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A Floema também produz 
sinalética e equipamentos para o 
espaço urbano. Tal como para os 
espaços naturais, as premissas 
são as mesmas: durabilidade, 
baixa manutenção, integração 
na paisagem, matérias-primas 
nacionais e amigas do ambiente. 

Promovemos a ideia da proteção 
ambiental. Desde o início, promovemos 
consistentemente o desenvolvimento 
de produtos de plástico 100% reciclado. 
É um material que desafia a madeira, 
o aço, os plásticos novos e o cimento. 
E isto porque é mais robusto, mais 
leve e durável, além de oferecer uma 
excelente relação preço-desempenho.

A nossa experiência em diferentes tipos 
de sinalética de exterior permitem 
uma abordagem abrangente para esta 
área, garantindo não só um excelente 
acabamento, mas também oferecendo 
variadas opções de materiais, cores, 
tamanhos e formas. Renove o seu campo 
e reduza custos de manutenção 
com os nossos produtos.

A atenção aos detalhes é uma 
habilidade que se aprende e 
que gostamos de cultivar.
Produzimos sinalética, 
revestimentos e soluções 
personalizadas, em colaboração 
com os designers de interiores, 
os arquitectos e a hotelaria.

A Floema especializou-se na 
produção e na instalação de 
sinalética e equipamentos para 
espaços naturais, tais como, áreas 
protegidas, percursos pedestres, 
centros de BTT, centros de trail 
running, rotas religiosas, ciclovias, 
parques temáticos ou de lazer e 
jardins públicos.



Floema:
Tecido das plantas 
vasculares que 
conduz a seiva 
elaborada das 
folhas até às raízes  
e órgãos de reserva.

QUEM SOMOS
A Floema® produz sinalética e equipamentos 
sustentáveis, dando prioridade à durabilidade, 
baixa manutenção e integração na paisagem, 
privilegiando matérias-primas nacionais e amigas 
do ambiente. Esta atividade é complementada 
com um conjunto de serviços de consultoria e 
soluções para turismo de natureza, ordenamento 
do território, arquitectura e design de interiores. 
Os nossos produtos são um recurso importante 
para a valorização do património, da urbe, das 
paisagens e da cultura de uma região.
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A Floema reúne uma equipa multidisciplinar, 
orientada para o cliente e determinada 
em zelar pela correta implementação dos 
projetos em que está envolvida. Partindo 
das premissas do cliente, estudamos e 
desenvolvemos o design e a engenharia, 
respeitando todos os requisitos e normas 
de cada projeto. Nas nossas oficinas 
damos vida a cada peça, garantindo que 
os produtos Floema são sinónimo de 
resistência, durabilidade e enquadramento 
perfeito no espaço.



MATERIAIS
Sempre com o foco na durabilidade, 
resistência e fácil manutenção, 
selecionamos os melhores 
materiais para cada projeto.

O Compacto Fenólico, ou laminado de alta 
pressão (HPL), é constituído por resinas 
termoendurecíveis, reforçadas com 
fibras de celulose e fabricadas sob altas 
temperaturas e pressões.

• Elevada durabilidade 
 e resistência aos elementos;
•  Baixo coeficiente de dilatação;
•  Fácil limpeza (graffiti, etc);
•  Ausência de manutenção;
•  Resistência ao vandalismo;
•  Vasta gama de cores.
•  10 anos de garantia para 
 o compacto fenólico de exterior.

COMPACTO 
FENÓLICO

MADEIRA, CORTIÇA 
E AGLOMERADOS

PLÁSTICO  
100% RECICLADO

Trabalhamos com o pinho nacional, com 
diferentes tratamentos e acabamentos, 
mas também com outras madeiras. 
Usamos nos nossos projetos vários 
aglomerados de madeira e cortiça, dando 
sempre primazia a produtos nacionais.

Material de aspeto semelhante à madeira. 
Produto ecológico de reaproveitamento dos 
resíduos de plástico do Ecoponto amarelo.

• Elevada resistência
 à corrosão e ao vandalismo
• Resistente ao choque,
 à ruptura e à abrasão
• Inatacável por parasitas e fungos
• Ausência de manutenção
• Elevada durabilidade
• Aspeto agradável



IMPRESSÃO 
EM VINIL 
POLIMÉRICO 
COM LAMINAÇÃO

CAMADA 
DE PROTECÇÃO

CAMADA 
DE PROTEÇÃO

FOLHAS
DE PAPEL KRAFT

FOLHA 
BRANCA
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FOLHA 
BRANCA

STRATIMAGE®

METAIS

OUTROS

ALUMÍNIO
COMPÓSITO

PEDRA ACRÍLICA

Utilizamos exclusivamente tintas latex, 
com uma base aquosa, que respeitam o 
meio ambiente. As impressões realizadas 
com tintas latex são completamente 
curadas dentro da impressora para formar 
uma imagem durável que está pronta para 
laminação, acabamento, transporte 
ou exposição. Aplicamos 
as melhores laminações de forma a 
proteger a impressão, conferindo-lhe uma 
garantia mínima de 5 anos para exterior.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
(CONFORME AS NORMAS 
EN 438-1 E EN 438-2):

• Resistente ao gelo;
• Resistente à radiação UV;
• Resistente à imersão total em água;
• Resistente ao fogo;
• Anti-graffiti;
• Resistente aos ácidos.

ESPESSURAS 
E DENSIDADES:

• 0,8 mm: 1,5 kg/m2;
• 3 mm: 4,5 kg/m2;
• 6 mm: 9 kg/m2;
• 10 mm: 15 kg/m2;
• 13 mm: 19,5 kg/m2;

DIMENSÕES:

• Qualquer medida até ao painel 
completo 1200x2700 mm;
• Sem formato mínimo, exceto 
o  A5 para impressão em duas faces;
• Corte e maquinação em CNC.

ACABAMENTOS:

• Interior ou exterior 
(protecção UV);
• Mate ou brilhante;
• Impressão em duas faces;
• Estruturado (sob consulta);
• Núcleo branco (sob consulta).

Trabalhamos com diferentes metais, do inox 
ao aço corten. Gostamos de os conjugar 
com outro tipo de materiais de modo a 
alcançar peças diferenciadas.

Vinil de recorte, vinil reflector,
PVC expandido, policarbonato e
acrílicos vários.

Com núcleo em polietileno e faces em 
alumínio lacado a poliéster. Extremamente 
resistente aos agentes atmosféricos com 
elevada resistência à delaminação.

• Ideal para aplicações exteriores;
• Baixo coeficiente de expansão térmica;
• Bom rendimento na maquinação 
 e transformação;
• Grande versatilidade;
• Económico.

Material similar à pedra 
natural. É composto por 
uma percentagem de 
acrílico, o que permite 
cortar as placas, uni-las e 
formá-las termicamente 
para realizar peças curvas. 
Muito versátil e de 
aplicação em interior ou 
exterior.

O Stratimage® é um compacto fenólico, 
ou laminado de alta pressão (HPL), que 
permite a inclusão de uma impressão 
digital personalizada na sua estrutura. 
É produzido numa prensa de 2400 
toneladas, através do empilhamento 
de folhas de papel kraft impregnadas 
de resinas termo-endurecíveis, a uma 
temperatura de 150ºC, com um tamanho 
máximo de placas de 1200x2700 mm. 
A impressão é colocada sob a camada 
de proteção, ficando integrada na 
estrutura da placa e protegida dos 
elementos.

Com a mesma qualidade de impressão 
e garantia, é possível personalizar 
painéis de aço, criando mapas, quadros 
ou imagens magnéticas e onde se pode 
escrever com marcadores para quadro 
branco. Sobre a impressão é aplicado 
um verniz de elevada resistência, 
flexível, anti UV e anti graffiti.

APLICAÇÕES:

• Revestimento de fachadas;
• Decoração;
• Sinalética;
• Painéis informativos 
e mesas de interpretação;
• Mesas de esplanada;
• Decoração de mobiliário
Mobiliário urbano;
• Salas de crise para agentes da 
autoridade, bombeiros e proteção 
civil. (folha de 0,8mm disponível);



A Floema® especializou-se na produção e na instalação de 
sinalética e equipamentos para espaços naturais, tais como, 
áreas protegidas, percursos pedestres, centros de BTT, 
centros de trail running, rotas religiosas, ciclovias, parques 
temáticos ou de lazer e jardins públicos. A nossa equipa é 
constituída por Técnicos de Percursos Pedestres devidamente 
credenciados pela Federação de Campismo e Montanhismo 
de Portugal (FCMP), que zelam pela correta implementação 
e homologação dos percursos pedestres nos quais a Floema® 
está envolvida. A nossa sinalética torna-se numa importante 
mais valia para o património, as paisagens e a cultura de 
uma região, pois orientam o visitante e, em simultâneo, 
fornecem-lhe todas as informações do local em que se 
encontra, enriquecendo a sua visita.

