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Fundada em 1960 pelo pioneiro Edevard Romário Biondo, caminhando na direção do 
aprimoramento e qualidade dos equipamentos, a Sportin foi buscar na Alemanha, a melhor 
tecnologia para sua linha de produtos.

Durante este período adquirimos a experiência necessária para produzir com qualidade, 
tornando nossos produtos conhecidos e recomendados por professores, técnicos e atletas, 
em todas as modalidades desportivas às quais nos dedicamos.

Estamos sempre com as nossas equipes engajadas, a desenvolver e produzir os equipamentos,
com o melhor desempenho, para que os nossos atletas recebam os melhores equipamentos.
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Mais de 50 anos atuando no mercado esportivo brasileiro e sul-americano, 
com experiência para executar os mais desa�adores projetos esportivos.

Porque Sportin ?

Todos os produtos são desenvolvidos dentro das normas das federações
nacionais e internacionais, proporcionando equipamentos de qualidade.

Anos em desenvolvimento de equipamentos, nos proporcionou 
um know-how para a produção de mais de 300 produtos para 
diversos esportes.

Uma equipe especializada para a medição e instalação dos nossos produtos,
assistência em todo o Brasil.

Apenas uma empresa que tem certeza de sua qualidade pode oferecer até 
12 meses de garantia em sua linha de produtos. 

Garantia

de qualidade

Pro�ssionais que realmente gostam do seu trabalho.
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Trave futebol de salão c/ bucha

Trave de futebol de salão nas medidas o�ciais, com bucha, 
ideal para escolas, e quadras que contenham atividades 
físicas, com crianças.

Per�l tubular metálico em aço 
carbono, com espessura mínima de 
2mm.

Solda MIG.

Desmontável. 

Requadro para apoio de rede.

Buchas de espera em PVC e rebaixo de 
superfície para receber a tampa de aço a 
nível do piso.

Ganchos de segurança  torcidos  para 
montagem da rede .

Pintura em esmalte sintético automotivo.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

Trave de futebol monobloco

Trave de futebol de salão nas medidas o�ciais, amplamente 
utilizada em jogos o�ciais, na estrutura acompanha orelhas, 
para ser �xada no piso.

Per�l tubular metálico de aço 
carbono com espessura mínima de 
2mm.

Solda MIG.

Desmontável. 

Requadro para apoio de rede.

Orelhas laterais de segurança para �xação 
no piso.

Ganchos de segurança  torcidos  para 
montagem da rede .

Pintura em esmalte sintético automotivo.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

MOD: TFScB-001

MOD: TFMono-001
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Trave de Futebol de Campo

Trave de futebol de campo, fabricada nas medidas o�ciais, 
com pintura de alto desempenho, amplamente utilizada em 
diversos campos o�ciais de futebol.
Item desenvolvido para suportar as mudanças climáticas.

Per�l tubular metálico em aço 
carbono, com espessura mínima de 
2mm.

Solda MIG.

Desmontável. 

Buchas para �xação no campo.

Ganchos de segurança  torcidos  para 
montagem da rede .

Pintura em esmalte sintético automotivo.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

Mini Trave de Futebol

Mini trave recreativa para criança, com sistema de apoio para 
piso, e requadro para rede.
Gol produzido visando a segurança e a pratica da atividade 
recreativa.

Fabricado em aço carbono.

Solda MIG.

Requadro para apoio de rede.

Pintura automotiva de alta qualidade.

Sistema de apoio para piso.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

MOD: TFCamp-001

MOD: MinTF-001
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Trave de Handball em alumínio

Trave para handebol medida 3,00 x 2,00m, o�cial em 
alumínio, per�l quadrado de aproximadamente 11x11cm e 
5mm de espessura, com pintura eletrostática cor
 branca e vermelha, com requadro monobloco e descanso 
para rede, sem buchas.

Per�l em alumínio quadrado  11 x 11 
5mm de espessura.

Solda MIG.

Desmontável. 

Requadro para apoio de rede.

Pintura eletroestática.

Hastes para montagem da rede .

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

Bandeirola para corner

Fabricada em polietileno resistente. 
Bases reclináveis, com sistema de molas. 
Bandeira de poliéster. 
Dimensões o�ciais para futebol de campo (1,50 m de 
altura a partir da junção e 2,5 cm de diâmetro).
Conjunto com 04 unidades.

Poste em polietileno. 

Sistema reclinável em mola.

Tecido de Poliester (a cor da 
bandeira pode ser de�nida pelo 
cliente). 

Garantia de 12 para defeitos de fabrica-
ção.

MOD: Bc-001

MOD: Tha-001
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Banco Sueco 

Banco produzido em madeira de re�orestamento, com  
trave de equilíbrio para treinamento de iniciantes, e em 
circuitos de agilidade.
Sua utilização pode ser ampliada com o auxílio de um 
Espaldar.

