


Stobitan® começou a ser instalado globalmente 
em 1991 e está disponível para diferentes tipos 
de sistemas. Estes sistemas oferecem estabilidade 
na pisada durante a corrida, ótima proteção 
contra quedas e elasticidade promovendo a ajuda 
na velocidade. Todos os sistemas oferecidos 
dentro da linha Stobitan® são uma combinação da 
nossa confiável e reconhecida linha de produtos  
Stobielast® S.

www.stockmeier-urethanes.com 

Bislett Stadium
Oslo, Norway 
Fotografia cortesia de LAIDERZ ApS
www.laiderz.no
Stobitan® SC

Parc-école de l’Odyssée-des-Jeunes
Ville de Laval • Québec, Canada
Fotografia cortesia de Carpell Surfaces 
www.Carpell.com
Stobitan® SW

Track and Field Athletics of the Central 
Stadium- National Sports Complex
Hanoi, Vietnam
Fotografia cortesia de 
Quang Tuyen Sports Co. Ltd.
www.quangtuyensports.com.vn
Stobitan® SW



Stobitan® 
Sistema de 
drenagem 
completo  

Stobitan® XS
Sistema 
completo em 
PU

Stobitan® SW
Sistema 
Sanduíche

Stobitan® SSC
Base lacrada 
e revestimento 
em spray

Stobitan® SC 
Base e 
revestimento 
em spray

Certificado mundial 
de atletismo

EN 14877

UL GREENGUARD 
Certificado

UL GREENGUARD 
certificado ouro

Certificado 
LEED®

Superfície 
impermeável 

Superfície 
permeável 

Opçao de 
encapsulamento 

Stobitan® é brilhante 
O simbolismo da cor é uma das caracteristicas mais 
relevantes para fazer a sua pista de corrida única. 
Aqui na Stockmeier Urethanes, as opções de cores 
enaltecem o significado de design fomentando 
emoções de felicidade, de excitação e orgulho que os 
seus atletas e usuários no geral se sintam orgulhosos 
de fazer parte. Utiliza na sua pista o poder do brilho 
para que os atletas brilhem tanto quanto a sua pista 
durante a volta da vitória. 

Stobitan® é a Pista Perfeita
Desde os treinamentos na escola até os treinamentos 
profissionais - As superfícies Stobitan® providenciam 
todas as propiedades ideiais que irão te surpreender 
trabalhando com os nossos produtos Stobielast S.     

•  Alta resistência ao desgaste   

•  Retorno de alta energia  

•  Testado em Picos de Sprint   

•  Seguro e durável para atletas  

•  Material reciclado  

•  Excelentes propiedades mecânicas  

•  Isento de metais pesados e mercurio  

•  Qualidade testada 

Cores e 
sistemas

Contacte-nos para os produtos com certificação ouro UL GREENGUARD e GREENGUARD 

DIN 18035-6



A borracha granulada como base do gramado artificial parece que equivale a às carroças puxadas por 
cavalos nos tempos atuais. Nós possuimos o produto específico para as suas necessidades. Os produ-
tos Stobielast elevarão a sua pista a outro patamar. 

Removendo a borracha, cortiça ou qualquer outro material de enchimento da base do gramado, per-
mitirá o uso de um produto específico da Stockmeier Urethanes para esse propósito. Combinando tam-
bém com a base adequada, os produtos da linha Stobielast absorverão grandes impactos, reduzirão 
o calor superficial, melhoram a drenagem da água empossada e proporcionam uma superfície com 
grande tração para uma melhor estabilidade e velocidade dos corredores. O nosso sistema de preen-
chimento representa hoje o sistema mais sustentável e com um melhor design utilizado na indústria 
atualmente. Isso é debido ao fato que ele é pavimentado no local aumentando assim a sua vida útil.  

O que têm em comum todos os productos das linhas acima referenciados com o sistema Stobitan para pistas de 

corrida e gramado artificial? Produtos de extrema qualidade da linha Stobielast de Stockmeier Urethanes.   
Revitalizando o seu evento
As cores precisam ser radiantes. Traga de 
volta a cor na sua pista instalando o nosso 
revestimento base água em spray Stobitan 
com excelentes propiedades de estabilidade e 
durabilidade da cor. Os nossos sitemas estão 
desenhados não só para a construção de pistas 
novas, também para revitalizar as superfícies 
de pistas mais velhas trazendo de volta a vida 
nas suas instalações. Podemos reproduzir as 
cores da sua equipe para assim trazer de volta o 
espírito da equipe. É assim uma forma perfeita 
de se destacar e unir. Juntos, criaremos de novo 
esse espírito de cor que os corredores e atletas 
continuarão a representar com honra. 

 

Stobitan® Solução aquosa 

Sistemas sob o gramado 

Tecnologia vibrante e ecológica
Os sistemas base água Stobitan criam uma cobertura 
completa, é um revestimento em spray ecológico que 
protege e revitaliza a sua pista devolvendo sua beleza 
de novo. O revestimento em spray se aplica de forma 
fácil e precisa criando uma superfície de extrema 
qualidade. Seja antenado e peça um complexo 
esportivo que faça tudo para a sua vitória.

Escolha Stobitan para facilitar o sucesso criando 
a superfície ideal. Tanto Stobitan como os seus 
componentes Stobielast, te ajudarão a criar uma 
vantagem dentro de casa.  

 

Stobigym®

Pista esportiva interior
Stobisafe®

Sistema para Superfície 
de Segurança

Stobiplay® 
Sistema para diversos 
usos esportivos e de lazer

Stobitan® EL: Camada simples de Sistema de Borracha Elástica

Stobitan® ET: Camada simples de Sistema de Borracha e Pedra Elástica

Outras aplicações utilizando soluções Stobielast



Melhor desempenho da volta  
O co-fundador da STOCKMEIER Urethanes, Edwin 
Martinkat, foi um dos pioneiros no mundo no uso do 
poliuretano nas pistas esportivas emborrachadas. Ele 
desenvolveu e aperfeiçoou essas criações ao longo 
da sua carreira para oferecer todo o melhor para o 
mercado. Os sistemas Stobitan para pistas e campos 
desportivos vêm sendo instalados desde 1991 com o 
uso dos nossos reconhecidos produtos Stobielast S.
Com plantas de produção e manufatura certificadas 
com a ISO 9001:2015 na Alemanha, Françã, Reino 
Unido e os Estados Unidos, a STOCKMEIER Urethanes 
segue na busca contínua de novas soluções e 
desenvolvimentos dentro da tecnologia de poliuretano 
para atender as necessidades de cada cliente, em todo 
momento, com a Melhor Solução.

Entregando soluções em PU 
em todo o mundo.
www.stockmeier-urethanes.com
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