NATURE
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PAINEL 
INFORMATIVO

GRANDE MODELO FLOEMA 

MESA DE 
INTERPRETAÇÃO 

MODELO FLOEMA

Dimensões: 
área de visível 1180x880 mm; 

secção da estrutura 160x80 mm; 
altura livre  2100 mm

Painel informativo grande tipo Floema, 
composto por uma estrutura em 

plástico 100% reciclado e compacto 
fenólico não melamínico para exterior 

de 13 mm de espessura. 

Postes em plástico 100% reciclado de alta 
durabilidade e sem manutenção, com 
indicação de distâncias em impressão 

digital com protecção UV de alto 
rendimento; inclui base em negativo 
também em plástico 100% reciclado.

Dimensões: 
altura livre 1100 mm

ângulo de 15º 

01_
PRODUTOS 

GERAIS

PAINEL INFORMATIVO GRANDE MODELO FLOEMA
DIMENSÕES:

 Área de impressão 1180x880 mm / Secção da estrutura 160x80 mm /
Altura total 2500 mm / Altura livre  2100 mm

ACABAMENTO FACES REFª

⌀Impressão 
Stratimage de 8 mm

1 PAI.PR.99.02.01 

2 PAI.PR.99.02.02 

Impressão em vinil polimérico 
com laminação sobre PVC de 

10 mm

1 PAI.PR.99.01.01

2 PAI.PR.99.01.02 

PAINEL INFORMATIVO PEQUENO MODELO FLOEMA
DIMENSÕES:

Área de impressão 960x570 mm / Secção da estrutura 160x80 mm /
Altura total 2500 mm / Altura livre  2100 mm

ACABAMENTO FACES REFª

⌀Impressão 
Stratimage de 8 mm

1 PAI.PR.99.02.03

2 PAI.PR.99.02.04 

Impressão em vinil polimérico 
com laminação sobre PVC de 

10 mm

1 PAI.PR.99.01.03 

2 PAI.PR.99.01.04 

PAINEL INFORMATIVO GRANDE MODELO 
FLOEMA COM TELHADO

DIMENSÕES:
Área de impressão 1180x880 mm / Secção da estrutura 160x80 mm /

Altura total 2500 mm / Altura livre  2100 mm

ACABAMENTO FACES REFª

⌀Impressão 
Stratimage de 8 mm

1 PAIT.PR.99.02.01

2 PAIT.PR.99.02.02 

Impressão em vinil polimérico 
com laminação sobre PVC de 

10 mm

1 PAIT.PR.99.01.01 

2 PAIT.PR.99.01.02 

MESA DE INTERPRETAÇÃO MODELO FLOEMA
DIMENSÕES:

Altura total 1500 mm / Largura 1100 mm / Área total 1200x675 mm / 
Área de impressão 1040x660 mm / Secção 160x80 mm /

Ângulo do painel em relação ao solo 15º

ACABAMENTO FACES REFª

⌀Impressão 
 Stratimage® de 13 mm 1 MI.PR.99.02.01 

Impressão em vinil polimérico 
com laminação sobre PVC de 

10 mm
1 MI.PR.99.01.01 

PA
I.P

R
.9

9.
02

.0
1 

M
I.P

R
.9

9.
02

.0
1 



18 19naturenature

Dimensões: 
altura total 2700 mm; altura livre 

2200 mm; área de impressão 
160x1240 mm; secção 160x80 mm;

P
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Totem de percurso/atividade/serviço 
em plástico 100% reciclado com secção 
rectangular de 160x80 mm. Impressão 

de texto e imagens numa face. 
M
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Mesa interpretativa grande, com 
estrutura e caixilho em plástico 

100% reciclado, que envolve o painel 
interior. Quatro pés de secção generosa 

suportam o painel que faz um angulo 
de 15º em relação ao solo, para uma 

perfeita leitura do conteúdo.

MESA 
DE INTERPRETAÇÃO 

PEQUENA

TOTEM
DE PERCURSO/

ATIVIDADE/SERVIÇO

PAINEL 
GRANDE 
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Painel grande composto por uma 
estrutura em plástico 100% reciclado.

SINALÉTICA 
ICNF

02_
PAINEL DE BOAS VINDAS

DIMENSÕES: Área de impressão 1680x680 mm / Secção da estrutura 160x80 mm / 
Altura total 3200 mm / Altura livre  2600 mm

ACABAMENTO FACES REFª

⌀Impressão 
Stratimage de 10 mm

1 PBV.PR.01.02.01 

2 PBV.PR.01.02.02 

Impressão em vinil polimérico c/ 
laminação sobre PVC de 10 mm

1 PBV.PR.01.01.01

2 PBV.PR.01.01.02

PAINEL GRANDE 
DIMENSÕES: Área de impressão 1380x1180 mm / Secção da estrutura 160x80 mm / 

Altura total 2820 mm / Altura livre  2320 mm

⌀Impressão 
Stratimage de 8 mm

1 PIG.PR.01.02.01 

2 PIG.PR.01.02.02 

Impressão em vinil polimérico c/ 
laminação sobre PVC de 10 mm

1 PIG.PR.01.01.01

2 PIG.PR.01.01.02

PAINEL PEQUENO 
DIMENSÕES: Área de impressão 880x480 mm / Secção da estrutura 160x80 mm / 

Altura total 2820 mm / Altura livre  2320 mm

⌀Impressão 
Stratimage de 8 mm

1 PIP.PR.01.02.01 

2 PIP.PR.01.02.02 

Impressão em vinil polimérico c/ 
laminação sobre PVC de 10 mm

1 PIP.PR.01.01.01

2 PIP.PR.01.01.02

MESA DE INTERPRETAÇÃO GRANDE 
DIMENSÕES: Altura total 1440 mm / Largura 1420 mm / Área de impressão 

1260x960 mm / Secção 160x80 mm / Ângulo do painel em relação ao solo 15º

⌀Impressão Stratimage® de 13 mm 1 MIG.PR.01.02.01 

Impressão em vinil polimérico c/ 
laminação sobre PVC de 10 mm 1 MIG.PR.01.01.01

MESA DE INTERPRETAÇÃO PEQUENA
DIMENSÕES: Altura total 1240 mm / Largura 1420 mm / Área de impressão 

1260x730 mm / Secção da estrutura 150x80 mm / Ângulo do painel em 
relação ao solo 15º

⌀Impressão Stratimage® de 13 mm 1 MIP.PR.01.02.01 

Impressão em vinil polimérico c/ 
laminação sobre PVC de 10 mm 1 MIP.PR.01.01.01

TOTEM DE PERCURSO / ATIVIDADE / SERVIÇO
DIMENSÕES: Altura total 2740 mm / Altura livre 2240 mm / 

Área de impressão 150x1240 mm / Secção 160x80 mm;

⌀Impressão Stratimage® de 8 mm 1 TPAS.PR.01.02.01 

Impressão em vinil polimérico c/ 
laminação sobre PVC de 10 mm 1 TPAS.PR.01.01.01

PLACA DE REGIME DE PROTECÇÃO 
DIMENSÕES: Altura total 2740mm / Altura livre 2240 mm / 

Área de impressão 140x980 mm / Secção 160x80 mm

⌀Impressão Stratimage® de 8 mm 1 PRP.PR.01.02.01 

Impressão em vinil polimérico c/ 
laminação sobre PVC de 10 mm 1 PRP.PR.01.01.01

TOTEM LOCAL 
DIMENSÕES: Altura total 1000mm / Altura livre 500 mm / 

Área de impressão 140x140 mm / Secção 160x80 mm

⌀Impressão Stratimage® de 3 mm 1 TL.PR.01.02.01 

Impressão em vinil polimérico c/ 
laminação sobre PVC de 10 mm 1 TL.PR.01.01.01

PLACA DIRECIONAL SIMPLES
DIMENSÕES: 460X130 mm

Compacto fenólico para exterior 
com 10 mm de espessura 1 PD.CF.99.00.03

Compacto fenólico para exterior 
com 10 mm de espessura 2 PD.CF.99.00.04

PLACA DIRECIONAL COM REGISTO
DIMENSÕES: 460X130 mm

Compacto fenólico para exterior 
com 10 mm de espessura 1 PD.CF.99.01.03

Compacto fenólico para exterior 
com 10 mm de espessura 2 PD.CF.99.01.04

POSTE PARA TOTEM DIRECIONAL
DIMENSÕES: 2300x150x80 mm

Poste em plástico 100% reciclado - PT.PR.06.01.00

Poste em madeira tratada - PT.MT.06.01.00
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Dimensões: 
Placa 650x125 mm

Poste D100x1800 mm

P
D
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Placa direcional com registo em compacto 
fenólico de 10 mm de espessura, com gravação 

da informação, matrícula e marcas em CNC/
laser, numa face, com pintura a tinta poliuretano 

bicomponente, recomendada para as marcas de 
percursos pedestres. 

