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Os nossos produtos oferecem muitas possibilidades
de design seja na forma personalizada ou nas cores
vibrantes.
Se você quer uma quadra de tênis, um parque

Benefícios dos Produtos Stobielast®

infantil ou um solo multidisciplinar, nós temos os

• Resistencia ao desgaste

produtos ideais para você. Os nossos aglomerantes,

• Elevado índice de retorno de energia

recobrimentos, primers, seladores e adesivos

• Segurança e longevidade para os usuários

oferecem uma variedade de propriedades que

• Contem produtos reciclados

podem-se ajustar as suas necessidades específicas.

• Otimiza propriedades mecânicas
• Livre de metáis pesados e mercúrio

Os nossos sistemas são a Escolha Perfeita

• Qualidade testada

Desde superfícies de treino para Ensino Médio,
superfícies para condomínios e áreas residenciais

Estamos preocupados na

até competições a nível mundial-, as nossas superfícies

produção sustentável e o uso

oferecem as propriedades ideais para te surpreender.

de material reciclado e recuperado

A gama de produtos Stobielast S superarão as suas

para os nossos Sistemas.

expectativas.

Superfícies de segurança
Stobisafe®
Benefícios

Stobisafe é um Sistema usado para parquinhos de crianças

• Antiderrapante

com 2 camadas aplicadas e com resultados reconhecidos

• Resistente a UV

e confiáveis. Também é usado em brinquedos de espuma

• Flexível e durável

para piscinas e parques aquáticos. Os nossos sistemas

• Amigável com o meio ambiente

podem ser customizados com cores e formas deixando a

• Seguro com pessoas e animais

imaginação voar. A camada contínua e compacta de borra-

• Cumpre os requisitos da ADA

cha, absorve os impactos e permite a drenagem sem o uso

• Reduz o estresse dos músculos

de juntas de dilatação no solo. Stobisafe cumpre os requis-

• Fácil de limpar, pode ser lavado,

itos de queda de altura de acordo com EN1177.

varrido ou esfregado.
• Mais confortável e saudável para

os animais de estimação em
comparação com o concreto

Versátil ao uso
Stobisafe pode ser usado também
• Bordas, paredes e abrigos

• Escolas

• Celeiro, baias e trailers

• Clubes

• Clínicas Veterinárias

• Áreas de lavação

os testes severos Classe A contra

• Caminhos e calçadas

• Centros Comerciais

o fogo.

• Propiedades privadas e públicas

• Restaurantes

ou com o asfalto
• ASTM E108, O Sistema superou

A solução inteligente.

Superfície
interna
Stobigym®

Stobigym é um reconhecido sistema de piso que pode

Uso versátil

ser customizado para alcançar todas as necessidades e

Pode ser usado tanto em áreas de alta

propriedades desejadas. Com uma variedade de produtos

competição, como em parques infantis.

complementares como adesivos, seladores, tapa poros,
recobrimentos autonivelantes, finalizadores, tintas para

Energia de retorno

marcação, você pode expressar o espírito da sua equipe ou

Produto adequado para distintos tipos

empresa com total confiança.

de jogos, particularmente aqueles que

Um design bem escolhido é muito importante: tanto a

requerem alto nível de saltos como

seleção correta da base como o uso de elastômeros rígidos

handball, volleyball ou badminton.

ou flexíveis em distintas espessuras, permitirão a elasticidade

Durável

ideal para o nosso sistema Stobigym customizado. Com
produtos corretos para o meio ambiente sempre em mente,

Stobigym é a escolha ideal para a solução do seu

Em espaços designados para

podemos também oferecer as certificações UL GR e GR Gold.

piso para:

circulação, reduzem o desgaste

Também possuímos outros certificados reconhecidos como

• Escolas

de pneus e rodízios.

DIN e EM.

• Clubes esportivos
• Universidades e Escolas de Ensino Médio

Cumpre os requisitos da ADA

• Teatros

Aplicação sobre superfícies

• Museus

requerendo flexibilidade como

• Hospitais

quadras de basketball, dança e

• Estabelecimentos militares e governamentais

quadras para cadeirantes.

• Pode ser usado também em áreas externas assim

como proteção UV.

