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NORMAS DE SEGURANÇA
E MARCAÇÃO CE
NORMAS DE SEGURANÇA E MARCAÇÃO CE
DEC. LEI 113/93 ALTERADO PELO
DEC. LEI 4/2007 DIRECTIVA 89/106/CEE
PISOS DE EXTERIOR NORMA 14877 E MARCAÇÃO CE
PISOS DE INTERIOR NORMA 14904 E MARCAÇÃO CE

FÁBRICA CERTIFICADA ISO 9001
CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL - “ZERO WASTE”
SWCA (EPG)

A Connor Sport Court International Inc. foi a primeira empresa no Mundo a conceber, produzir e promover
um inovador sistema de pisos flutuantes e amovíveis, especialmente concebidos para a prática desportiva
e multiusos, adaptando-se às mais variadas condições e situações. Forma e função são os grandes conceitos deste sistema que lhe dão todas as garantias de performance e segurança, assim como de beleza,
adaptabilidade e durabilidade. O Sport Court® é um Piso Desportivo de Alto Rendimento, Flutuante e
Amovível, de fácil montagem e desmontagem, através de módulos em Polipropileno Copolímero (com fórmula própria), com processo de fixação entre módulos
que garante o sistema “LATERAL FORGIVENESSTM” e com estrutura de apoio
que garante a “DYNAMIC FORCE TRANSFERTM” (Transferência Dinâmica da
Força – “DFT”). O SPORT COURT®, tem vários modelos de piso, todos multiusos e com possibilidades de utilização em Pavilhão ou em Polidesportivos Exteriores. Desde 1974,
que a Connor Sport Court International Inc. continua sempre a inovar e a melhorar os seus pisos,
sendo que desde a sua criação é Líder Mundial, facto comprovado pelas mais de 100.000 instalações distribuídas por mais de 115 países, e em Portugal já conta com cerca de 250 instalações.

UMA
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ÓBVIA
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NORMA EN 14904 E MARCAÇÃO CE

outDOOR
NORMA EN 14877 E MARCAÇÃO CE

UM
PISO
DESPORTIVO E
MULTIUSOS
A escolha de um Piso, é um factor
preponderante na prevenção da integridade física dos utilizadores, sendo
particularmente importante no futuro
desenvolvimento dos conteúdos pedagógicos da Disciplina de Educação
Física.
Um piso deve ter Normas de Segurança Específicas, em função dos
fins a que se destina. Deverá também
estar homologado por algumas das
principais Federações Internacionais
reguladoras das modalidades desportivas.
Sendo o piso um bem de investimento significativo e duradouro, deverá

fazer-se uma meticulosa apreciação
técnica do material, em função das
necessidades e das especificidades
de cada instalação Desportiva.
Um piso “desportivo” deve ser polivalente, no sentido de servir tecnicamente todas as modalidades desportivas (permitir de acordo com os
actuais Programas de Educação Física Dec. Lei 286/89 – a aprendizagem
e desenvolvimento da patinagem) de
forma a rentabilizar ao máximo possível a instalação.
Por razões económicas, a abrangência da sua utilização para fins
educativos e desportivos, ou para

actividades sócio-culturais, deverão
potenciar a instalação em Multiusos.
O Sport Court® tem tudo a ver com os
aspectos de economia e funcionalidade, quer das matérias primas, quer
da dimensão e estrutura dos próprios
módulos constituintes do piso, que
lhe conferem duração, portabilidade
e facilidade de montagem e desmontagem ímpares, com reflexos de poupança de custos só a médio e longo
prazo devidamente quantificáveis.

A Connor Sport Court International Inc. desenvolve vários modelos de piso, que embora obedeçam todos aos mesmos princípios
de concepção, possuem características específicas que
lhes conferem diferentes propriedades e performances técnicas,
de forma a ir de encontro às suas necessidades.
A funcionalidade destes pisos permite encontrar soluções
em que a estética e a beleza do espaço podem ser
realçadas. Com alguma imaginação podem-se personalizar
os pisos, e destacar algumas das suas principais utilizações
quer para a formação quer para a alta competição.

FUNCIONALIDADE
E CRIATIVIDADE

Com o Sport Court® você é o dono do piso podendo no entanto não ser o dono do recinto desportivo! Definitivo ou temporário, escolha! Devido às suas características técnicas e à
sua portabilidade, o Sport Court® pode ser instalado com carácter definitivo ou temporário, quer sobre uma base nova de
um recinto novo, quer sobre as mais variadas bases degredadas (madeira, sintético, cimento, betuminoso, etc...) de um recinto recente ou mais antigo. A polivalência do Sport Court®,
permite-lhe rentabilizar o recinto desportivo, aumentando a sua
durabilidade e beleza, com reduzidos custos de manutenção.

