
O ACESSO PARA TODOS

ACESSOS



CATÁLOGO PRODUTOSCATÁLOGO PRODUTOS

Tapete praia, tapete de acesso para a praia

Tapete madeira, passarela de madeira

Tapete todo terreno, placas rígidas para acessos modulares

Estrado, tapete para assegurar as suas áreas húmidas

Tapete para relvado, tapete de proteção para a relva

Gira praia, a cadeira anfíbia

Gira todo terreno, a cadeira todo-o-terreno

A espreguiçadeira para pessoas com mobilidade reduzida

A NOSSA AMBIÇÃO

A nossa ambição: as praias e centros de recreação são lugares de descanso e de encontro.

Reduzindo  a  exclusão  e  a  discriminação,  as  nossas  soluções  permitem  que  os  seus 
lugares sejam acessíveis e atrativos para todos (mulheres grávidas, família com carrinho, 
pessoas com muletas, peões, idosos e pessoas com mobilidade reduzida).

AS VIAS DE ACESSO

AS CADEIRAS

OS NOSSOS EQUIPAMENTOS



6 percursos para as suas necessidades:

Tapete T.T.
para pisos desnivelados

Lama Relva

        Gravilha             Areia

(Peões / Veiculos)

Estrado

Tapete para relva
Para uso em

              Relva

Escala 
1:1 1:1

Escala
1:1

Recto - Verso

Tapete madeira
Para uso em

Ideal para dunas 

Areia

RelvaEscala
1:3

cima - baixo

Tapete Coco
Tapete praia Para uso em

Para uso em

Areia
Relva Areia

Escala Escala
1:1 1:1

Disponível em duas cores

NEOPRENE ANTIDERRAPANTE

a cada 10 CM
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VANTAGENS
 

	 	 	 	 	 	
 
 
 

Matéria agradável para andar descalço •
Nenhum risco do tapete se desfiar •

Instalação rápida •
Não guarda a areia •

Reciclável •

Cor
azul ou

castanho

3 larguras

1,00 m - 1,53 m
1,83 m

Peso

2 Kg / m²

Comprimento

por medida

Utilização na

areia

Podemos
enviar

amostras

GRATIS

Tapete praia,
tapete de acesso para praia

 É um tapete de acesso f lexível 100% feito de poliéster reciclado, ligeiro e resistente, que 
permite a criação de caminhos temporais de acesso para peões e pessoas com mobilidade 
reduzida.
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Graças à nossa solução de ligações o tapete também serve de meio de comunicação.
Junto com o nosso equipa de produção, podemos fazer cortes especiais

no tapete em função das suas necessidades

A mensagem pode ser personalizada 
(o logótipo da camara, bandeira azul, publicidade etc)

VALORIZA OS SEUS ESFORÇOS
para a acessibilidade das praias

CORTES POR MEDIDA
do nosso tapete

AS VANTAGENS DA SOLUÇÃO DE CORTES POR MEDIDA :

   

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

• Larguras possíveis do tapete de 1m, 1,53m, 1,83m de largura
• Uma continuidade perfeita com o resto da via de acesso

(tapetes ligados com o nosso sistema de conetores)
• Cortes por medida (ângulos, comprimento)
• Cortes de qualidade realizados pela nossa equipa de profissionais

CRUZAMENTO POR MEDIDA :

Cruzamento em 
forma X em espiga

Cruzamento em 
forma X com
ângulos retos

Cruzamento em 
forma T

Duplo cruzamento
em T

VIRAGENS COM ÂNGULOS POR MEDIDA :

ângulo de 90 graus ângulo de 45 graus ângulo de 15 graus

   
   
   

• Personalizável
• Maior visibilidade
• Resistente
• Instalação e desinstalação rápida
• Valoriza o seu esforço de acessibilidade

VANTAGENS
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Tapete madeira,
a passarela de madeira

 O tapete de madeira, 100% de madeira pinho (madeira tratada de tipo IV) permite a criação de 
vias de acesso temporais integrando-se perfeitamente na paisagem.

VANTAGENS

madeira de florestas 
sustentáveis

Uso em

areia, relva

Largura 

0,99 - 1,49 m

Cor

madeira 
natural

Peso / m2

12 Kg

Comprimento

Por medida

N
OVID

ADE

   

Tapete todo terreno,
placas rígidas para acessos modulares

São placas de Polietileno  Alta Densidade (PEAD) que facilitam o acesso para peões, 
pessoas  com mobilidade reduzida e veículos (máximo 15 toneladas/m²) em solos instáveis

Cor

Cinza

Largura

1 m

Peso / unidade

15 kg

Comprimento

1,5 m

Espessura

9 mm

Carga limite

15 toneladas / m2

Uso em

areia, relva, 
lama, gravilha

 
 
 
 
 

VANTAGENS
Muito resistente •

Reversível : lado peões / veículos •
Quase não precisa manutenção •

Modulável •
Montagem fácil •

 Armazenamento e instalação fácil •
 Substituição fácil de ripas de madeira •
 Modulável •
 Resistente aos raios UV e ao sal •
 Estético •



CATÁLOGO PRODUTOSCATÁLOGO PRODUTOS

Estrado, tapete para  assegurar 
as suas áreas húmidas

 É um tapete destinado a assegurar as suas áreas húmidas. Este tapete antiderrapante
é a solução ideal para assegurar as suas piscinas, jacuzzis ou vestuários.

