
PROPOSTA DE EXECUÇÃO DE CAMPOS DE PADEL

PROJETO





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.



TIPOLOGIA

PADEL

PAVIMENTO PARA CAMPO DE PADEL



Relva Sintética
Monofilamento Encaracolado

Cores
Disponíveis



• Um Campo de Padel é definido como uma área de 20 m de comprimento x 10 m de largura fechada acima do solo com uma 
combinação de vidro, gradeamento de malha soldada e painéis apoiados em postes de aço fixos a uma fundação de betão com uma 
superfície de jogo de relva sintética.

• Todos os Campos de Padel têm a exigência de inclusão de paredes / tabelas (com gradeamento). Nas extremidades do campo é 
necessária uma altura total de 4,0 m. Os primeiros 3,0 m, a partir do nível da superfície de jogo, podem compreender qualquer material 
transparente ou sólido (vidro, tijolos, etc.) que não afeta o batimento da bola, e o 1,0 m superior em gradeamento metálico (malha de 
metal soldada).

• A área interna de jogo do Campo de Padel tem 20 m x 10 m e é marcada com duas linhas de serviço e uma linha central que cruza 
a linha de serviço em 10 cm, conforme indicado no diagrama a baixo. A área fora do campo também está indicada no diagrama.

As aberturas de acesso podem ser simples ou duplas. As dimensões de abertura de acesso devem ser as seguintes:
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PADEL ESTRUTURAS USE-ME

DEFINIÇÃO

ESTRUTURA CIRCUNDANTE DO CAMPO DE PADEL

DIMENSÕES CHAVE

• Para um acesso lateral por lado a abertura deve ter no mínimo 
1,05 m x 2,00 m e no máximo 2,00 m x 2,20 m;

• Para dois acessos laterais por lado as aberturas devem ter no 
mínimo 0,72 m x 2,00 m e no máximo 1,00 m x 2,20 m.

• Para a área de jogo fora do campo, cada lado deve ter 2 pontos 
de acesso centrais (um para cada lado). Não pode haver nenhum 
obstáculo fora da quadra numa área não inferior a 2 m de largura 
(3,0 m para fins de competição) e 4 m de comprimento em cada 
lado do campo e um mínimo de 4,0 m de altura.



• A rede deve ter 10 m de comprimento e 0,88 m de altura no centro, chegando a 0,92 m nas extremidades, com tolerância máxima 
de 0,005 m. A rede é suspensa por um cabo de aço com diâmetro máximo de 0,01 m; as extremidades são fixas a dois postes laterais 
com altura máxima de 1,05 m; ou uma parte da estrutura do campo que permite uma suspensão e tensão correcta.

• O vidro temperado é cerca de quatro vezes mais resistente do que o vidro recozido com a mesma espessura e configuração. Está  
de acordo com os requisitos da EN 12150: Partes 1 e 2. Se se quebrar, este quebra-se em pedaços relativamente pequenos que não 
causarão ferimentos graves. O processo pelo qual o vidro temperado é produzido requer o aquecimento do vidro a mais de 600ºC antes 
de arrefecer rapidamente, o que sela as superfícies do vidro num estado de compressão e no meio um estado de tracção.

REDE

VIDRO TEMPERADO

VIDRO TEMPERADO
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• Os postes de suporte e / ou quadros para painéis são fixos com placas de base e parafusos de fixação a um lintel de betão armado 
perimetral de pelo menos 21 x 11 m. A superfície superior do lintel terminará no mesmo nível que a construção da sub-base do campo 
subjacente.

• Geralmente, os empreiteiros e fabricantes propoem um lintel de betão armado retangular de dimensões limitadas para fixar a estrutura 
circundante acima do solo com base no custo reduzido. Os lintéis de betão armado de pequenas dimensões podem estar sujeitos a 
falhas em algum ponto no futuro devido à força das cargas provocadas pelo vento na estrutura.