Baliza em compacto fenólico de 13 mm, 
com 1300x120 mm, marcas em compacto 

fenólico embutidas na placa, com 
gravação de logo.

Dimensões: 
1300x120x13 mm

BALIZAS
EM FENÓLICO

PLACAS 
DIRECIONAIS

COM REGISTO

Dimensões: 
1400x120x60 mm

BALIZAS
EM PLÁSTICO 

100% RECICLADO
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Baliza em plástico 100% reciclado, com 
1400x120x60 mm, marcas em compacto 

fenólico embutidas no perfil de 
plástico, com gravação de logo.

SINALÉTICA
PERCURSOS
PEDESTRES

03_ BALIZAS

BALIZA EM PLÁSTICO 100% RECICLADO

ACABAMENTO DIMENSÕES REFª

Plástico 100% reciclado
sem gravação de logo 1400x120x65

mm

BA.PR.12.00.99

Plástico 100% reciclado
com gravação de logo BA.PR.12.01.99

Plástico 100% reciclado
sem gravação de logo 1400x160x80

mm

BA.PR.15.00.99 

Plástico 100% reciclado
com gravação de logo BA.PR.15.01.99

BALIZA EM MADEIRA TRATADA

Madeira tratada sem
gravação de logo 1400x120x65

mm

BA.MT.12.00.99

Madeira tratada com
gravação de logo BA.MT.12.01.99

Madeira tratada sem
gravação de logo 1400x150x80

mm

BA.MT.15.00.99

Madeira tratada com
gravação de logo BA.MT.15.01.99

BALIZA EM FENÓLICO

Em fenólico sem 
gravação de logo 1300x120x13

mm

BA.CF.12.00.99

⌀⌀Em fenólico com 
gravação de logo BA.CF.12.01.99

Em fenólico sem 
gravação de logo 1300x140x13

mm

BA.CF.14.00.99

Em fenólico com 
gravação de logo BA.CF.14.01.99

PLACAS DIRECIONAIS

PLACA DIRECIONAL SIMPLES

⌀Impressão da informação em 
CNC/laser numa face 650x125

mm

PD.CF.99.00.01

⌀Impressão da informação em 
CNC/laser nas 2 faces PD.CF.99.00.02

PLACA DIRECIONAL COM REGISTO

Impressão da informação em 
CNC/laser numa face 650x125

mm

PD.CF.99.01.01 

⌀Impressão da informação em 
CNC/laser nas 2 faces PD.CF.99.01.02

POSTES E SISTEMAS DE FIXAÇÃO PARA 
PLACAS DIRECIONAIS

Poste em plástico 100%
reciclado

2200x100
mm PT.PR.01.01.00

Poste em madeira 
sem velatura 2200x80

mm

PT.MT.03.02.00

Poste em madeira
com velatura PT.MT.03.02.01

Sistema de fixação 
embutido - SF.00.00.00.01

PLACAS INFORMATIVAS
Placa informativa 

simples

300x500
mm

PLI.CF.99.00.99

Placa informativa
com registo PLI.CF.99.01.99

Placa informativa
em stratimage PLI.CF.99.02.99

POSTES E SISTEMAS DE FIXAÇÃO PARA 
PLACAS INFORMATIVAS

Poste em plástico 100%
reciclado

2300x90x90
mm PT.PR.02.01.00

Poste em madeira 
sem velatura 2300x100x100

mm

PT.MT.04.02.00

Poste em madeira
com velatura PT.MT.04.02.01

Sistema de fixação
oculto - SF.00.00.00.02

Sistema de fixação
com parafusos - SF.00.00.00.03
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Placa de aviso / informação em alumínio 
compósito de 3 mm, com 120x120 mm,  

cortada em CNC e com informação colada 
em vinil reflector nível I.

Dimensões: 
Placa 120x120 mm

Baliza 120x60x1000 mm

P
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Placa direcional em alumínio compósito 
de 3 mm, com 130x130 mm,  cortada em 

CNC e com informação colada em vinil 
refletor nível I.

Dimensões: 
120x120 mm

PLACA 
DIRECIONAL

E PLACAS DE AVISO

PLACA
DE AVISO/

INFORMAÇÃO
COM VINIL REFLETOR NÍVEL I

RUNNING
CENTROS TRAIL
04_

Placa em dibond

FÁCIL

ACESSÍVEL

DIFÍCIL

MUITO DIFÍCIL

Número 
identificador do 

percurso e cor 
indicativa do tipo 

de percurso: curto, 
longo, ultra

Logo da ATRP, 
promotor e/ou 
projecto sobre anel 
metálico que envolve 
todo o poste 

PLACA DIRECIONAL
ACABAMENTO DIMENSÕES REFª

Com informaçao colada em 
vinil refletor nível I 130x130

mm TR.AS.03.13.01
Com informaçao colada em 

vinil refletor nível II

PLACA DE AVISO
Com informaçao colada em 

vinil refletor nível I
120X120mm TR.AS.03.12.99

Com informaçao colada em 
vinil refletor nível II

AUTOCOLANTES DE PERCURSO
De vinil em corte

com numeração recortada
35X35
mm TR.VC.99.99.00

POSTE
Poste em madeira 

tratada
1500x25/40

mm PT.MT.07.04.00

Poste em plástico 
reciclado

1500x50
mm PT.PR.08.04.00

PARAFUSOS AUTOROSCANTES PARA FIXAÇÃO DE 
PLACAS

Conjunto de 2 parafusos 
autoroscantes em inox - SF.BT.00.00.01

TRAIL EXPLORER - QUIOSQUE DIGITAL
 Software para visualização 

da rede de percursos e outros 
pontos de interesse turístico

- BS.TE.001
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Postes em plástico 100% reciclado de 
alta durabilidade e sem manutenção, 

com indicação de distâncias em 
impressão digital com proteção UV de 

alto rendimento; inclui base em negativo 
também em plástico 100% reciclado.

Dimensões: 
135x35x1000 mm

BALIZA
PLÁSTICO

Dimensões: 
120x120 mm

PLACA

B
TP

R
01

.1
2.

00

Placa em PVC de 3 mm, com 120x120 
mm, com informação colada em vinil 

reflector nível I.

CENTRO 
DE BTT

05_

Deverão contar também com um 
edifício de apoio, uma área para 
limpeza e manutenção de bicicletas
e um balneário para os praticantes. 
A Floema ® produz toda a 
sinalética necessária à marcação 
destes trilhos, bem como os 
equipamentos para o edifício de 
apoio, nomeadamente uma estação 
de serviço para bicicletas. Este 
equipamento, a BIKE STATION, 
foi desenvolvida por uma equipa 
multidisciplinar de técnicos e de 

Os Centros de BTT integram
uma rede de diferentes niveis
de dificuldade, devidamente
marcados para a prática de
ciclismo de montanha. São já
uma realidade em Portugal,
sendo um critério importante
aquando da escolha de um
destino de férias. Por isso,
e por estarem de facto em
crescimento, queremos
contribuir para a qualidade
dos mesmos.

signers aficionados pelo BTT e 
pelos desportos de natureza. Esta
estação de serviço é composta 
por espaços diferenciados para 
informação, reparação e lavagem 
com sistema de recolha de 
águas integrado. Os materiais 
e os equipamentos foram 
criteriosamente selecionados 
com base em elevados padrões 
de funcionalidade, durabilidade,
estética e integração no meio
envolvente.
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Sistema de recolha de águas de
lavagem em aço galvanizado e
grelhas em compacto fenólico.

É necessária uma preparação
prévia da superfície para

instalação, quer da máquina quer
da calha de recolha de águas.

Dimensões: 
135x35x1000 mm

RECOLHA
DE ÁGUAS

BIKE WASH

TOOL BOX

Equipamento de lavagem de bicicletas, 
acionado por moeda e/ou ficha, com água 

sobre pressão e adição de detergente 
especifico biodegradável.

