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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.

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.

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.
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PISO DE BORRACHA

EM ACADEMIAS

PISO DE BORRACHA RECICLADA

APLICAÇÃO EM ESPAÇOS FITNESS

Um piso de borracha reciclada, quando
aplicado em academias, além de
contribuir para a sustentabilidade,
oferece conforto para os usuários, pois
absorve melhor o impacto, protegendo
as articulações dos atletas e também
seus equipamentos.

Quando o piso de uma academia não é
apropriado às atividades físicas, o usuário
corre o risco de sofrer lesões nas
articulações, comprometendo seu
conforto, desempenho e até mesmo a
saúde.
Para evitar esse tipo de situação, o ideal é
utilizar um piso de borracha, pois ele
absorve melhor o impacto, tanto do atleta
quanto dos equipamentos, é muito
resistente e durável.

A facilidade de aplicação e a
diversidade de cores também atraem a
atenção para quem pretende inovar no
piso. Vale lembrar também que os pisos
feitos com borracha são ergonômicos e
antiderrapantes, características que
trazem ainda mais segurança onde há
sempre um grande fluxo de pessoas.

Os atributos indispensáveis às superfícies
de uma área fitness são:
ANTIDERRAPANTE: ajuda na performance
do usuário, oferecendo mais estabilidade,
e também melhor suporte aos
equipamentos e aparelhos.

LINHA FITNESS
Nossa Linha Fitness oferece piso em
placas de borracha reciclada
amortecedores de impacto
que atendem atributos indispensáveis
às superfícies de uma área fitness.
Todos os nossos pisos podem ser
usados em áreas internas e externas.
Composta por placas de 50x50cm e
1,02x1,02m, com espessuras de 10mm a
40mm e disponíveis em uma variedade
de cores mescladas e estreladas.
Contam com proteção contra fungos e
bactérias.

AMORTECER QUEDAS: em uma queda,
não só minimiza o risco de lesões graves,
como também protege as articulações e
absorve muito melhor o impacto.
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RESISTENTES: são duráveis, resistentes ao
constante fluxo de pessoas e peso de
aparelhos e equipamentos.
ABSORÇÃO DE RUÍDOS: a capacidade de
absorção de ruídos deixa o ambiente e a
prática de exercícios ainda
mais confortável.

LINHA FITNESS

PRODUTOS

IMPACTO MODERADO

MONSTER

FORMATO: Placas de 50cmx50cm.
ESPESSURA: 15mm.
INSTALAÇÃO: Com cola PU/de contato.
USO: Indicado para locais que
necessitam amortecimento moderado,
como academias, estúdios de pilates,
treinamento funcional.
CORES: Preto.

FORMATO: Placas de 1,02mx1,02m.
ESPESSURA: 15mm.
ALTURA MÁXIMA DE AMORTECIMENTO
DE QUEDA: de 0,8m.
INSTALAÇÃO: Colado ou solto.
USO: Indicados para academias, ginásios,
box de Crossfit, salas de musculação.
Espaços internos e externos.

ALTO IMPACTO

LPO 40MM

FORMATO: Placas de 50cmx50cm.
ESPESSURA: 15mm.
INSTALAÇÃO: Com cola de contato/PU.
USO: Indicado para locais que precisam
de alto amortecimento, como box de
Crossfit, áreas de musculação e espaços
com grande fluxo de pessoas e impacto
de equipamentos
CORES: Preto e Estrelados.

FORMATO: Placas de 50cmx50cm.
ESPESSURA: 40mm.
USO: Indicado para espaços para prática
de Levantamento de Peso Olímpico.
Possui canais de amortecimento.
CORES: Preto.

DUPLO IMPACTO

FORMATO: Placas de 50cmx50cm.
ESPESSURA: 50mm.
USO: Indicado para espaços que
necessitam
CORES: Preto.

FORMATO: Placas de 50cmx50cm.
ESPESSURA: 25mm.
INSTALAÇÃO: Com cola PU/de contato.
USO: Indicado para locais que precisam
de alto amortecimento, como box de
Crossfit, áreas de musculação e espaços
com grande fluxo de pessoas e impacto
de equipamentos.
CORES: Preto.

PISO 50MM
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