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QUEM SOMOS

SOBRE NÓS

A EMPRESA

SUSTENTABILIDADE

O Brasil produz cerca de 50 milhões de
pneus por ano. Segundo o Instituto de
Pesquisa Tecnológica do estado de São
Paulo, 55% destes pneus não podem ser
mais reformados.

A sustentabilidade se aplica
principalmente ao desenvolvimento
econômico e material sem agredir o
meio ambiente. De que forma? Usando
os recursos naturais da melhor forma
para que estes se mantenham no futuro.
Além de ser uma forma de garantir a
longo prazo um planeta com boas
condições de vida, este, por sua vez,
prolonga o desenvolvimento humano e
ambiental.

A reciclagem dos pneus, transformandoos em pisos de borracha, é uma grande
ajuda para o meio ambiente.
A CrossfitPisos sabe o quão importante
é a prática sustentável através
da reciclagem, e quem adquire o nosso
produto também contribui com o
planeta, além de ter todos os benefícios
e qualidade garantida.
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Sempre antenada, visando o bem estar,
conforto e vitalidade, assim como a
valorização das pessoas e de
experiências positivas, a CrossfitPisos
tem o intuito de contribuir com o futuro
do planeta. Damos uma segunda
destinação para pneus inservíveis,
através de produtos simples que reúnem
tecnologia, segurança, parceria,
certificações, profissionalismo e
responsabilidade socioambiental.

ECO-FRIENDLY

DIFERENCIAIS

PRODUTO SUSTENTÁVEL

CERTIFICADO PELA ABNT

Há oito anos, nós transformamos pneus
usados em pisos antiderrapantes e
amortecedores de impacto. Até o
momento, já retiramos mais de 6 mil
toneladas de pneus que seriam
descartados no meio ambiente.

Somos a primeira empresa brasileira a
ter os pisos de borracha certificados
pela ABNT.

SELOS
Reconhecida pelo GBC Brasil (Green
Building Council Brasil) e pelo IBAMA.

ECOLOGICAMENTE CORRETO
O compromisso com o desenvolvimento
sustentável e harmonia entre homem e
natureza são nossos requisitos
fundamentais, e alinhamos isso para
atender as mais exigentes especificações
de projetos corporativos. Nossos
parceiros reconhecem a importância de
ter uma atitude proativa de consciência
ambiental.

DURABILIDADE
Os pisos de pneu reciclado não quebram
em nem soltam lascas, além de não
desenvolverem fungos. Também não
desgastam, possuem alta resistência e
durabilidade e não deformam com o
peso de equipamentos ou brinquedos.
Sustentáveis, coloridos e modernos,
oferecem a segurança necessária.

BAIXA FLAMABILIDADE
Mais uma certificação dada pelo nosso
mercado de atuação, nosso pisos são
mais que aprovados, além de super
resistentes, são de baixa flamabilidade.
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SEGURANÇA

APLICAÇÕES

BEM ESTAR PARA AS CRIANÇAS

PISO DE SEGURANÇA

Infelizmente, muitos parques infantis
tem revestimento de asfalto ou concreto.
Esses tipos de superfícies para áreas de
recreação infantil são inapropriados, por
serem muito ásperas e duras, com zero
de amortecimento. Os tipos de lesões
que as crianças correm o risco de ter por
conta de um piso inadequado podem ser
muito graves.

Para playgrounds ou como revestimento
de proteção para qualquer parte da casa,
escola, clube ou condomínio, oferecemos
pisos ecológicos de diferentes formatos,
espessuras e cores, que são uma ótima
opção para seu espaço, tanto pela
funcionalidade como esteticamente.

USO EM ESCOLAS

Um espaço utilizado principalmente por
crianças deve ser seguro. Uma queda
durante qualquer brincadeira é
inevitável, por isso a CrossfitPisos
possui a Linha Playground, pisos de
borracha reciclada amortecedores ideais
para uso em áreas playground.