Mecanismo: Motor e bomba de pressão
Potência: 1,6 kW

Caudal: 7l/min
Pressão de serviço: 90 bar

Rotação da bomba: 1400 rpm

Na oficina o desportista pode
encontrar todo o equipamento

necessário para reparações

Caudal: 170l/min
Pressão: 8 bar

Rotação da bomba: 2850 rpm
Ferramentas disponíveis:

– Desmontas
– Descravador de corrente

– Kit sextavadas e torx
– Chave de pedais

– Chave de raios

PLACAS

PLACA EM PVC

ACABAMENTO DIMENSÕES REFª

Com informaçao colada em 
vinil refletor nível I

120x120 mm BT.PV.03.12.99
Com informaçao colada em 

vinil refletor nível II

Com informaçao colada em 
vinil refletor nível I

150x150 mm BT.PV.03.15.99
Com informaçao colada em 

vinil refletor nível II

PLACA EM ALUMÍNIO COMPÓSITO

Com informaçao colada em 
vinil refletor nível I

120x120 mm BT.AS.03.12.99
Com informaçao colada em 

vinil refletor nível II

Com informaçao colada em 
vinil refletor nível I

150x150 mm BT.AS.03.15.99
Com informaçao colada em 

vinil refletor nível II

AUTOCOLANTES

Autocolante de vinil em corte
com numeração recortada

125x25 mm  para 
placas de 120x120 mm 

BT.VC.99.99.99
30x30 mm  para plac-

as de 150x150 mm

Selo de homologação 
impresso com laminação

 35x35 mm
para placas de 120x120 

mm
BT.VI.10.01.01

45x45 mm
para placas de 150x150 

mm

BALIZA

BALIZA EM 100% PLÁSTICO RECICLADO

Baliza em plástico com 
gravação de logo simples 1160x130x45

mm

BT.PR.01.12.00

Baliza em plástico sem 
gravação de logo simples BT.PR.00.12.00

BALIZA EM MADEIRA TRATADA

Baliza em madeira com
gravação de logo simples 

e com velatura
1400x130x45 mm

BT.MT.01.12.00

Baliza em madeira sem
gravação de logo simples 

e sem velatura
BT.MT.00.12.00

POSTE E SISTEMA DE FIXAÇÃO
Poste em madeira 

tratada 1500x25/40 mm PT.MT.07.04.00

Poste em plástico 
reciclado 1500x50 mm PT.PR.08.04.00

Parafusos autoroscantes para 
fixação de placas - SF.BT.00.00.01

SISTEMAS DE SERVIÇO
BIKE WASH

Equipamento de lavagem 
de bicicletas

- BS.BW.001

BIKE WASH + TOOL BOX
Equipamento de lavagem de 

bicicletas e sistema automáti-
co de enchimento de pneus 

com ponto de reparação

- BS.BW.002

BIKE WASH + TOOL BOX + 
TRAIL EXPLORER

Equipamento de lavagem 
de bicicletas e sistema 

automático de enchimento 
de pneus com ponto de 

reparação  e quiosque digital 
com ecrã táctil

- BS.BW.003

LOW TECH
Equipamento de lavagem de 
bicicletas manual e sistema 
manual de enchimento de 

pneus com ponto de reparação

- BS.BW.004

TRAIL EXPLORER
Quiosque digital com ecrã 

táctil e software para 
visualização da rede de 

percursos e outros pontos de 
interesse turístico

- BS.TE.001
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Placa construída em aço corten de 3mm de 
espessura com informação vazada, pronta 

a chumbar em maciço de cimento ou bucha 
química. Para aplicar sobre base pintada à cor.

Dimensões: 
150X150 mm

Baliza em plástico 100% reciclado com 
negativo (140x280mm) numa face para 

fixação de placa em compacto fenólico de 
6mm de espessura. Dimensões do perfil 

160x120x1000, para uma altura 
efetiva de 800mm. 

Dimensões: 
1000x160x120 mm

BALIZA 
EM PLÁSTICO 

100% RECICLADO 

MARCAS DE 
PAVIMENTO 

RELIGIOSAS
ROTAS

Placa direcional construída em compacto 
fenólico de 10mm de espessura com 

gravação e pintura a tinta poliuretano, 
numa face.

Dimensões: 
Placa 650x150 mm

Poste D100x1800 mm

PLACA
DIRECIONAL COM GRAVAÇÃO 

E PINTURA UMA FACE

06_

BALIZA
ACABAMENTO DIMENSÕES REFª

Baliza em plástico 100% 
reciclado oco

1000x160x120
mm

PLACA

Conjunto de 2 placas em 
compacto fenólico

140x140
mm

Placa direcional com gravação 
e pintura em uma face  650x150

mmPlaca direcional com gravação 
e pintura em dupla face

Placa informativa 
ou de aviso

300x450
mm

POSTE

Poste em plástico

2300x100
mm PT.PR.01.01.00

2300x90x90
mm PT.PR.02.01.01

SISTEMA DE FIXAÇÃO
Sistema de fixação

embutido - SF.00.00.00.01

Sistema de fixação
com parafusos - SF.00.00.00.03

MARCA DE PAVIMENTO
Placa de aço corten pronta 
a chumbar em maciço de 

cimento ou bucha química
150x150

mmPlaca de aço corten pronta a 
chumbar em maciço de cimen-
to ou bucha química e inclui 

placa de fenólico colorido

TOTEM
Totem de entrada para fixação 
de placa em compacto fenóli-

co com gravação e pintura
1000x160x120

mm

Totem informativo com painel 
Informativo em stratimage e 

fenólico com gravação em CNC 
e pintura

120x1000x2100
mm

120x600x2100
mm

75x400x2000
mm
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Floema desenvolve e produz sistemas 
avançados de contagem. Os nossos 

produtos integram hardware e software de 
última geração, para recolher, visualizar e 

gerir dados de contagem. A Floema oferece 
sistemas de contagem para áreas naturais, 
ciclovias, parques e jardins. Estes produtos 

destinam-se aos gestores de território 
tornando-se importantes ferramentas 

de gestão de parques naturais, redes de 
percursos pedestres, ciclovias, estudos 

recreativos, contabilização de visitantes,
entre outros. Uma das nossas 

especialidades é aplicar estas soluções 
em áreas remotas e de forma oculta. A 

Floema oferece uma variedade de soluções 
de contagem, incluindo sistemas que 

distinguem o tipo de utilizadores.

ÁREAS NATURAIS
Contar caminhantes em trilhos é 
essencial para uma gestão eficaz 
das áreas naturais protegidas. 
Os nossos sistemas de contagem 
recolhem informação precisa sobre 
o número de utilizadores, por 
hora, dia, semana, estação ou ano. 
Utilizando a plataforma online para 
análise de dados, é fácil analisar os 
dados de contagem em qualquer 
período, relacionar estes dados, por 
exemplo, com dados meteorológicos, 
ou comparar a utilização de 
determinados percursos e a sua 
relação com uma rede.
Os dados obtidos pelos sistemas de 
contagem podem ser utilizados para 
ajudar a proteger áreas sensíveis, 
antecipar erosão nos caminhos, 
medir o impacto da visitação 
na fauna e na flora, ou gerir os 
recursos necessários de acordo com 
a sazonalidade. Os dados também 
podem ser partilhados com os 
utilizadores e os parceiros.

CICLOVIAS
A contagem de ciclistas em
ciclovias turísticas ou de
centros urbanos é muito
importante para compreender o
impacto das medidas na
atração de turistas ou na
melhoria da mobilidade. Os
dados recolhidos com sistemas
de contagem fiáveis podem ser
utilizados para atrair novos
utilizadores, medir o impacto de
eventos de larga escala e
justificar investimentos de
mobiliário urbano, mobilidade
suave, segurança e embelezamento
das cidades.

PARQUES E JARDINS
Os clientes podem ficar 
surpreendidos com os índices de 
visitação medidos em parques, 
estruturas recreativas e trilhos. 
O fluxo de visitantes em parques 
ou jardins é único para cada cidade
ou cada local.
Os dados recolhidos por 
contadores automáticos permitem 
uma melhor compreensão dos 
padrões de utilização. O aumento 
do conhecimento destes fluxos 
são uma importante ferramenta 
para a gestão das equipas e do 
planeamento da
agenda de manutenção, bem como 
no planeamento de investimentos 
ou no desenvolvimento de 
projetos com patrocinadores.

FLOEMA 4.0
SISTEMA DE CONTAGEM

MONITORIZAÇÃO
SISTEMAS

07_
MODELOS DE CONTADORES BASIC

SM.BASIC
PLUS
SM.PLUS

OMNI
SM.OMNI 2/4

Contador de passagem para caminho até 4 m de largura X X X

Distinção do sentido dos utilizadores X X

Contagem diferenciada de peões e ciclistas (1) X

Sistema autónomo sem necessidade de recolha local de dados e sem manutenção X X X

Transmissão de dados por GSM, com registo e transmissão de dados para servidor X X X

Backoffice com utilizador para consulta de dados e emissão de relatórios de contagem (2) X X X

Alimentação com autonomia de 2 anos X X X

Sensor embutido em poste de plástico 100% reciclado ou madeira tratada, garantindo a sua ocultação (3) X X X

Sistema contruído de acordo com a norma IP68, à prova de água e poeira X X X

Tabela de Preços X X X

(1) Possibilidade de configuração do sistema para contagem diferenciada de cavaleiros
(2) API disponível para integração de dados noutra plataformas
(3) Possibilidade de personalização do poste ou de integração do equipamento em elementos existentes
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Especialmente desenvolvida para os 
percursos pedestres, a Joelette é uma 
cadeira de todo-o-terreno mono-roda,

que permite a prática do pedestrianismo 
e o acesso a áreas montanhosas ou com

pisos mais irregulares, a todas as pessoas  
com mobilidade reduzida. Crianças ou 

adultos, mesmo aqueles que apresentam 
maior grau de dependência, podem 

desfrutar do contacto com a natureza, 
com o auxílio de dois acompanhantes. 