SPORTCOURT
RESPONSE TM
DEFENSE TM
POWERGAME TM

REABILITE
O SEU
ESPAÇO

HOJE FUTSAL
AMANHÃ VOLEIBOL
Faça uma gestão do seu espaço desportivo
como nunca imaginou.

256m2

800m2 de Sport Court® métrico numa cor à sua escolha.
256m2 de Sport Court® métrico noutra cor à sua escolha.
1.056m2 de membrana de Borracha “Underlayment”.
1 Máquina de marcação de linhas de jogo (a fita).
1 Máquina de rápida desmontagem do piso.

800m2

7 Paletes para transporte e armazenamento.

Badminton 15x42 m
630m2

Futsal 24x44 m
1056m2

Andebol 24x44 m
1056m2

Basquetebol 19x32m
608m2

Voleibol 19x34 m
646m2

SPORTCOURT

RESPONSE TM
DEFENSE TM

POWERGAME TM

SPORTCOURT

interior

exterior

RESPONSE TM

DEFENSE TM

POWERGAME TM

AÉROBICA

AÉROBICA

ANDEBOL

ANDEBOL

BADMINTON
BASQUETEBOL
CORFEBOL

BADMINTON
BASQUETEBOL
CORFEBOL

DANÇA

DANÇA

FUTSAL

FUTSAL

GINÁSTICA
HOQUEI EM PATINS
IN LINE

GINÁSTICA
HOQUEI EM PATINS
IN LINE

MULTIUSOS

MULTIUSOS

PATINAGEM

PATINAGEM

ROLLER HOCKEY
TÉNIS
TÉNIS DE MESA
VOLEIBOL

ROLLER HOCKEY
TÉNIS
TÉNIS DE MESA
VOLEIBOL

CORES

interior

Pearl Royal Blue
(RBL)

Pearl Burgundy
(PBRG)

Pearl Steel
(SLV)

Pearl Evergreen
(PEVG)

Pearl Navy Blue
(PNVB)

Black (BLK)

Pearl Graphite
(GPH)

Pearl Silver Blue
(SBL)

Pearl Gold
(GOL)

Ultra Red
(URD)

Shamrock
(SGR)

Ice Blue
(RHI)

Pearl Orange
(POR)

Pearl Purple
(PUR)

Pearl Shamrock
(PSGR)

Yellow
(YLW)

Stone
(STN)

Pearl Beige
(PBGE)

exterior

Grape
(PUR)

Bright Red
(BRD)

Titanium
(TTN)

Sand
(SAND)

Steel Blue
(STB)

Burgundy
(BRG)

Dark Blue
(DKB)

Evergreen
(EVG)

Gray
(GRY)

Clover
(SGR)

Brick Red
(RED)

Black
(BLK)

Green
(GRN)

Tennis Blue
(OBT)

Granite
(GRT)

Earth
(ERT)

Terra-Cotta
(TRC)

Kiwi
(KIWI)

Bright Blue
(BBL)

Mustard
(MUS)

Pearl Orange
(POR)

SPORTCOURT

RESPONSE TM

Piso flutuante, para interior, sendo o modelo mais
utilizado e reconhecido internacionalmente
como o “Rolls Royce” deste tipo de pisos,
e que serviu de base ao modelo
Response HG (High Gloss).

BENEFÍCIOS

OrtocushTM – sistema testado ortopédica e bio-mecânicamente.
Lateral ForgivenessTM – sistema patenteado que garante o processo de amortecimento lateral e de
aderência, adequado ao desempenho atlético com segurança.
Dynamic Force TransfereTM – sistema patenteado que garante que a força gerada pelo impacto
vertical do atleta é transferida através do módulo, para proteger a sua estrutura esquelética.
Piso Amovível de fácil montagem e desmontagem.
Pode ser também utilizado em actividades sócio-educativas, como por exemplo convívios
e reuniões escolares.
ESPECIFICAÇÕES

Módulo

Módulo em Polipropileno Copolímero de Alto Impacto (fórmula própria)
Membrana em borracha sustentada por polímeros
Base de apoio em cimento ou outra

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Piso Desportivo Flutuante de Alto Rendimento da marca Americana Sport Court ® ,
Modelo ResponseTM , para interior, fabricado em módulos de Polipropileno Copolímero de Alto Impacto (fórmula própria), com topo sólido e fechado, com as dimensões
unitárias de 250x250x12,7 mm, com o peso de 268 grs., com estrutura de apoio
com 281 células hexagonais, formadas por 6 triângulos equiláteros com ângulos de
60º, e com processo de fixação entre módulos composto por 5 pontos de encaixe
(macho/fêmea), Aprovado com Norma EN 14904 e Certificação CE.