PISO DE BORRACHA RECICLADA
A característica natural de
amortecimento da borracha dos nossos
pisos ajuda a enfraquecer o impacto de
quedas, minimizando a possibilidade de
lesões graves. A borracha também
aumenta a segurança por conta do
atrito, que reduz a chance de derrapar,
principalmente se o piso estiver
molhado.
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É fácil ver o porquê optar por um
revestimento sustentável, tanto dentro
como fora da escola. O piso de borracha
reciclada é a opção de revestimento
preferida para lugares que estão
constantemente expostos a crianças, que
estão sempre a brincar, correr, saltar e,
em uma brincadeira ou outra, a cair. É
um produto durável, 100% reciclado e
garante proteção. Além disso, é uma
ótima maneira de começar a ensinar as
crianças sobre como a reciclagem tem
um efeito direto sobre as suas vidas
através dos produtos que utilizam no
dia-a-dia.

APLICAÇÕES

ABNT NBR 16071

ÁREAS EXTERNAS

PISO AMORTECEDOR

Pneus são capazes de suportar
condições extremas, tais como umidade
excessiva, exposição constante à luz
solar e solos irregulares. Sendo assim, o
uso de pneus em piso reciclado torna
nossos pisos uma forte opção
perfeitamente adequada para aplicações
ao ar livre, principalmente pelo aspecto
amortecedor e antiderrapante.

A Parte 3 da ABNT NBR 16071 especifica
os requisitos de segurança para pisos
a serem utilizados em playgrounds e
em áreas onde é necessária a atenuação
do impacto. Também especifica os
fatores que devem ser considerados ao
ser selecionado o piso do playground,
bem como o método do ensaio pelo qual
a atenuação do impacto pode ser
determinada.
Consta que não se coloque um
playground sobre asfalto, concreto ou
piso frio. Nem mesmo a grama comum é
aceitável quando há muitas crianças no
local, pois rapidamente se torna terra
batida. Os pisos que atendem à norma
são: pisos de borracha na espessura
indicada, caixas de areia com pelo
menos 30 cm de profundidade, e grama
sintética sempre e quando seja colocada
uma camada amortecedora de borracha
embaixo da grama.
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ABNT NBR 16071

ABNT NBR 16071

NORMA 16071

O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO

Segundo a Norma 16071-3 estabelecida
pela ABNT em 2012, todo playground
deve ter obrigatoriamente
amortecimento, de acordo com a altura
dos brinquedos instalados (a altura é
medida do ponto mais alto que a criança
pode alcançar brincando). Esta norma
informa os critérios para ter a segurança
necessária e a HIC (Health Injuri Criteria)
para cada caso.

A Legislação atual prevê processo civil e
criminal ao condomínio e,
regressivamente, ao síndico, por
acidente onde seja obrigatório e não
haja o piso de proteção anti-impacto no
ambiente em que é exigido pela norma
ABNT. Da mesma forma aos
responsáveis pela escola ou playground
onde não haja a proteção do piso antiimpacto, bem como os administradores
de estabelecimentos em geral que
tenham espaços de brinquedos infantis
internos ou externos. Parques, praças e
outros estão igualmente sujeitos à
Norma visto que esta é de cumprimento
mandatório.

ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS
Altura Máxima de Queda do Brinquedo em metros X Espessura do Piso
Amortecedor - em milímetros
Até 0,6m de altura - 11mm de espessura

AOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Até 1m de altura - 25mm de espessura
Até 1,5m de altura - 50mm de espessura
Até 2m de altura - 80mm de espesura
Até 2,5m de altura - 120mm de
espessura
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Arquitetos devem estar atentos visto que
são responsáveis pelos pisos que
determinam para seus projetos em obras
novas ou reformas, e as Normas ABNT são
de cumprimento mandatório. Os síndicos
também são legalmente responsáveis pelo
cumprimento de todas as Normas ABNT
em seus edifícios, bem como os diretores
de instituições de ensino.