Esta prática estende-se também
às pessoas de idade que podem alternar 

pequenas caminhadas com o passeio
na Joelette. Concebida para passeios 

familiares e utilizações
desportivas, o limite da Joelette
só depende das capacidades dos

acompanhantes.

Atenta às necessidades de 
todos os amantes da natureza, a 
Floema ® enquanto representante 
nacional da marca francesa Ferriol 
Matrat, apresenta um conjunto de 
equipamentos de desporto e
lazer direcionados para pessoas 
com mobilidade reduzida. 
Contribuir para a Inclusão social 
através do deporto e do contacto 
com a natureza é uma
preocupação nossa. Inclusão social 
é oferecer, aos mais necessitados, 
oportunidades de acesso a bens e 

Os benefícios das atividades
ao ar livre são indiscutíveis
e deveriam ser acessíveis
a todos. Para ajudar a vencer
os aparentes obstáculos que
se apresentam a pessoas
com mobilidade condicionada,
a Floema ® dispõe de um
conjunto de equipamentos que
proporcionam experiências
marcantes para aqueles que
não imaginavam poder fazer
um percurso pedestre, tomar
um banho de mar ou fazer ski.

JOELETTE

INCLUSIVAS
SOLUÇÕES

O nosso método de escrita Braille torna 
a produção de sinalética inclusiva rápida 
e fácil. O resultado final é um produto de 
alta qualidade com uma aparência limpa 

e uniforme. As nossas esferas são de aço 
inox, plástico ou vidro e podem ser 
usadas em praticamente qualquer 

material, tornando a sinalética 
totalmente personalizável.

 

BRAILLE

08_

serviços dentro de um sistema 
que beneficie todos e não apenas 
aos mais favorecidos. Graças 
à tecnologia e funcionalidade 
dos nossos equipamentos, 
os utilizadores poderão, em 
contexto familiar ou coletivo, 
experimentar novas sensações e 
dar um importante passo rumo à 
igualdade e inclusão social.
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PASSADIÇOS
Tal como as pontes, os passadiços 
podem ser com ou sem corrimão, 

integralmente em pinho tratado em 
autoclave aparelhado, com pavimento 

antiderrapante tipo “deck”.

Fornecemos e instalamos corrimões de 
segurança em cabo de aço, com fixação 
à parede rochosa ou ao solo, através de 

ancoragens químicas e pernos em aço 
inoxidável. Fazemos instalações em locais de 

difícil progressão, tais como vertentes
expostas ou zonas de piso delicado, por forma 

a garantir a segurança dos utilizadores.

Com ou sem corrimão podem
ser construídas integralmente

em pinho tratado em autoclave
aparelhado, com pavimento
antiderrapante tipo “deck”.

PONTES

CORRIMÕESSEGURANÇA
ESTRUTURAS DE
09_

As estruturas de segurança
possibilitam transpor de forma
segura as barreiras naturais
existentes num determinado
percurso. Pretende-se que
integrem de forma discreta
a paisagem e que confiram

aos utilizadores segurança e
conforto. A Floema ® produz
e instala diferentes tipos de
estruturas, mesmo que se
encontrem em locais de difícil
progressão ou acesso.
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Praticar esta modalidade exige
conhecimentos de técnicas

específicas sem os quais não
deve realizar a mesma. Deverá

fazer-se acompanhar de alguém
devidamente capacitado para

enquadrar a atividade.

Durante toda a progressão
o desportista deve estar
sempre preso ao cabo de

aço de segurança — a linha
da vida — através de dois
mosquetões que integram

o conjunto dissipador, peça
de equipamento obrigatória,

juntamente com o arnês
e o capacete.

NORMAS DE 
SEGURANÇA

TÉCNICAS DE 
PROGRESSÃO

VIAS
FERRATAS

10_

As vias ferratas são itinerários
de montanha protegidos, total
ou parcialmente, com um cabo,
o qual tem a função de evitar 
que o desportista caia e 
de ajudar, se necessário, à 
progressão.

As vias ferratas também se
encontram equipadas com
distintas ancoragens, como
por exemplo degraus, pontes
e tirolesas, que permitem
uma progressão diversificada,
relativamente mais fácil que
uma escalada e, sobretudo,
mais segura.
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PERSONALIZADAS
SOLUÇÕES 
11_

A Floema® tem uma vasta
experiência no desenvolvimento
e integração de soluções
adaptadas a necessidades
específicas. Trabalhando em
estreita colaboração com os
clientes, as nossas valências
de design e engenharia podem
ser utilizadas para encontrar

diferentes soluções de
sinalética. Se não encontra nas
nossas linhas o produto que
pretende para o seu projecto
ou espaço, a Floema® pode
criar uma solução à sua medida.
Envie-nos a sua ideia ou deixe
isso para os nossos designers.

PARQUE 
BIOLÓGICO

Serra da Lousã
Miranda do Corvo
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ESCOLA 
DA ÁGUA

ARRIFANA, EGA

Produção de modelos tridimensionais 
do terreno com base em modelos 

digitais do terreno para projeção de 
informação georeferenciada. 

Quando complementados com 
um touch-screen para seleção da 

informação a apresentar estes modelos 
poderão ter uma finalidade didática e 
interpretativa, podendo ser utilizados 
em centros de interpretação, museus 

ou postos de turismo.
 Opcionalmente poderão ainda ser 

integrados com um software de 
sistemas de informação geográfica, 

permitindo a sua utilização para gestão 
de ocorrências e protecção civil.

BERLENGAS
Reserva Natural das Berlengas

Peniche

AÇORES
Parque Terra Nostra

S. Miguel, Açores



A atenção aos detalhes é uma habilidade que se 
aprende e que gostamos de cultivar.
Produzimos sinalética, revestimentos e soluções 
personalizadas, em colaboração com os designers de 
interiores, os arquitectos e a hotelaria.
Procuramos utilizar materiais atrativos e duráveis, que 
aliados à nossa experiência e técnica, resultem em soluções 
personalizadas únicas, sustentáveis e amigas do ambiente.
Acreditamos que a melhor forma de trabalhar é em parceria 
e estreita comunicação com os nossos clientes, para que da 
sinergia entre as suas ideias e o nosso conhecimento, possa 
resultar a melhor, mais simples e original solução para os 
seus projetos.
O resultado dos nossos trabalhos reflete os valores e a 
perspetiva de quem nos desafiou para dar vida às suas ideias. 

DETAILS
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CONII
HOSTEL & SUITES

O Hostel Conii tem o seu nome no 
povo cónio, que habitou as regiões 

do Algarve e do Baixo Alentejo 
antes do século VIII A.C.. Tidos como 
responsáveis pela criação da Escrita 
do Sudoeste, foram um povo culto e 

instruído no seu tempo. Conhecido por 
comercializar com diferentes povos, 
sendo acolhedores, o Hostel decidiu 

assim adoptar o seu nome. 

 Cliente: Conii Hostel & Suites

Design: Nata Design

Fotografia: João Morgado

 Materiais: PVC pintado, 
Vinil de recorte
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SHIADU
Shiadu é a marca de um grupo 

de acomodações de charme, 
que tem as suas portas abertas 

a viajantes de todo o mundo 
desde junho de 2009. 

 Cliente: Shiadu Hostel

Design: Terra Design

Fotografia: João Lourenço

 Materiais: PVC, 
impressão digital 
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CAMINHOS 
CRUZADOS

A Caminhos Cruzados inaugurou 
a nova Adega na Quinta da 

Teixuga e abriu recentemente 
o seu projecto de Enoturismo, 
que engloba provas de vinhos, 

visitas à vinha e à Adega e ainda 
jogos e programas didáticos.

 Cliente: Quinta da Teixuga

Design: Floema

Fotografia: Isac Pinto

 Materiais: HPL com 
gravação e pintura 
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CERDEIRA 
VILLAGE

Inserida no coração da Serra da Lousã, 
a aldeia da Cerdeira distingue-se pela 

sua beleza natural e pela reconstrução 
realizada segundo os métodos e 

materiais tradicionais - xisto, 
argila e castanho.

 Cliente: Cerdeira Village

Design: Floema

Fotografia: Isac Pinto

 Materiais: Aço corten, HPL 
com gravação e pintura 



52 53detailsdetails

QUINTA DOS 
MACHADOS

O mais genuíno turismo rural spa às 
portas de Lisboa.

Uma unidade inclusiva, com áreas e 
oferta de serviços adaptados.  Cliente: Quinta dos Machados

Design: Brand Choice

Fotografia: João Lourenço

 Materiais: aço corten, pedra 
acrílica e madeira termotratada
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RIA 
PALACE

 O Ria Palace está localizado em pleno 
coração da cidade de Aveiro, sendo uma 

proposta pautada pela excelência. 