CA PAC I DA D E D E CA R G A
COEFICIENTE DE FRICÇÃO
AMORTECIMENTO AO CHOQUE
RESISTÊNCIA DE ABRASÃO
L AT E R A L F O R G I V E N E S S

200 psi
Aprovado
ASTM F 1292
11’’ aprovado
Excelente

TM

Excelente

R E S S A LT O D E B O L A

Excelente

HIGIENE

Resistente a Bactérias, Fungo e outros organismos

SPORTCOURT

DEFENSE TM

Piso flutuante, para interior, sendo

indicado para todas as modalidades desportivas
onde se usem patins. Este modelo é o utilizado
na generalidade dos campeonatos do Mundo de
Roller Hockey e In Line, bem como já foi piso do
Mundial e do Europeu de Hóquei em Patins.

BENEFÍCIOS

OrtocushTM – sistema testado ortopédica e bio-mecânicamente.
Lateral ForgivenessTM – sistema patenteado que garante o processo de amortecimento lateral e de
aderência, adequado ao desempenho atlético com segurança.
Dynamic Force TransfereTM – sistema patenteado que garante que a força gerada pelo impacto
vertical do atleta é transferida através do módulo, para proteger a sua estrutura esquelética.
Piso Amovível de fácil montagem e desmontagem.
Pode ser também utilizado em actividades sócio-educativas, como por exemplo convívios
e reuniões escolares.
ESPECIFICAÇÕES

Módulo

Módulo em Polipropileno Copolímero de Alto Impacto (fórmula própria)
Membrana em borracha sustentada por polímeros
Base de apoio em cimento ou outra

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Piso Desportivo Flutuante de Alto Rendimento da marca Americana SportCourt ® ,
Modelo DefenseTM , para interior, fabricado em módulos de Polipropileno Copolímero
de Alto Impacto (fórmula própria), com topo sólido e fechado, com as dimensões
unitárias de 305x305x12,7 mm, com o peso de 390 grs., com estrutura de apoio
com 1125 triângulos equiláteros com ângulos de 60º, e com processo de fixação
entre módulos composto por 5 pontos de encaixe (macho/fêmea), Aprovado com
Norma EN 14904 e Certificação CE.

CA PAC I DA D E D E CA R G A
COEFICIENTE DE FRICÇÃO
AMORTECIMENTO AO CHOQUE
RESISTÊNCIA DE ABRASÃO
L AT E R A L F O R G I V E N E S S

200 psi
Aprovado
ASTM F 1292
11’’ aprovado
Excelente

TM

Excelente

R E S S A LT O D E B O L A

Excelente

HIGIENE

Resistente a Bactérias, Fungo e outros organismos

SPORTCOURT

POWERGAME

TM

Piso flutuante, para exterior, destina-se praticamente à totalidade das
modalidades desportivas, incluindo o ténis, estando aprovado pela
ITF, como um piso de batimento rápido (categoria 3), sendo também
aprovado pela FIBA e por outras organizações Internacionais para todas
as competições no exterior. Este modelo permite o livre uso de patins,
skates, bicicletas, etc...

POWERGAMETM

PISO RÁPIDO

BENEFÍCIOS

OrtocushTM – sistema testado ortopédica e bio-mecânicamente.
Lateral ForgivenessTM – sistema patenteado que garante o processo de amortecimento lateral e de
aderência, adequado ao desempenho atlético com segurança.
Dynamic Force TransfereTM – sistema patenteado que garante que a força gerada pelo impacto
vertical do atleta é transferida através do módulo, para proteger a sua estrutura esquelética.
Piso Amovível de fácil montagem e desmontagem.
Pode ser também utilizado em actividades sócio-educativas, como por exemplo convívios
e reuniões escolares.
ESPECIFICAÇÕES

Módulo

Módulo em Polipropileno Copolímero de Alto Impacto (fórmula própria)
Base de apoio em cimento, micro betuminoso ou outra

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Piso Desportivo Flutuante de Alto Rendimento da marca Americana SportCourt ® ,
Modelo PowerGameTM , para exterior, fabricado em módulos de Polipropileno
Copolímero de Alto Impacto (fórmula própria), com topo sólido e aberto, com as
dimensões unitárias de 305x305x15,8 mm, com o peso de 315 grs., com estrutura
de apoio com 907 pontos independentes de apoio, e com processo de fixação entre
módulos composto por 6 pontos de encaixe (macho/fêmea),
Aprovado com Norma EN 14877 e Certificação CE.

CA PAC I DA D E D E CA R G A
COEFICIENTE DE FRICÇÃO

170 psi
ASTM C1028:
seco / molhado 0.53 / 0.55

AMORTECIMENTO AO CHOQUE

ASTM F 1292

RESISTÊNCIA AO DESGASTE

ASTM D4060:
.31 grs

R E S S A LT O D E B O L A

ASTM F1551 sec. 31:
101.8%

R E S P O S TA D A S U P E R F Í C I E

ITF CS/01/01-05-133:
52.1 (Superfície rápida)

HIGIENE

Resistente a Bactérias, Fungo e outros organismos
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