NORMAS EDITADAS

DICAS DE SEGURANÇA

PLAYGROUND SEGURO

ÁREA DE CIRCULAÇÃO

Pela primeira vez no Brasil, a ABNT e a
ABRINQ editam normas para
playgrounds, afim de garantir a
segurança e a diversão das crianças em
escolas, creches, áreas de lazer públicas
(praças, parques e áreas verdes),
restaurantes, buffets infantis, shopping
centers, condomínios, hotéis e outros
espaços coletivos similares. Baseada em
normas inglesas – uma das mais rígidas
do mundo, a cartilha das normas indica
como deve ser um playground: ângulos
dos brinquedos, fixação, tipos de piso e
materiais adequados como plástico, aço
ou ferro galvanizado e com pintura
atóxica e madeira tratada. Pelas normas,
agora todo playground deverá ter um
livro de inspeção e um especialista
deverá emitir um laudo técnico a cada
ano; o fabricante dos brinquedos
também terá que colocar uma placa de
identificação no local.

Sempre planeje o layout com 1,80m de
circulação ao redor de toda extenção do
playground.

Os interessados em adquirir a coletânea
das normas podem fazê-lo diretamente
no site da ABNT, sob o código NBR 16071.
Sabendo dessas normas, pais, síndicos,
diretores de escolas e hoteleiros tem um
instrumento para controlar e, se for o
caso, substituir ou melhorar a qualidade
dos playgrounds usados pelas crianças.

QUEDAS
50% das visitas ao Pronto Socorro Infantil
são devido a machucados oriundos de
quedas. Por isto é muito importante ter um
piso de segurança com absorção de
impacto em toda extensão dos brinquedos
no playground, e se estendendo a 1,20m de
brinquedos fixos e 1,80m de brinquedos
móveis (como balanços).
Atenção: não coloque um playground sobre
o asfalto ou concreto, nem estes somente
com grama sintética. Mesmo a grama não é
aceitável quando há muitas crianças no
local, pois vira terra batida, tão duro como
concreto quando seca.
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SUPERVISÃO DE ADULTOS
A melhor prevenção contra acidentes em
playgrounds é a supervisão dos pais.
Sempre monitore as brincadeiras das
crianças para um uso correto dos
equipamentos, e com uma visão direta
das crianças, sem obstruções de vista.

LINHA PLAYGROUND

PRODUTOS

PLAY 15

PLAY 40

FORMATO: Placas de 50x50cm.
ESPESSURA: 15mm.
ALTURA MÁXIMA DE AMORTECIMENTO
DE QUEDA: Até 0,8m.
INSTALAÇÃO: Com cola de contato ou PU
no contrapiso.
CORES: Preto, Azul, Verde e Terracota.

FORMATO: Placas de 50x50cm.
ESPESSURA: 40mm.
ALTURA MÁXIMA DE AMORTECIMENTO
DE QUEDA: Até 1,5m.
INSTALAÇÃO: Não há necessidade de cola.
O piso pode ser usado direto no
contrapiso ou pedrisco. Possui
característica drenante.
CORES: Preto, Azul, Verde e Terracota.

PLAY 25

FORMATO OSSINHO

FORMATO: Placas de 50x50cm.
ESPESSURA: 25mm.
ALTURA MÁXIMA DE AMORTECIMENTO
DE QUEDA: Até 1,0m.
INSTALAÇÃO: Com cola de contato ou
PU no contrapiso.
CORES: Preto, Azul, Verde e Terracota.

FORMATO: Ossinhos de 24x14cm.
ESPESSURA: 25mm.
ALTURA MÁXIMA DE AMORTECIMENTO
DE QUEDA: Até 1,0m.
INSTALAÇÃO: Com cola de contato ou
PU no contrapiso.
CORES: Azul, Verde e Terracota.
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