 Cliente: Ria Palace

Design: Floema

Fotografia: Isac Pinto

 Materiais: HPL com gravação 
e pintura, iluminação LED IP68
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ZMAR
A experiência Zmar vale a pena ser vivida 

e aprendida: a sensação do conforto da 
madeira, as paisagens do infinito campo 

do Alentejo, o cheiro a mar, a liberdade e 
a segurança proporcionada, o despojo dos 
pormenores supérfluos e as boas práticas 

ambientais fazem do Zmar um local que 
nos remete para a essência da Natureza e a 

essência do nosso Ser.

 Cliente: Zmar Eco Experience

Design: Miew

Fotografia: Isac Pinto

 Materiais: Impressão digital 
estratificada, Stratimage®



58 59detailsdetails

AQUA 
VILLAGE

HEALTH RESORT & SPA

Situado na margem do rio Alva, o Aqua 
Village Health Resort & Spa apresenta-se 

como um projeto único e original. 
A missão passa por proporcionar uma 

experiência inesquecível, que vai desde 
a gastronomia à saúde e bem-estar, 

aproveitando o melhor que a região tem 
para oferecer.

 Cliente: Aqua Village

Design: Brand Choice

Fotografia: Isac Pinto

 Materiais: HPL e aglomerado 
de cortiça com gravação 



Nas cidades existem múltiplos canais para comunicação de 
informações de orientação, quer em ambiente digital quer 
no espaço físico. Mas a necessidade básica de orientação 
ainda existe. Quando a bateria acaba, o mapa do smartphone 
fica indisponível, os sinais físicos aparecem e de repente 
apercebemo-nos como são essenciais para conduzir 
as nossas vidas.
Uma sinalética bem projetada, não apenas cumpre sua função 
de comunicação ou informação, de direcionar e identificar, 
mas também serve para melhorar as qualidades estéticas e 
psicológicas de um ambiente.
A Floema também produz sinalética e equipamentos para o 
espaço urbano. Tal como para os espaços naturais, as premissas 
são as mesmas: durabilidade, baixa manutenção, integração na 
paisagem, matérias-primas nacionais e amigas do ambiente. 
Os produtos da Floema são, por isso, um importante recurso 
para a valorização do património, da urbe, das paisagens e, 
consequentemente, da cultura de uma região.

URBAN
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ALDEIAS 
DO XISTO

 Cliente: ADXTUR

Design: Floema

Fotografia: Isac Pinto e Luís Fonseca

 Materiais: HPL com gravação 
e pintura; estruturas 

em aço corten

 

 

 

São 27 as Aldeias do Xisto 
distribuídas pela Região Centro, 

num território de enorme beleza 
que oferece experiências únicas.
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JARDIM 
PORTAS DO SOL

Cliente: Município de Santarém

Design: Ydreams

Fotografia: Isac Pinto

 Materiais: impressão digital 
latex com laminação; estruturas 

metálicas com metalização e pintura; 
parceria com a 2Ideias

O local turístico mais importante 
da cidade de Santarém, a sala de 
visitas e também o seu ex-libris, 

o Jardim das Portas do Sol está 
situado no local onde se situava a 

Alcáçova ou castelo árabe. Para sul e 
para leste deste jardim podemos ver 

algumas das antigas muralhas que 
circundavam a cidade.
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VALE DE 
CAMBRA

ROTEIRO LITERÁRIO 
FERREIRA DE CASTRO

Um património literário 
perpetuado ao longo deste Roteiro, 

que mostra os pontos onde 
Ferreira de Castro mais se demorou 

e, agora, mais do que excertos, 
parecem companheiros de uma 

viagem que começa aqui.

 Cliente: Município de 
Vale de Cambra

Design: Floema

 Materiais: Impressão digital 
estratificada, Stratimage®; 
estruturas metálicas com 

metalização e pintura.



68 69URBANURBAN

PLACAS DE 
TOPONÍMIA

E OUTROS
 Cliente: Vários

 Design: Floema

Materiais: HPL com gravação laser 
ou CNC e pintura
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ZONA INDUSTRIAL 
RIO MAIOR 

 Cliente: Município 
de Rio Maior

Design: Floema

 Materiais: HPL com 
gravação e pintura; impressão digital 
estratificada Stratimage®; estruturas 
metálicas com metalização e pintura.



Promovemos a ideia da proteção ambiental. 
Desde o início, promovemos consistentemente o 
desenvolvimento de produtos de plástico 100% 
reciclado. É um material que desafia a madeira, 
o aço, os plásticos novos e o cimento. E isto 
porque é mais robusto, mais leve e durável, 
além de oferecer uma excelente relação 
preço-desempenho.

PLÁSTICO
RECICLADO
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Dimensões: 
Comprimento: 165 / 185 cm

Largura total: 225 cm
Altura do assento: 45 cm

Altura da mesa: 80 cm
Superfície da mesa: 90 x 165 cm

Altura total: 95 cm

Cores: 

Dimensões: 

Comprimento: 150 cm
Largura total: 180 cm

Altura do assento: 45 cm
Altura da mesa: 75 cm

Superfície da mesa: 67 x 150 cm
Altura total: 75 cm

Cores: 

Dimensões: 

Comprimento: 180, 200 e 240 cm
Largura total: 174 cm

Altura do assento: 46 cm
Altura da mesa: 76 cm

Superfície da mesa: 77 x 180/200/240 cm
Altura total: 75 cm

Cores: 

MESA E BANCOS 
HYDE PARK

MESA E BANCO
CALERO

MESA DE PICNIC
SERENGETI

O conjunto Hyde Park deixa os conceitos de 
design tradicional e interpreta um novo conjunto 

para o parque: purista, minimalista e jovem. 
Combinando as exigências dos produtos 

modernos com um desenho pouco convencional  
foi criada uma extensa gama de modelos e 
opções, permitindo uma ampla utilização. 

Bancos disponíveis com e sem costas, que 
podem ser ampliados facilmente mediante 

conexões e acessórios disponíveis. 
A mesa Hyde Park pode também ser 

combinada com o banco Ueno.

A mesa de parque de merendas por excelência.  
Clássica, funcional e muito robusta, é contruída 

com perfis reforçados, o que a tornam 
adequada para qualquer espaço com grande 

afluência, como parques de merendas 
e campos de férias.

Disponível em diversas cores e 
comprimentos (ver modelo para crianças).  

modelo extra longo permite a utilização por 
pessoas em cadeira de rodas. 

A forma simples e cubista deste conjunto de 
mesa e bancos é o mais adequado para os 

modernos ambientes urbanos como escolas, 
espaços administrativos e museus, mas 

também para parques e jardins. 
Com cinco combinações de cores 

disponíveis, o conjunto adapta-se 
perfeitamente a diferentes ambientes.
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Dimensões: 

Comprimento: 200 cm
Largura total: 48 cm

Altura do assento: 45 cm
Altura total: 45 cm

Cores: 

Dimensões: 

Comprimento: 150 / 200 cm
Largura: 70 cm

Altura do assento: 45 cm
Altura total: 80 cm

Cores: 

Dimensões: 

Comprimento: 130 / 180 cm
Largura total: 46 cm

Altura do assento: 45 cm
Altura total: 48 cm

Cores: 

Dimensões: 

Comprimento: 150 / 200 cm
Largura: 70 cm

Altura do assento: 45 cm
Altura total: 80 cm

Cores: 

BANCO
 HIGH LINE

BANCO
TIVOLI

BANCO
UENO

BANCO
PICCADILLY

São os  pequenos detalhes que marcam a 
diferença. No banco High Line as tábuas  

instaladas na vertical são suportadas por perfis 
retangulares, numa combinação elegante e 

intemporal que se adapta a qualquer ambiente.
Pode ser produzido  noutras cores a pedido. 

Com um aspeto tradicional e robusto, o 
banco Piccadilly adapta-se a uma grande 

variedade de ambientes. Disponível em 
várias cores e nos comprimentos de 150 

e 200 cm. 

O banco Tivoli goza de uma silhueta 
transparente e versátil. 

Este clássico revisto é o modelo perfeito 
para os parques das grandes cidades e 

ambiente urbanos, mas também em lugares 
de descanso e parques de merenda.

Está disponível em várias cores e tamanhos. 

