO 40x60 cm

Consiste numa única placa em
M-PVC-P tamanho 40×60cm que
informa sobre um serviço perto
do caminho táctil.
(computável em partes)

Consiste numa única placa em
M-PVC-P tamanho 40×60cm com
uma combinação de dois códigos
de perigo e serviço seguidos por
Parar / Perigo e indica um perigo
que deve ser ultrapassado com
cuidado. (computável em partes)

INTERSEÇÃO "+" ou em "T" 60x60 cm

OBRIGAÇÃO DE VIRAR A 90° 60x60 cm
Consiste numa única placa em
M-PVC-P tamanho 60×60cm
usado para ligar duas peças de
rota recta com um ângulo recto.
(computável em partes)

Consiste numa única placa em
M-PVC-P tamanho 60×60cm com
pequenos segmentos organizado
como uma grade. Indica uma cruz
em forma de T ou +.
(computável em partes)

Especificações
Superfície táctil com relevos trapezoidais equidistantes acabamento 2×1 mm. A altura dos relevos não é menos de 3 mm, a
largura do Chart3 – WT6 em CEN / TS15209, distância entre relevos como em no Chart1 S9 do CEN / TS15209. É feito de M-PVC-P
e integrado com TAG-RFG 134,2 Khz. Este pode ser usado para criar caminhos inteligentes.
De acordo com a Norma Europeia C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 ’98 (*) Platformabraser rotativo, 1000g, rodas H18, 250 ciclos
(Gomma (riferimento) 51,7 mg) mg

CORES

Amarelo

Cinza Escuro

Cinza Claro

Branco

Vermelho
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PAVIMENTO TÁCTIL

Sistema T-Walk
O T-Walk é um sistema integrado de sinais tácteis e caminhos. É projectado de acordo com o Regulamento ISO / FDIS 23599.
A inovação específica deste sistema é fornecer às pessoas com deficiência visual informação tanto táctil como vocal (apenas nos
locais onde o serviço de voz foi activado).
O ambiente deve ser compatível com as necessidades de orientação dos deficientes visuais garantindo segurança e autonomia
na movimentação. Os cegos e amblíopes usam também alguns sinais chamados “guias naturais” para se orientarem durante o
movimento. Alguns exemplos de um “Guia natural” são: o pavimento meio-fio, perceptível com os pés ou com a bengala branca,
um sinal sonoro de advertência ou uma parede que marca um espaço.
A ferramenta que permite o acesso sensorial a lugares e espaços públicos é o Pavimento Táctil.

COMO FUNCIONA?
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Componentes
CÓDIGOS
DIRECCIONAL 40x40 cm

PADRÃO DE ATENÇÃO 40x40 cm
Consiste numa única placa em
M-PVC-P tamanho 40×40cm com
cúpulas truncadas dispostas em
padrão paralelo. É instalado ao
longo do caminho pedonal para
indicar uma mudança de direcção
para dois ou três caminhos, também
é instalado perto de passadeiras.
(computável em mtl)

Consiste numa única placa em
M-PVC-P tamanho 40×40cm com
linhas paralelas. Indica a direcção
em linha recta.
(computável em mtl)

PARAR / PERIGO DI 40x60 cm
Consiste numa única placa em M-PVC-P tamanho 40×60cm com cúpulas truncadas
dispostas em diagonal. Indica um potencial perigo.
(computável em mtl)

PARAR / PERIGO DI 20x60 cm
Consiste numa única placa em M-PVC-P tamanho 20×60cm com cúpulas truncadas
dispostas em diagonal. Pode ser combinado com o código Parar / Perigo 40×60cm ao
longo da plataforma para aumentar o contraste de cor. Pode ser instalado sozinho para a
segurança rápida de plataformas ferroviárias e de autocarros.
(computável em mtl)

Especificações
Superfície táctil com relevos trapezoidais equidistantes com acabamento em 2x1mm e com pinos cónicos serrados dispostos
paralelamente. É um pavimento projectado de acordo com as normas ISO / FDIS 23599, feito de M-PVC-P polivalente. Quando
integrado com TAG-RFG 134,2 Khz, pode ser usado para fazer caminhos inteligentes. Este adequa-se a instalações interiores e
exteriores.
De acordo com a Norma Europeia C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 ’98, produtos produzidos em conformidade com o regulamento
1907/2006 / UE

