O que é o RaceDeck?
RaceDeck é o líder indiscutível da industria de pavimentos para garagens, com mais pavimentos modulares fabricados,
vendidos e instalados do que toda a concorrência junta.
Foi desenhado para aguentar as condições mais adversas e ao mesmo tempo transformar a sua garagem numa verdadeira sala de exposições.
Todos os produtos RaceDeck® encaixam-se perfeitamente uns nos outros, à excepção do RaceDeck REVolution.
A sua engenharia é específica para criar um pavimento sem falhas entre cada peça permitindo criar virtualmente qualquer tamanho ou padrão.

Com uma selecção de 10 estilos e 10 cores diferentes poderá criar a garagem que sempre sonhou.
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A RaceDeck goza de 30 anos de experiência na fabricação deste sistema patenteado de pavimentos para garagens.

A SUPERIORIDADE DOS PAVIMENTOS RACEDECK
EM RELAÇÃO AOS REVESTIMENTOS EPOXY
Garage Floors

RaceDeck

15 anos de garantia
Instalação sem colas ou químicos adicionais não havendo lixos e vapores tóxicos do epoxy
Fácil de limpar, resistente aos produtos derivados do petróleo e à maioria dos químicos.
Transforme a sua garagem em horas e não em dias
Não é afetado pela humidade
Com um design que permite a auto-drenagem
Fácil de remover para uso noutro lugar, sem recorrer a ferramentas
Pode ser instalado pelo proprietário
Não requer a preparação da superfície onde vai ser instalado
Mesmo com a superfície molhada é anti-derrapante
Mesmo sobre fundações de betão, não racha
Ideal para garagens, caves, hangares, oficinas, feiras, exposições e muito mais.
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Aplicações Comerciais

Aplicações Residenciais

RaceDeck

Diamond

também disponível em Tuffshield (com brilho)

O sistema original de pavimentos para garagens com o padrão em diamante
Um dos padrões mais populares do mundo

(peças de 30,5 x 30,5 x 1,3 cm)

RaceDeck

XL

(peças de 46 x 46 x 1,3 cm)

São as MAIORES peças de pavimento para garagens do mercado.
O sistema original de pavimentos para garagens com o
padrão em diamante
Disponível com o acabamento Tuffshield.

RaceDeck

Circletrac

O sistema tradicional de pavimentos para garagens
com o padrão em círculo - moeda.
É um design clássico que podemos encontrar
em muitas aplicações industriais e em
garagens famosas de todo o mundo.

Disponível com o acabamento Tuffshield.

(peças de 30,5 x 30,5 x 1,3 cm)

RaceDeck

PRO
(peças de 30,5 x 30,5 x 1,3 cm)
(peças de 46 x 46 x 1,3 cm)
Sistema de pavimentos para garagens com padrão diamante
em alumínio polido.
Ideal para stands e pontos de exposição sendo extremamente
fácil a montagem e desmontagem em exposições.
Também disponível em tamanho XL.

RaceDeck

Accupark

RaceDeck

Free-Flow
(peças de 30,5 x 30,5 x .1,3 cm)
O pavimento Free-Flow oferece o máximo de arejamento e uma
drenagem de água e detritos incrível.
As suas qualidades anti-derrapantes aumentam a segurança em condições
molhadas - os líquidos passam por baixo e depois para o exterior.

Com um design especialmente criado para absorver os choques, o
Free-Flow acrescenta uma protecção extra entre as pessoas e o chão.
Absorve os impactos poupando peças e equipamentos.
Desenhado com propriedades extra anti-stress e anti-fadiga.
Suporta cargas até 20 Toneladas. por m2.

RaceDeck

Harley Davidson
(peças de 30,5 x 30,5 x .1,3 cm)

Com o seu reconhecido símbolo ou cunho gravado nas peças poderá
adornar qualquer garagem
Também disponível com acabamento Tuffshield.

Disponível em Kit

RaceDeck

FASTdeck

O pavimento Racedeck, já montado e
facilmente transportável

Dê um acabamento perfeito ao seu pavimento RaceDeck acrescentando um rodapé.
Este rodapé com 12" x 3" tem o mesmo sistema de encaixe e simplesmente se encaixa
em todos os pavimentos RaceDeck à excepção do REVolution.
Disponível em 8 cores.
SUPER ESTRUTURA em diamante
Funciona como uma peça apenas, permitindo a sua aplicação mesmo com grandes variações térmicas.
Suporta até 20 Toneladas por m2.
Existente nos modelos:

Diamond, XL, Circletrac, Tuffshield, Harley Davinson e Pro

Dispomos de uma linha completa
de limpeza e restauro
para o pavimento RACEDECK