O banco Ueno tem um desenho 
minimalista e que maximiza a utilização. 
O topo não é composto por tábuas, mas 

sim por uma peça única, facilitando a 
montagem e aumentando a robustez e 
durabilidade do mesmo. A dimensão do 

assento também foi maximizada e sendo 
ligeiramente arqueado, a água da chuva 

escoa rapidamente.
Com dois tamanho disponíveis pode ser 

utilizado sozinho ou combinado com a 
mesa Hyde Park. 
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Dimensões: 

Altura: 150 cm
Diâmetro: 37 cm
Capacidade: 55 l

Altura total: 115 cm

Cores: 

Dimensões: 

Altura: 73 cm
Diâmetro: 41 cm
Capacidade: 90 l

Altura total: 115 cm

Cores: 

Dimensões: 

Comprimento: 150 cm
Largura total: 165 cm

Altura total: 115 cm

Cores: 

Dimensões: 
 

Comprimento: 130 cm
Largura: 60 cm

Altura: 50 cm

Cores: 

PAPELEIRA
 SCORI

ECOPONTO

ESPREGUIÇADEIRA
ELDORADO

FLOREIRA
MUSCARI

Destinada aos resíduos indiferenciados, a 
papeleira Scori é composta por um recipiente 

cilíndrico de peça única que pode ser colocado 
em diferentes estruturas.

Está também disponível uma cesta em rede de 
aço galvanizado e um anel apropriado para fixar 

as bolsas de resíduos.

A resistência é essencial em floreiras 
urbanas, em especial quando instaladas em 

jardins ou espaços públicos. 
Com linhas simples e disponível em três 

cores diferentes, o modelo Muscari é uma 
floreira robusta à prova de vandalismo.

O Ecoponto serve a recolha seletiva e 
é composto por três cestos com tampa 

amarela, verde e azul, e aro de suporte de 
saco. Os cestos são suportados por um 

poste reforçado com topo boleado. 
Também está disponível o modelo com 4 
cestos para incluir o cesto para resíduos 

indiferenciados. 

Perfeita para relaxar a disfrutar da 
paisagem, da praia ou de um livro, 

a espreguiçadeira Eldorado pode ser 
utilizada individualmente, por um casal 

ou até uma família.
Com estrutura em aço galvanizado a 

quente e perfis reforçados em castanho 
ou verde e azul. 
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Dimensões: 

Comprimento: 190 cm
Largura: 90 cm

Altura: 83 / 63 cm

Cores: 

Dimensões: 

Comprimento: 150 cm
Largura: 68 cm

Altura: 70 cm

Cores: 

Dimensões: 

Comprimento: 160 cm
Largura: 125 cm

Altura: 75 cm

Cores: Dimensões: 
 

Comprimento: 150 cm
Altura da mesa: 57 cm

Superficie da Mesa: 50x47 cm
Altura do assento: 34 cm

Largura do assento: 28 cm

Cores: 

MINI HORTA
 TERRA

BANCO INFANTIL 
 PIPPOLINO

FLOREIRA
ESPIRAL

MESA E BANCO 
INFANTIL 

CALERO
As mini hortas Terra facilitam o cultivo, não 
sendo necessário baixar-se para cuidar das 

plantas. O sistema é entregue pré-montado o 
que facilita a sua instalação. Sem fundo. 

Disponível um modelo de altura 
reduzida para crianças

O conjunto de mesa e bancos Calero 
é atração do recreio. Com o seu 

design colorido convida a sentar-se e 
divertir-se ao mesmo tempo. Encaixa 

perfeitamente em todos os jardins 
infantis, e com os seus cantos redondos 

não há limite para a diversão. 
Pode ser combinado com os modelos 

Calero para adulto.
Disponível em azul e cinza e em azul 

verde e vermelho. 

Um banco muito colorido e divertido para as crianças. 
As pernas têm a forma de uma  cara  o assento e costas 

são contruídos com perfis reforçados azuis e verdes. 
Um produto resistente e muito apelativo para zonas 

dedicadas aos mais novos. 
A altura do assento e das costas pode ser alterada para 

acompanhar o crescimento das crianças.

Este kit de paliçadas de encaixe torna-
se o centro das atenções dos parques 

e jardins privados. A plantação de 
plantas a diferentes níveis cria um 

efeito apelativo e facilita a colheita e a 
remoção de ervas daninhas. 

Construção robusta, de baixa 
manutenção e sem aditivos 

contaminantes.
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PERFIL 
DE SECÇÃO

QUADRANGULAR

TÁBUA
REFORÇADA

TÁBUA
MACHO-FÊMEA

TÁBUA
MACHO-FÊMEA

REFORÇADA

TÁBUASPERFIL 
DE SECÇÃO

RECTANGULAR Elementos versáteis e indispensáveis na 
construção de subestruturas, vedações, 
portas, paredes divisórias e muito mais.

As tábuas com encaixe macho-fêmea, de 
fácil instalação, são perfeitas para utilização 

em revestimentos. 

Cores: 

Cores: 

Cores: 

Cores: 

Cores: 

Cores: 

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

8,0 x 16,0 cm 150/200/250/300/350/400/450/500/550/600

8,0 x 23,0 cm 151 / 200 / 250 / 300

16,0 x 24,0 cm 100 / 120 / 150 / 200 / 220 / 250 / 280

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

4,2 x 12,0 cm 250

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

3,0 x 12,5 cm 80 / 140 / 200 / 280

4,2 x 20 cm 250

4,5 x 12 cm 80 / 140 / 200 / 280

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

4,2 x 20 cm 250

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

2,0 x 6,0 cm 150

2,0 x 10,0 cm

151 / 200 / 250 / 300

2,5 x 12,0 cm

3,0 x 6,0 cm

3,0 x 10,0 cm

3,5 x 12,0 cm

3,5 x 13,5 cm

4,0 x 8,0 cm

4,5 x 10,5 cm

5,0 x 12,0 cm

6,0 x 12,0 cm

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

4,0x4,0 cm

100 / 150 / 200 / 250 / 300

7,0x7,0 cm

9,0x9,0 cm

10,0x10,0 cm

12,0x12,0 cm

15,0x15,0 cm
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TÁBUA
DECK

TÁBUA
DECK MACHO-FÊMEA

TÁBUA
PARA BANCO 

PREMIUM COM 
REFORÇO INTERNO

TÁBUA 
ÚNICA

PARA BANCO 
REFORÇADA

TÁBUA
PARA BANCO CLÁSSICA 

SEM REFORÇO

TÁBUA E 
POSTE

PARA CERCAS COM 
TOPO REDONDO

Cores: 

Cores: 
Cores: 

Cores: Cores: 

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

2,0 x 6,0 cm
60 / 80 / 100 / 120 / 150

3,0 x 10,0 cm

9,0 x 9,0 cm 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

4,0 x 17,0 cm

100 / 150 / 200 / 250 / 3004,0 x 17,0 cm 
reforçada

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

4,7 x 8,0cm

150 / 180* / 2004,7 x 10,0cm

4,7 x 12,0cm

SECÇÃO

4,0 x 10,0cm

4,0 x 12,0cm

4,7 x 12,0cm

SECÇÃO

6,5 x 27,5 cm para costas

7,5 x 40,0 cm para assento

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

2,8 x 19,5cm

100 / 150 / 200 / 250 / 300

4,0 x 19,7cm 

4,0 x 19,7cm 
reforçada

4,8 x 16,5cm

4,8 x 16,5cm 
reforçada

6,0 x 19,7cm 

6,0 x 19,7cm 
reforçada

* medida apenas disponivel em castanho

Cores: 
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PERFIL 
EM U

POSTES
REDONDO

POSTES
QUADRADO

POSTES
EM CRUZ

POSTES
REDONDO REFORÇADO POSTES

QUADRADO REFORÇADO
DIÂMETRO (CM) COMPRIMENTOS (CM)

⌀ 8 cm

200 / 225 / 250 / 275 / 290⌀ 8 cm c/ encaixe 
para vedação

DIÂMETRO (CM) COMPRIMENTOS (CM)

⌀ 4,5 cm 85 / 100 / 130 / 150 / 175

⌀ 6 cm
150 / 175 / 200 / 225 / 250

⌀ 7 cm

⌀ 8 cm 50/75/100/125/150/175/200/225/250/280

⌀ 10 cm 50/75/100/125/150/175/200/225/250/280/290

⌀ 12 cm
100/125/150/175/200/225/250/280

⌀ 15 cm

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

5,0 x 5,0 cm 125 / 150

7,0 x 7,0 cm
100/125/150/175/200/225/250/280

9,0 x 9,0 cm

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

9,0 x 9,0 cm 200/225/250/275/290

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

7,0 x 7,0 cm 150 / 175 / 200 / 240

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

16,0 x 24,0 cm 
simples

149 / 300

16,0 x 24,0 cm 
com topo

150 / 300

Cores: 

Cores: 

Cores: 

Cores: 
Cores: 

Cores: 
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POSTES
PARA PALIÇADA 

DE ENCAIXE

POSTES
PARA PALIÇADA 
QUADRADO OCO

POSTES
PARA PALIÇADA 

REDONDO

DIÂMETRO (CM) COMPRIMENTOS (CM)