Superfícies multidisciplinares

Stobiplay®

Stobiplay é um sistema permeável ou impermeável que
pode ser customizado cumprindo com as suas necessidades
para ser aplicado em quadras de tênis, caminhos ou pistas de
corrida. Esse sistema pode ser aplicado em várias espessuras
em uma única camada, duas camadas ou com uma camada
texturizada. Stobiplay cumpre as normativas EN14877 e
DIN 18035-6.

Benefícios
• Durável e flexível
• Antiderrapante
• Resistente a luz UV
• Resistente a água
• Correto com o meio ambiente

Produtos versáteis com a sua própria essência.
Nos chame para maiores informações!

Pistas de atletismo
O simbolismo da cor é uma das características

Sistema sob o gramado
e sistemas de adesivos

mais relevantes para fazer a sua pista de corrida

Stobitan® EL

A borracha granulada como base do gramado artificial

Stobitan começou a ser instalado globalmente em

única. Aqui na Stockmeier Urethanes, as opções

Camada simples de borracha

parece que equivale às carroças puxadas por cavalos nos

1991 e está disponível para diferentes tipos de

de cores enaltecem o significado de design

elástica

tempos atuais. Nós possuímos o produto específico para as

sistemas. Estes sistemas oferecem estabilidade na

fomentando emoções de felicidade, exitação e

pisada durante a corrida, ótima proteção contra

orgulho que os seus atletas e usuários no geral

quedas e elasticidade promovendo a ajuda na ve-

se sintam orgulhosos de fazer parte. Utiliza na

locidade. Todos os sistemas oferecidos dentro da

sua pista o poder do brilho para que os atletas

linha Stobitan são uma combinação da nossa con-

brilhem tanto quanto a sua pista durante a volta

fiável e reconhecida linha de produtos Stobielast.

da vitória.

Stobitan® ET
Camada simples de pedra e
borracha elástica.

suas necessidades. Os produtos Stobielast elevarão a sua
pista a outro patamar.
Removendo a borracha, cortiça ou qualquer outro material
de enchimento da base do gramado, permitirá o uso de um
produto específico da Stockmeier. Combinando Também
com a base adequada, os produtos da linha Stobielast
absorverão grandes impactos, reduzirão o calor superficial,

Stobitan® soluções base água

melhoram a drenagem da água empossada e proporcionam
uma superfície com grande tração para uma melhor

Leve a cor na sua pista instalando o recobrimento

estabilidade e velocidade dos corredores. O nosso sistema

em spray Stobitan com excelentes propriedades

de preenchimento representa hoje o sistema mais sustentável

segurando a durabilidade e longevidades das cores.

e com um melhor design utilizado na indústria atualmente.

Adesivos para Borracha e Espuma
Stobicoll® R

Os nossos sistemas 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 e um
novo espírito na sua equipe. Contacte-nos para os produtos
com certificação UL GREENGUARD Gold e GRRENG.

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

Aplicações típicas

Nos tempos atuais, a reciclagem de pneus e espumas está

• Parques infantis

sendo vista como uma matéria prima de valor em lugar de ser

• Tijolos de borracha

visto como materiais descartáveis. Os materiais recicláveis,

• Intalações esportivas

porém, precisam receber um cuidado e tratamento especial

• Pranchas de borracha

para o uso na Industria. Usam-se também adesivos específi-

• Pisos para animais

cos desenhados para determinadas aplicações desse material

• Pisos industriais

reciclado. A nossa ampla linha de adesivos chamada Stobicoll
foram desenvolvidos para o processamento de borrachas
granuladas. Eles não possuem plastificantes, são resistentes ao
envelhecimento e ao clima e tem um resultado da elasticidade
muito bom ao longo prazo. A produtividade aumenta significativamente graças ao curto tempo de desmolde. Paralelamente
aos adesivos, também oferecemos outros aditivos como pastas
coloridas e catalizadores.

Superfícies Esportiva se de lazer
O co-fundador da Stockmeier Urethanes, Edwin
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 o ISSO 9001.2015 na Alemanha, França, 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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Martinkat, foi um dos pioneiros no mundo no uso do