CORES

Amarelo

Cinza Escuro

Cinza Claro

Branco

Vermelho
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PAVIMENTO TÁCTIL

Sistema T-Joy
O sistema integrado de sinais e caminhos tácteis T-Joy foi projectado de acordo com as directrizes incluídas nos regulamentos
CEN / TS 15209.
A inovação específica deste sistema é fornecer às pessoas com deficiência visual informação tanto táctil como vocal (apenas nos
locais onde o serviço de voz foi activado).
O ambiente deve ser compatível com as necessidades de orientação dos deficientes visuais para garantir segurança e autonomia
na movimentação. Os cegos e amblíopes usam também alguns sinais chamados “guias naturais” para se orientar durante o
movimento. Alguns exemplos de “guia natural” são: o meio-fio do pavimento, perceptível com os pés ou com a bengala branca, um
sinal sonoro de advertência, uma parede que marca um espaço.
A ferramenta que permite o acesso sensorial a locais é o pavimento Táctil de Superfície (TGSI).

COMO FUNCIONA?
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Componentes
CÓDIGOS
DIRECCIONAL 15x60 cm (TAG RFG)
Consiste numa única placa em M-PVC-P tamanho 15x60cm, com ranhuras paralelas. Indica
a direcção rectilínea integrado com TAG RFG 134,2 Khz.
(computável em mtl)

PARAR / PERIGO 30x30 cm (TAG RFG)
É constituída por uma única placa em M-PVC-P tamanho 30x30cm com desenho de tachas de forma
semicircular dispostas em grelha diagonal. Indica parar / perigo. Integrado com TAG RFG 134,2 Khz.
(computável em mtl)

DIRECCIONAL 15x60 cm
Consiste numa única placa em M-PVC-P tamanho 15x60cm, com ranhuras paralelas. Indica
a direcção rectilínea.
(computável em mtl)

PARAR / PERIGO 30x30 cm
É constituída por uma única placa em M-PVC-P tamanho 30x30cm com desenho de tachas de forma
semicircular dispostas em grelha diagonal. Indica parar / perigo.
(computável em mtl)

Especificações
Superfície táctil com relevos trapezoidais equidistantes “olivella” finalizados 2×1 mm. A altura dos relevos não é inferior a 3mm,
largura conforme Tabela3 – WT3 do CEN / TS15209, distância entre relevos conforme Tabela1 S9 do CEN / TS15209. Os pinos esféricos
dispostos em numa grade diagonal indicam parar / perigo de acordo com os regulamentos CEN / TS15209. É fabricado em M-PVC-P.
De acordo com a Norma Europeia C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 ’98, produtos produzidos em conformidade com o regulamento 1907/2006 / UE

CORES

Amarelo

Cinza Escuro

Cinza Claro

Branco

Vermelho
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PAVIMENTO TÁCTIL

Sistema de sinalização T-Bol
Sistema de sinalização visual e táctil inteligível para distanciamento social e regulação do tráfego pedestre com elevada intuição
induzida por cores, com relevo de 3mm da superfície de alta resistência à abrasão e para fácil identificação, mesmo por pessoas
com deficiência visual, com textura antiderrapante sem cantos para evitar tropeções e facilitar a limpeza.
Fabricado em tecnopolímero M-PVC-P de alto desempenho adequado para a criação de sinalização induzida por cor em ambientes
internos e externos.
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Componentes
CÓDIGOS
SÍMBOLO DIRECCIONAL 16x20 cm

SÍMBOLO PERMANÊNCIA 20x20 cm
Consiste numa única placa em forma
de círculo com textura de linhas
circulares tácteis em M-PVC-P
tamanho 20×20cm.
Indica a parar / permanência.

Consiste numa única placa em
forma de seta com textura com
linhas paralelas tácteis em M-PVC-P
tamanho 16×20cm.
Indica a direcção.

CÓDIGOS

CORES

Vermelho

Verde

Amarelo

Azul

Lilás

Cinza Claro
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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
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