
CONSTRUÇÃO DE
QUADRA DE TÊNIS

Nossa equipe faz um
estudo das condições
como, localização do
terreno, drenagem e tipo
mais adequado de piso.

Saiba qual o tipo de
piso é mais
adequado à sua
necessidade 

SAIBRO

CONCRETO

MODULAR



CONSTRINDO NA
SQUAADRA VOCÊ GANHA
6 VISITAS TÉCNICAS EM
SUA QUADRA

Quadra de Saibro

Proporciona mais conforto
Velocidade de bola mais lento

AS QUADRAS DE TÊNIS
SÃO AS QUADRAS COM
MAIOR PERCENTUAL DE
USO EM CONDOMÍNIOS



Fique de olho em nosso
Instagram:

@squaadra_pisos_esportivos

SOBRE O PRODUTO

No mundo do tênis chama-se
de saibro ou terra batida um
dos três principais tipos de
superfícies que se utilizam
nas quadras.

Mistura

Este tipo de piso é
tradicionalmente
preparado com uma
mistura de areia, pedra e
argila e possui uma cor
alaranjada, podendo
entretanto ser preparado
com uso de outras
substâncias.

A velocidade da bolinha é
menor, resultando em pontos
mais pegados. 
Pontos positivos: é uma
quadra menos custosa para
se construir.
Pontos negativos: exige
manutenção constante
(molhando e passando o
“vassourão” para espalhar e
deixar o saibro uniforme).

Quadra de Saibro



Só a Squaadra oferece
Garantia de 2 anos na

Pintura*

QUADRAS CONSTRUÍDAS PARA QUE TENHAM
MENOR MANUTENÇÃO POSSÍVEL

Quadra com Base de Concreto
 Acabamento de Resina Asfáltica

Ideal para condomínios
residenciais

*Deve ser reaplicada uma demão de tinta a cada 10 meses



Construção

Fique de olho em nosso
Instagram:

@squaadra_pisos_esportivos

É uma superfície ou piso  construído com materiais rígidos,
como asfalto ou concreto usinado, com reforço de malha de
ferro e cobertos com material acrílico para selar a superfície e
marcar as linhas de jogo
Utilizamos alinhamento a lazer para evitar acúmulo de água
na superfície.

Esse tipo de quadra tende a
velocidade de jogo de médio a
rápido
 
Para reduzir a velocidade de jogo
trabalhamos com maior
rugosidade da resina de
acabamento e utilizando
grânulos de sílica na última
camada de resina sintética

Velocidade de Jogo



Pontos Positivos

Pisos de concreto com acabamento em resina têm
baixa manutenção e é o piso mais prático para ser
usado mesmo em dias de chuva

Podem ser demarcados para múltiplos esportes

A aplicação de 5 camadas de resina asfáltica reduzem
a dureza do piso de concreto e reduz a velocidade de
jogo

Resistem a uso em eventos e suportam altas cargas
como automóveis e equipamentos de som

Custo Benefício
A longevidade e diversidade de usos dos
pisos de concreto garantem o melhor
custo benefício para quadras esportivas.

Para melhor conforto dos usuários pode
ser instalado o Piso Modular Squaadra com
amortecedor de impacto e ortopédico

Visite uma de nossas obras

Quadra com Base de Concreto
 Acabamento de Resina Asfáltica



Só a Squaadra oferece
Garantia de 10 anos na

Pintura*

MAIS SEGURANÇA PARA CRIANÇAS
ABSORVE MAIS DE 90% DA ENERGIA EM QUEDAS

Revestimento em Piso Modular
 Amortecedor de impacto

Ideal para escolas

*Maior durabilidade, piso sempre com aspecto de novo

MAIOR CONFORTO
EVITA LESÕES ORTOPÉDICAS EM JOELHO E TORNOZELO

Aprovado e utilizado pela
Federação Brasileira de

Futsal

Uso interno e externo
drenagem imediata



Construtora Plaenge
Construtora Valor Real
Positivo Internacional
Condomínio Paraná Golf
Construtora Strobel
Colégio Cebec
Pineville
Athlético Paranaense
AGL Incorporadora
Cristal Eng
Colégio Bom Jesus
Swell Construções
Federação Carioca de Futsal
BRX Construtora
Puc PR e muito mais

NOSSOS
CLIENTES



NOSSAS
VANTAGENS

Somos uma empresa especializada na
construção de quadras de Tênis,
projetamos e construímos sua quadra
assegurando durabilidade e os melhores
preços.

Nós somos empreiteiros dos vendedores de quadras de Curitiba
Nosso preço é 10% menor
Piso é concreto FCK 30 - dureza do concreto
Usamos estrutura em ferro Gerdau
Não precisa compactar porque vira uma laje, se o terreno afunda
não tem problema com nivelamento
Fazemos o nivelamento da quadra a lazer e não fica água
empoçada
Inclinação de 1% na diagonal para escoamento de água
Nivelamento e polimento com bailarinas até deixar o concreto
azul
Os pisos modulares são vendidos diretamente da fábrica com
preço e garantia de qualidade

Novo endereço:
Av. Nossa Senhora Aparecida, 742 - Batel

Curitiba - PR
(41) 3011-7974 / (41) 98706-9451

www.squaadrapisosesportivos.com.br


