
Arena multidesportiva com estrutura de madeira e design arredondado e elegante. A vedação de madeira 
clara faz com que este equipamento se misture de forma discreta com o meio envolvente. Composta por 
28 módulos de vedação com 2m de comprimento e 980mm de altura; 4 módulos arredondados de canto; 
2 módulos de baliza; 8 painéis em HPL de protecção às balizas com 990x980x15mm, 4 com 15x814x992 
e 2 com 15x814x925mm; 86 cantoneiras; 1 portão; e 2 módulos de tabela de basquetebol ref. 707223 
(incluídos no preço). Será possível ainda adicionar uma rede de voleibol, mediante custo extra. Fixação 
em sapatas de betão. Também disponível para fixação de superfície, mediante custo extra. Pavimento não 
incluído.

DESCRIÇÃO

Madeira de pinho da Lapónia laminada colada e impregnada. Paredes de HPL disponíveis nas cores azul, 
cinzento-escuro, roxo, verde, cinzento-claro, verde-lima, vermelho ou amarelo. Estrutura das balizas em aço 
galvanizado e redes de nylon. Peças metálicas em aço galvanizado a quente com tratamento especial de pintura 
“Lappcoat”. Parafusos e outros acessórios de fixação em aço inoxidável.

MATERIAIS

28360 mm13550 mm

30
00

 m
m

A

CL

REF. 080842M
ARENA DE JOGOS ARCSPORT 13X26 
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CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa 
autorização da Play Planet.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da Play Planet, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de 
exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do Código da Propriedade Industrial e do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da Play Planet pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.