LINTEL PERIMETRAL DE BETÃO



• 14 Módulos de 4000x2000 mm de tubo estrutural 80x40x2 mm 
de aço com malha electro-soldada 50x50x4 mm, de 2000x1000 
mm de aço na parte superior com encaixes para vidro de 
2995x1995 mm;

• 4 Módulos de 3000x2000 mm de tubo estrutural 80x40x2 mm 
de aço com encaixes para vidro de 2995x1995 mm;

• 8 Módulos de 3000x2000 mm de tubo estrutural 80x40x2 mm 
de aço com malha electro-soldada 50x50x4 mm de 3000x2000 
mm de aço;

• 4 Módulos de 3000x2000 mm de tubo estrutural 80x40x2 mm 
de aço com malha electro-soldada 50x50x4 mm de aço para o 
acesso a zona de jogo. Fixação em cada módulo mediante 2 placas 
de ancoragem de 230x140x10 mm de aço zincado por imersão.

• 4 Postes de 80x80x3 de 6000 (±3) mm com a mesma terminação 
que o resto do campo e independente para evitar vibrações;

• 4 Travessas compostas por 10 placas colocadas em quadrados, 
com furo escareado e porca interior soldada para fixação ao 
bastão e ângulo, 40 x 40,4 900mm com orifícios escareados para 
colocação de projetores.

Nota: Anexamos certificado de qualidade do aço dos tubos 80x40x20 e 40x40x20 e da malha electro-soldada.

TIPOLOGIA

PADEL ESTRUTURA USE-ME - ECO

POSTES DE ILUMINAÇÃO INTEGRADOS NA ESTRUTURA
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• Fundo panorâmico com tubo de 100x100x3mm. Resistente 
ao impacto em duas peças de 5m encaixadas, unidas por meio 
de parafusos, deixando as ditas peças perfeitamente unidas, 
com moldura superior em malha electro-soldada 50x50x4mm; 
2000x1000mm aço com encaixes para vidro de 2995x1995mm;

• 4 Lados panorâmicos de 4000 x 2000 mm de tubo estrutural 
100 x 100 x 3 encaixados, unidos entre si por meio de parafusos 
perfeitamente unidos também, com moldura de malha superior. 
50 x 50 x 4mm electro soldado, 2000 x 1000 mm, aço com furo 
para vidro 2995 x 1995 mm;

• 8 Módulos de 3000x2000 mm, tubo estrutural 80x40x2 mm, aço 
com malha electro-soldada 50x50x4 mm, 3000 x 2000 mm de aço;

• 4 Módulos de 3000x2000 mm tubo estrutural 80x40x2 mm aço 
com malha electro soldada 50x50x4 mm feito de aço para acesso 
à área de jogo. Fixação a cada módulo por meio de 2 placas Âncora 
de 230x140x10 mm feito de aço galvanizado por imersão;

• 2 Placas de ancoragem de 230x140x10 mm feito de aço 
galvanizado por imersão.

• 4 Postes de 80x80x3 de 6000 (± 3) mm com a mesma terminação 
do resto da via, independente para evitar vibrações;

• 4 Espaçadores compostos por 100,10 placas colocadas em 
quadrados, com furo escareado e porca. Interior soldado para 
fixação ao bastão e ângulo 40X40,4 900mm com orifícios 
escareados para colocação de projetores.

Nota: Anexamos certificado de qualidade do aço dos tubos 80x40x20 e 40x40x20 e malha electro-soldada.

TIPOLOGIA
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POSTES DE ILUMINAÇÃO INTEGRADOS NA ESTRUTURA
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• Fundo panorâmico com tubo de 100x50x3mm. Resistente ao 
impacto em duas peças de 5m encaixadas, unidas por meio 
de parafusos, deixando as ditas peças perfeitamente unidas, 
com moldura superior em malha electro-soldada 50x30x4mm; 
2000x1000mm aço com encaixes para vidro de 2995x1995mm;

• 8 Módulos de 3000x2000 mm, tubo estrutural 80x40x2 mm, aço 
com malha electro-soldada 50x50x4 mm, 3000x2000 mm de aço;

• 4 Módulos de 3000x2000 mm tubo estrutural 80x40x2 mm aço 
com malha electro-soldada 50x50x4 mm feito de aço para acesso 
à área de jogo. Fixação em cada módulo por meio de 2 placas 
Âncora de 230x140x10 mm de aço galvanizado por imersão;

• 2 Placas de ancoragem de 230x140x10 mm feito de aço 
galvanizado por imersão.

