QUALIDADE EM
GRAMA SINTÉTICA
aqui você encontra os melhores sistemas
de grama sintética. Nosso time está pronto
para atender você!

Com 17 anos de mercado e referência nacional em construções
de quadras esportivas com grama sintética, a SPORTCOM é a
empresa do segmento que mais cresce atualmente, e está presente nos principais projetos executados e construídos no Brasil,
e reconhecida no mercado por sua seriedade e pelo alto conceito
em qualidade de seus produtos e serviços.

nossos clientes

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Oferecer soluções para
esporte e lazer através
do desenvolvimento,
produção e assistência
de produtos e serviços,
visando à satisfação de
clientes, fornecedores,
colaboradores e comunidade.

Continuar a ser referência no ramo de atuação,
buscando aprimoramento contínuo e inovando
sempre. Buscando um
excelente atendimento
com um produto e
serviço de qualidade
satisfatória.

Pautamos nossa
empresa com comprometimento, dignidade,
honestidade, ética,
transparência, efetividade e competência,
mesmo nos momentos
mais adversos.

Toda a assessoria proﬁssional para seu projeto!

Certificações

Desde 1823, o Grupo Limonta é voltado para a inovação
e a criatividade, com competências em toda a cadeia
têxtil e nos setores de alta costura, decoração, esportes
e automobilístico.
Excelência qualitativa alcançada.
A Limonta Sport herdou, do Grupo Limonta, os valores
de confiabilidade, qualidade e atenção às necessidades
do cliente. Hoje, o objetivo das atividades de pesquisa é
a introdução de sistemas cada vez mais seguros, com
melhor desempenho, duráveis e ecologicamente
compatíveis, com alto conteúdo inovador. Limonta
Sport construiu sua própria liderança mundial.

EXPERIÊNCIA E GARANTIAS SOMENTE O PRODUTOR
PREFERIDO DA FIFA PODE OFERECER!
Limonta Sport e o Meio Ambiente
• Limonta possui o certificado do ISO
14001:2015 Sistema de Gestão Ambiental.
• Os campos de grama sintética Limonta
reduzem significativamente o impacto ao meio
ambiente.
• Eliminação de pesticidas e fertilizantes,
redução de uso de maquinas elétricas para
cortes e aeração.
• Nossas fibras não possuem metais pesado em
sua composição. Nossos campos geram água
para sua própria rega, podendo abastecer ainda
outros reservatórios de água.
• Captação de um recuso natural valioso, ÁGUA.

Fornecedor Oficial
Quadras do WPT SP Open

Em parceria com:

H SUPER
QUADRAS

os produtos SportCom seguem
todos os padrões internacionais
de qualidade e procedência.

CAMPOS SOCIETY

ARENA

ARENA MAXIMUS
CAMPO OFICIAL 6.600 M2

QUALIDADE EM
GRAMAS DE FUTEBOL

Arena Maximus
FIFA is pleased to confirm that

Monofilament
by

SportCom Grama Sintética
has been installed at

Arena Maximus - Indaiatuba, Sao Pablo (Brazil)
From 31.01.2019

to 30.01.2022

this installation has been certified according

to the “FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF – FIFA QUALITY”.
Field No. 1002484
Re-Test Number: 0 | Test manual 2015
Zurich, 01.02.2019

Em parceria com:

O FIFA QUALITY foi desenvolvido para
orientar os compradores de produtos
para futebol, determinando alto padrão
de qualidade.

TTURF E SOCCER PRO
• Aprovado para uso
Profissional FIFA Quality

• Menos estresse sobre os músculos e
articulações, pois é mais confortável

• Alto desempenho de jogo,
semelhante ao gramado natural

• Longa durabilidade em termos de características
de jogo e excelente resistência ao desgaste

• Baixa manutenção

• Permeabilidade e resistência ao clima

• Alta estabilidade e nivelamento
de superfície

• Excelente amortecimento e velocidade de
rebote controlada

TTURF

soccer pro

duo shape

ARENA

TRIESTE STADIUM
CAMPO OFICIAL 7.800 M2

DUO SHAPE é uma relva artificial inovadora que atinge a combinação
perfeita de resistência e resiliência. Especialmente desenvolvido para
melhorar a durabilidade e o desempenho do jogo, o Duo Shape consiste
em uma forma especial com duas seções de cores diferentes que são
combinadas, mas não torcidas.

DUAS FORMAS, DUPLA GARANTIA, QUANDO A
CIÊNCIA ATENDE AO MUNDO DOS ESPORTES
A superfície ondulada especial dos filamentos diminui acentuadamente o coeficiente de
abrasão e a refração da luz e garante uma alta memória elástica, ao mesmo tempo que
permite uma rolagem e um rebote ideais. Também facilita a manutenção ordinária e
extraordinária.
A grama permanece perfeita e sem danos após vários ciclos de teste de estresse, quatro
vezes o atual benchmark definido pela indústria
• Forma especial

• Excelente rolagem e rebote da bola

• Polímero inovador

• Duas cores: cal para a forma mais espessa
e mais resiliente que simula a relva natural
ecém-nascida + escura para a mais fina que
simula a relva natural envelhecida

• Superfície ondulada para diminuir
o reflexo da luz (efeito fosco)
• Suporte de espessura de
diamante central

GRAMA SINTÉTICA PARA
RUGBY e TENIS

DECORAÇÃO E PAISAGISMO

DECORATIVA 12mm
Rolo 2x40m (80m²)
Base: simples
Tipo de fio: Fibrilado

DECORATIVA 20mm
Rolo 2x40m (80m²)
Base: simples
Tipo de fio: Fibrilado

GARDEN BICOLOR
20mm E 30mm
Rolo 2X30 (60m²)
Base: simples/ dupla
Tipo de fio:
Monofilamento

GARDEN TRICOLOR
20mm
Rolo: 3×10 (30m²)
Base: dupla
Tipo de fio:
Monofilamento
texturizado

GARDEN TRICOLOR
30mm
Rolo: 3×10 (30m²)
Base: dupla
Tipo de fio:
Monofilamento
texturizado

ESPORTIVA 20mm
Rolo: 2X30 (60m²)
Base: dupla
Tipo de fio: fibrilado
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