⌀ 6,8 cm oco 30 / 40

⌀ 6,8 cm maciço 60

⌀ 10,0 cm oco 40 / 60 / 80 /100

⌀ 10,0 cm maciço 120 / 140 / 160 / 180

⌀ 11,0 cm oco* 40 / 60 / 80 /100

⌀ 11,0 cm maciço 120 / 140 / 160 / 180

⌀ 13,0 cm oco 40 / 60 / 80 /100

⌀ 13,0 cm maciço 120 / 140 / 160 / 180

⌀ 15,0 cm oco 40 / 60 / 80 /100

⌀ 15,0 cm maciço 120 / 150 / 180

⌀ 16,0 cm oco 40 / 60 / 80 /100

⌀ 16,0 cm maciço 120 / 150 / 180

⌀ 20,0 cm oco 40 / 60 / 80 /100

⌀ 20,0 cm maciço 120 / 150 / 175/ 200 / 225 / 250

DIÂMETRO (CM) COMPRIMENTOS (CM)

⌀ 6,0 cm maciço  30 / 40 / 60

⌀ 8,0 cm maciço 40/60 /80/100/125/150/175/200/225/250/280

⌀ 10,0 cm oco 40 / 60 / 80 / 100

⌀ 10,0 cm maciço 125/150/175/200/225/250/280

⌀ 12,0 cm oco 40 / 60 / 80 / 100

⌀ 12,0 cm maciço 125/150/175/200/225/250/280

⌀ 15,0 cm oco 40 / 60 / 80 / 100

⌀ 15,0 cm maciço 125/150/175/200/225/250/280

⌀ 20,0 cm oco 40 / 60 / 80 / 100

⌀ 20,0 cm maciço 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 280

⌀ 20,0 cm maciço 120 / 150 / 175/ 200 / 225 / 250

*Cores: 

Cores: 

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

12,0 x 16,0 cm 40 / 60 / 80 / 100

SECÇÃO COMPRIMENTOS (CM)

16,0 x 24,0 cm 40 / 60 / 80 / 100 / 125 / 150
Cores: 

Cores: 

Cores: 



Personalizar a sinalética de campo é a maneira mais 
rápida e económica de lhe dar um novo visual. 
A nossa experiência em diferentes tipos de sinalética de 
exterior permite uma abordagem abrangente para esta 
área, garantindo não só um excelente acabamento, mas 
também oferecendo variadas opções de materiais, cores, 
tamanhos e formas. Renove o seu campo e reduza custos 
de manutenção com os nossos produtos.

GOLF
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Dimensões: 
Altura livre 300 mm 

Área da placa 140x140 mm 
Secção de 160x80 mm

TEE
MARKER

LOG 
MARKER

TM
G

.P
R

.0
6.

07
.9

9

LM
G

.P
R

.0
5.

06
.9

9

Marcador em compacto fenólico com 
informação gravada em CNC e tinta de 

poliuretano bi-componente ou Stratimage®; 
totalmente personalizável; estrutura em 

plástico 100% reciclado de alta durabilidade 
e sem manutenção de secção 150x80 

mm. Fixação em varão metálico para fácil 
aplicação e remoção no terreno.

Marcador simples em compacto fenólico com 
possibilidade de gravação de logotipo em 

CNC ou Stratimage®; estrutura em plástico 
100% reciclado de alta durabilidade e sem 

manutenção de secção quadrangular de 
100x100 mm. Fixação em varão metálico para 

para fácil aplicação e remoção no terreno. 

Dimensões: 
Altura livre 110 mm

Área da marca 90x130 mm
Secção de 100x100 mm
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Dimensões: 
altura livre até 900 mm

Dimensões da placa 500x140 mm
Dimensões do poste 90x90x2250 mm 

altura livre 1800 mm

PUTTING 
GREEN 

PLACA
DIRECIONAL

COM POSTE

TOTEM
PRINCIPAL

TR
G

.C
F.

60
.0

2.
01
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.D

G
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1.
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Marcador para os greens de treino em 
compacto fenólico de 10 mm e tinta de 

poliuretano bi-componente, com vara 
de suporte inquebrável, liso, numerado 

ou personalizado com o logotipo.

Placa direcional construída em compacto 
fenólico de 10 mm de espessura com 

gravação de informação em CNC e tinta de 
poliuretano bi-componente. Placa embutida 
em poste de plástico 100% reciclado de alta 
durabilidade e sem manutenção com secção 

de 90x90 mm reforçado.

Totem em compacto fenólico de 10 mm 
com informação gravada em CNC e tinta de 

poliuretano bi-componente ou Stratimage®, 
totalmente personalizável; estrutura em 

plástico compósito 100% reciclado de alta 
durabilidade e sem manutenção. A placa 
é embutida num poste de plástico 100% 

reciclado com secção de 90x90 mm reforçado.

Dimensões: 
Placa: 600x400 mm

Poste: 90x90x2250 mm; 
Altura livre 1800 mm

MARCA
DE DISTÂNCIA  

YM
G

.P
R

.0
8
.0

5.
01

Postes em plástico 100% reciclado de 
alta durabilidade e sem manutenção, 

com indicação de distâncias em 
impressão digital com proteção UV de 

alto rendimento; inclui base em negativo 
também em plástico 100% reciclado.

Dimensões: 
perfil de 45 mm de diâmetro 

altura livre 400 mm 
base com 100 mm de diâmetro
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Dimensões:
Diâmetro da placa 400 mm   

Dimensões do poste 90x90x2250 mm
Altura livre 1800 mm

Dimensões: 
Secção da estrutura 100x100 mm

Costas e assento 1500x400x13 mm
Altura total 820 mm
Altura livre 420 mm

Opção madeira de pinho tratada 
em autoclave com aplicação 
de velatura: BCC.MT.99.99.99

Opção sem costas.

RELÓGIO
CLOCK-ON-SPOT

BANCO
COM COSTAS

PAINEL 
INFORMATIVO

TR
G

.C
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Utilizados para evitar o jogo lento 
podem ser adaptados para suportes 

fixos ou móveis em plástico 100% 
reciclado de alta durabilidade e sem 

manutenção. Placa circular construída 
em compacto fenólico de exterior de 

10 mm de espessura com relógio de 
duas faces embutido na placa. 

Estrutura em plástico 100% 
reciclado de alta durabilidade e 
sem manutenção, com 4 pés de 

secção de 100x100x820 mm, para 
uma altura efetiva de 420 mm, com 

travamentos, tampo e costas em 
compacto fenólico de13 mm.

Painel informativo composto por uma 
estrutura em plástico 100% reciclado de alta 
durabilidade e sem manutenção e compacto 

fenólico de exterior de 13 mm; painel interior 
em PVC de 10 mm de espessura, impressão de 
texto e imagens a várias cores sobre vinil com 

acabamento laminado ou Stratimage®.

Dimensões: 
Área de impressão 500x400 mm

Secção da estrutura 90x90mm
Altura efectiva 1400 mm

PLACA
DIRECIONAL

DUPLA COM POSTE
CJ

.D
G

.0
2.

01
.9

9
Conjunto de 2 placas direcionais 

construídas em compacto fenólico para 
exterior de 10 mm de espessura com 

gravação de informação e logo em CNC 
e tinta de poliuretano bi-componente. 

Placas embutidas em poste de plástico 
100% reciclado de alta durabilidade e 

sem manutenção com secção de 
90x90 mm reforçado.

Dimensões:
Placa 500x140 mm

Poste 90x90x2250 mm 
Altura livre 1800 mm
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Dimensões do painel: 
Altura livre 1800 mm

Dimensões da placa 700x1200 mm

TOTEM 
DIRECIONAL

PLACA
DE AVISO

PLACA 
INFORMATIVA

TD
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Directório em compacto fenólico de 10 
mm de espessura de duas faces, com 

informação gravada em CNC e tinta 
poliuretano bi-componente. Inclui 

postes em plástico 100% reciclado de 
alta durabilidade e sem manutenção 

com secção de 90x90 mm e 1800 mm 
de altura efetiva.

Placa de aviso em compacto 
fenólico de 10 mm de espessura 
de duas faces, com informação 

gravada em CNC e tinta poliuretano 
bi-componente. Inclui poste em 

plástico 100% reciclado de alta 
durabilidade e sem manutenção.

Placa informativa em compacto fenólico 
de 10 mm de espessura de duas faces, 

com informação gravada em CNC e tinta 
poliuretano bi-componente. Inclui poste em 

plástico 100% reciclado de alta durabilidade e 
sem manutenção com secção de 90x90 mm.

Dimensões: 
Placa 300x500 mm

Poste 90x90x1800 mm

Dimensões: 
Placa 200x300 mm

Poste 80x80x1250 mm

SUPORTE DE
SACOS
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Suporte de sacos de golfe construído 
com perfis em plástico 100% 

reciclado e compacto fenólico para 
exterior de 10 mm de espessura.

Placa de fenólico superior 
personalizada com corte e gravação 

em CNC/laser e pintura a tinta 
poliuretano bi-componente.

Dimensões: 
Secção da estrutura 35x120 mm

Altura efetiva 800 mm; largura 490 mm
Comprimento 614 mm
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Catálogo impresso em 
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