• 4 Postes de 80x80x3 de 6000 (± 3) mm com a mesma terminação 
do resto da via, independente para evitar vibrações;

• 4 Espaçadores compostos por 100,10 placas colocadas em 
quadrados, com furo escareado e porca. Interior soldado para 
fixação ao bastão e ângulo 40X40,4 900mm com orifícios 
escareados para colocação de projetores.

Nota: Anexamos certificado de qualidade do aço dos tubos 80x40x20 e 40x40x20 e malha electro-soldada.

TIPOLOGIA
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POSTES DE ILUMINAÇÃO INTEGRADOS NA ESTRUTURA
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• 14 Módulos de 4000x2000 mm de tubo estrutural 80x40x2 mm 
de aço com malha electro-soldada 50x50x4 mm, de 2000x1000 
mm de aço na parte superior com encaixes para vidro de 
2995x1995 mm;

• 4 Módulos de 3000x2000 mm de tubo estrutural 80x40x2 mm 
de aço com encaixes para vidro de 2995x1995 mm;

• 8 Módulos de 3000x2000 mm de tubo estrutural 80x40x2 mm de aço 
com malha electro-soldada 50x50x4 mm de 3000x2000 mm de aço;

• 4 Módulos de 3000x2000 mm de tubo estrutural 80x40x2 mm 
de aço com malha electro-soldada 50x50x4 mm de aço para o 
acesso a zona de jogo. Fixação em cada módulo mediante 2 placas 
de ancoragem de 230x140x10 mm de aço zincado por imersão.

• 12 Contrapesos com tampa de 2000x250x250 mm que 
serão fixadas às armações autoportantes através de uma placa 
aparafusada com parafusos autorroscantes.

• 4 Postes de 80x80x3 de 6000 (±3) mm com a mesma terminação 
que o resto do campo e independente para evitar vibrações;

• 4 Travessas compostas por 10 placas colocadas em quadrados, 
com furo escareado e porca interior soldada para fixação ao 
bastão e ângulo, 40 x 40,4 900mm com orifícios escareados para 
colocação de projetores.

Nota: Anexamos certificado de qualidade do aço dos tubos 80x40x20 e 40x40x20 e da malha electro-soldada.

TIPOLOGIA

PADEL ESTRUTURA USE-ME - PORTÁTIL

POSTES DE ILUMINAÇÃO INTEGRADOS NA ESTRUTURA
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• Tinta a pó de poliéster para exterior, Termo fixo pulverizada a 
200ºC, cujas espessuras variam de 50-60 mícron; 

• Este tipo de tinta é projetado para fornecer um revestimento 
de longa duração para aplicação sobre aço, oferece excelente 
revestimento em bordas e soldas, ótima resistência a efeitos do 
sal, água do mar, areia e luz solar aplicados por instaladores 
experientes de campos de Padel;

• É uma tinta ideal para proteger tubos e conexões de aço e ferro 
dúctil devido à sua resistência ao impacto, mesmo em baixas 
temperaturas;

• Resistente aos raios UV e ao solo;

• Uma vez que a tinta em pó foi aplicada electrostaticamente 
na superfície do material, as peças passam num forno onde são 
aquecidas a uma temperatura entre 180ºC-200ºC, no qual se dá 
a polimerização;

• A estrutura pode ser pintada com o RAL que o cliente decidir.

• Temperatura da câmara: 35 + 2º;

• Pressão do ar: 1,1 bar;

• Concentração da solução salina: 5%;

• Solução coletada nos coletores: 1,8ml / ha 5%, ph 6,9.

Resultado:

• 90h de câmara: nenhuma mudança é verificada;

• 180h de câmara: nenhuma mudança é verificada;

• 500h de câmara: A oxidação formada é inferior a 0,5 mm, então 
o teste continua a operar de acordo com o padrão ISO 9227;

• Câmara de 780h: A oxidação formada é inferior a 0,5 mm, então 

o teste continua a operar de acordo com o padrão ISO 9227;

• 1000h de câmara: As peças não apresentam alterações em 
relação à avaliação anterior, a prova é considerado acabada por 
atingir a câmara de 1000h, sem problemas de oxidação.

• Solução coletada nos coletores: 1,8ml / ha 5%, ph 6,9.
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PINTURA EM FORNO

TESTE DE CORROSÃO

Spray de sal neutro à corrosão acelerado padrão ISO 9227 Condições de teste:



Modelo de monofilamento risado, aprovado pela FEP (colocamos selo).

