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COBERTURAS PARA CAMPOS DESPORTIVOS

PROJETO
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INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

COBERTURAS PARA CAMPOS 
DESPORTIVOS

A PLAYGROUP proporciona uma vasta gama de coberturas para instalações desportivas, desde Padel, 
Ténis, Campos Polidesportivos, Piscinas etc. ...  Até Pavilhões completos com coberturas metálicas

Efectuamos um estudo preliminar da instalação para assessorar os nossos clientes nas Soluções 
mais adequadas para o tipo de coberturas a seleccionar e tornar as instalações funcionais 365 
dias por ano.
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• A PLAYGROUP fornece um sistema de cobertura autoportante 
composto por um arco de chapa de aço biarticulado, que funciona 
ao mesmo tempo como cobertura e estrutura de suporte. A 
cobertura é fixada através do cavalete à viga sustentação.

• Também são colacados cabos, unindo as extremidades das 
telhas, cuja missão é absorver forças horizontais causadas por 
cargas gravitacionais.

• Para verificar o sistema é necessário realizar um estudo de cada 
um dos elementos que o compõem:

- Telha;
- Cabo;
- Garfo de união Cavalete-Cabo;
- Cavalete.

• A união dos cabos com os cavaletes é feita através de um garfo 
produzido em chapa dobrada de 5 milímetros de espessura.

• Os garfos foram projetados para poderem permitir máxima força 
axial que possa surgir nos cabos.

• O cavalete é composto por duas peças. A sua missão é transmitir 
as forças da estrutura de suporte da cobertura à viga de amarração.

• O cavalete transmite a força axial, que atinge a cobertura por 
meio de 2 parafusos em cabeça métrica M12 e qualidade A8.8, 
para a viga de amarração.

TIPOLOGIA

COBERTURAS MOdELO AUTOPORTAnTE CURVO

TELHA E CABO

CAVALETE

CAVALETE

GARFO DE UNIãO CAVALETE-CABO

GARFO DE UNIãO CAVALETE-CABO
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