Tapete para relvado,
tapete de proteção para a relva

  O tapete protege, reforça e estabiliza as suas zonas com relva.
É  a  solução  ideal  para  preservar  os  seus  espaços  verdes e  oferecer  uma  via  de  acesso  
(para peões  como  veículos)  de  maneira  rápida  e  eficiente.

Cor

Verde

Largura

1 m - 2 m

Peso 

1,6 a 2kg/m²

Comprimento

por medida

Carga máxima

até 8 toneladas 
por eixo

Uso em

relva de
preferência

VANTAGENS VANTAGENS
  Antiderrapante •
 Antibacteriano e antimicrobiano •
 Drenagem instantânea •
 Limpeza fácil •
 Flexível •
 Instalação fácil •

 
 
 
 
 
 
 

Instalação rápida e fácil •
Antiderrapante •
Evita atolar-se •

Limpeza fácil •
Resistente aos raios UV •

Modulável •
Permite o crescimento da relva

através da malha •

N
OVID

ADE

Podemos
enviar

amostras

GRATIS
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Podemos
enviar

amostras

GRATIS

Tapete Coco,

VANTAGENS
 
 
 
 
 
 
 

Instalação rápida e fácil
Sem manutenção

Fácil de fazer o caminho

Uso em

areia

Largura 

0,5m, 1m, 2m

Cor

natural

Peso / m2

1.95 kg/m² 

Comprimento

Por medida

Altura :
90 cm

15 m 30 m

Altura : 35cm
Diametro: 35 cm

Altura: 35 cm 
Diametro: 45 cm

Distribuido em rolos 

VANTAGENS
•  Bastante resistente: não rasga e resiste a ventos até 150km/h
•  Não precisa de vala. 
•  Instalação fácil e rápida.  
•  Topo e parte debaixo reforçadas.  
•  Excelente valor
•  Manutenção baixa

•  Reciclável

Cor

Castanho

2 larguras

15.24 m
30.5 m

Peso

255g / m²

Material

HDPE

Ø mangas
das estacas

10 cm

Resistência

10 kg / cm²

Uso

Areia

1 2 3

Keep
sand off

Protect your
natural areas 

Delineate
your beach

4

Protect you
 dune ridge 

Keep nesting
areas safe 

5

Vedação
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VANTAGENS

Girapraia,  a 
cadeira anfíbia

      

  

A cadeira Girapraia é uma cadeira anfíbia que facilita o passeio das pessoas com mobilidade 
reduzida em solos instáveis. Graças aos seus apoios para os braços f lutuantes e às três rodas, 
oferece a possibilidade de f lutuar em águas calmas com segurança.

A pessoa que vai usar a cadeira anfíbia tem de ser escoltada
por um acompanhante que tem de estar presente em cada momento.

  
  
  
  
  
 

Flutua muito bem e com segurança •
Montagem fácil •

3 posições de assento •
Armazenamento fácil (6 peças) •

Cinto de segurança •
 

Peso

27 quilos

Comprimento

162 cm

Largura

107 cm

Altura

119 cm

Capacidade 
de peso 
máxima

115 quilos N
OVID

ADE

A cadeira 
todo-o-terreno

            

              

    

A cadeira todo terreno é especif icamente confeccionada para o passeio de pessoas com 
mobilidade reduzida. As 4 rodas da cadeira facilitam a tração para poder aproveitar o 
seu passeio pela praia ou pelo campo.

Largura

80 cm

Comprimento

120 cm

Altura

117 cm

Peso

40 quilosO utilizador deve ser  
escoltado em cada uso.

N
OVID

ADE

inovaçã

o

VANTAGENS
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cómoda •
Fácil de manejar •

Boa estabilidade na areia da praia •
Se transporta facilmente : dobravél •

Seguro •
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A espreguiçadeira para
pessoas com mobilidade reduzida

A espreguiçadeira para pessoa com mobilidade reduzida oferece um assento com altura 
especif ica para que seja fácil a transferência de uma cadeira de roda clássica (51 cm). Muito 
cómoda, é a solução ideal para aproveitar o sol.

VANTAGENS
 
 
 
 
 
 

Altura de assento especial •
Sombra para proteger-se do sol •

Não escalda ao sol •
Anti UV •

3 posições de assento •
Estável : pode-se utilizar direitamente na areia da praia

e também em solos duros (terraços, passeios) •

Uso em

areia, relva,
terraços

Altura de 
assento

50 cm

Comprimento

193 cm
(desdobrada)

Peso

11Kg

Cor

Azul

Largura

61 cm
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