RELVA SINTÉTICA

TIPOLOGIA
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Todos os nossos campos têm 8 focos LED de 150 W com um chip Philips original. Anexamos certificado e folha características:

TIPOLOGIA
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ILUMINAÇÃO



TIPOLOGIA

PADEL ESTRUTURAS USE-ME 

• Parafusos zincados M12x100 para molduras de junção: 100 
unidades;

• Parafusos zincados M12x60 para fixação de quadros nos cantos 
da via: 32 unidades;

• Porcas zincadas M12 para união entre armações: 132 unidades;

• Arruela Ø14y 2mm de espessura: 264 unidades;

• Parafuso expansivo Ø12 e 100 mm de comprimento: 220 
unidades;

• Parafuso de aço inoxidável para fixação de vidro: 100 unidades;

• Arruela de PVC para encaixe no orifício escareado do vidro: 100 
unidades;

• Arruela de aço inoxidável para apertar o parafuso de vidro: 100 
unidades;

• Porca de aço inox com Auto travamento de segurança para 
fixação de vidros: 100 unidades;

• Bloqueio e acabamento para porta de batente: 2 unidades.

• Lua flutuante e temperada de 10 mm de espessura (trilhos do 
quadro) e 12 mm (trilho panorâmico e WPT), com bordas orifícios 
polidos e 6 polidos e escareados e por sua vez protegidos com 
buchas de nylon especiais;

• Os nossos campos têm 18 painéis de vidro temperado de tamanho 
3x2m;

• Resultando num total de 100 metros quadrados perfeitamente 
alinhados e com ótima planimetria; O vidro submetido a um 
tratamento térmico e de têmpera, adquire, em comparação ao 
recozimento, um aumento significativo na resistência aos impactos 
e mudanças na temperatura sem mudanças extremas que façam 
variar a sua aparência;

• A fratura do mesmo ocorre em pequenas peças não cortantes de 
perigo zero. O vidro utilizado é anexado com certificado CEE.

PARAFUSOS

VIDRO

• Densidade: 150 ± 20 Kg / m3;

• Tração na frenagem:> 450 Kpa;

• Alongamento na rutura:> 90%;

• Resistência à compressão a 25%: 35-63 Kpa;

• Deformação remanescente em compressão constante (22h. 

50%, 23oC): <25%;

• Absorção de água: <5%;

• Faixa de temperatura: Ta Limite não quebradiço: -20Cº;

• Estabilidade dimensional: + 100Cº;

• Reação ao fogo (UNE 23727-90): categoria M2.

BORRACHA DE PROTEÇÃO DE VIDRO

O vidro de 180ml de BORRACHA CELULAR é instalado como elemento de separação entre a estrutura metálica. CLOROPREÃO + EPDM 
de 40 mm de largura e 5 de espessura com as propriedades descritas abaixo:
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PADEL EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES (OPCIONAL)

REDES | Medidas: 10,00 x 0,92 m

PROTECÇÃO PARA POSTES DE PADEL

CÓDIGO DO PRODUTO DESCRIÇÃO

228107063166 Unidade de padel Alta competição C-PES Superior

228105062666 Unidade de padel torneio C-PVC Superior

228105060766 Unidade de padel torneio C-PES Superior

228107062666 Unidade de padel Master C-PES Superior
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REDES DE PROTECÇÃO

TIPO A1

TIPO A1

TIPO A2

TIPO A2

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

2441050604

2441050606

Unidade de rede proteção Sup Tipo A 1 PPM – 3 mm – M42 3 x 16

Unidade de rede proteção Sup Tipo B 1 PPM – 3 mm – M42 2 x 10

2441050605

2441050607

Unidade de rede proteção Sup Tipo A 2 PPM – 3 mm – M42 2 x 14

Unidade de rede proteção Sup Tipo B 2 PPM – 3 mm – M42 3 x 20
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REDES DE TECTO

CÓDIGO DO PRODUTO DESCRIÇÃO

2381050401 Rede tecto S/Nó PPM – 3 mm – M30x30

2381050501 Rede tecto S/Nó PPM – 3 mm – M40x40

2381070501 Rede tecto S/Nó PPM – 4 mm – M40x40
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