Banco Sueco em madeira de 
re�orestamento maciça de 
qualidade.

4 metros de comprimento podendo 
ser maior ou menor.

Bordas arredondadas ou encabeça-
das.

Verniz ecológico a base de água.

Sistema de encaixes para balizamento 
rígido.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

Plinto Piramidal

Este equipamento especí�co para treinamento, traz diversas 
possibilidades, contamos com até seis níveis de graduação 
pode ser usado em diversas atividades de educação físicas, 
como treinamento de saltos, cambalhotas e obstáculo.
Inicialmente foi desenvolvido para o treinamento do salto 
sobre o antigo cavalo de salto (mesa de salto) mas sua utili 
dade foi ampliada para o treinamento de diversos esportes.

Produzido com madeira de re�oresta-
mento e verniz atóxico, respeitando o 
meio ambiente.

Regulagem de um a seis níveis.

Tampo superior com espuma na 
densidade apropriada e revestimento 
em couro sintético camurçado.

Sistema de encaixes para segurança na 
superposição das gavetas.

Estrutura principal �xada com parafusos 
e porcas galvanizadas

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

MOD: BSue-001

MOD: PlPi-001
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Poste de Tenis c/ Catraca

Poste de tênis nas medidas o�ciais, podendo ser utilizado 
em quadras poliesportivas internas ou externas, sendo que 
para treinamento de iniciantes, os postes poderão ser colo-
cados nas esperas (buchas de piso) do voleibol.

Per�l tubular metálico de 3”,  em aço 
carbono, com espessura mínima de 
2mm.

Solda MIG.

Catraca em aço galvanizado.

Buchas de espera em PVC e rebaixo de 
superfície para receber a tampa de aço a 
nível do piso.

Ganchos de segurança  torcidos  para 
montagem da rede .

Pintura em esmalte sintético automoti-
vo.

Poste de Tenis c/ regulador

Poste de tênis nas medidas o�ciais, podendo ser utilizado em 
quadras poliesportivas internas ou externas, sendo que para 
treinamento de iniciantes, os postes poderão ser colocados 
nas esperas (buchas de piso) do voleibol.

Per�l tubular metálico de 3”,  em aço 
carbono, com espessura mínima de 
2mm.

Solda MIG.

Regulador para o cabo de aço.

Buchas de espera em PVC e rebaixo de 
superfície para receber a tampa de aço a 
nível do piso.

Ganchos de segurança  torcidos  para 
montagem da rede .

Pintura em esmalte sintético automotivo.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 



Esportes

www.sportin.ind.br - E-mail: vendas@sportin.ind.br - Tel: 11 4347-7111 
Assumpta Sabatini Rossi, 1971 - Batistini - Cep: 09853-400 - São Bernardo do Campo - SP 

Poste de Vôlei federado c/ catraca

Poste de vôlei, nas medidas o�ciais, com cremalheira para 
regulagem do cabo de aço, podendo ser utilização em 
ginásios poliesportivos internos e externos.
Com um sistema muito ágil de regulagem, este poste traz a 
possibilidade de ajuste para todas as categorias.

Per�l tubular metálico de 3”,  em aço 
carbono, com espessura mínima de 
2mm.

Regulador telescópico.

Catraca em aço galvanizado

Buchas de espera em PVC e rebaixo de 
superfície para receber a tampa de aço a 
nível do piso.

Ganchos de segurança para rede .

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

Poste de Vôlei o�cial c/ catraca

Poste de vôlei, nas medidas o�ciais, com cremalheira para 
regulagem do cabo de aço, podendo ser utilização em giná-
sios poliesportivos internos e externos.

Per�l tubular metálico de 3”,  em aço 
carbono, com espessura mínima de 
2mm.

Solda MIG.

Catraca em aço galvanizado.

Buchas de espera em PVC e rebaixo de 
superfície para receber a tampa de aço a 
nível do piso.

Ganchos de segurança para rede.

Pintura em esmalte sintético automotivo.

Garantia de 12 meses,  para defeitos
de fabricação. 
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Bucha de Ferro ou PVC para piso

Bucha para piso esportivo para diversos esportes, con-
strução em per�l tubular, podendo ser em PVC, aço 
carbono ou aço carbono galvanizado.
Este produto pode ser fabricado em diversos tamanhos e 
espessuras, atendendo as necessidades previamente espe-
ci�cadas.

Per�l tubular metálico de aço 
carbono ou PVC.

Tampa com encaixe perfeito.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

Tabela da laminado naval

Tabela em laminado naval, com cola fenólica, fabricada 
dentro das normas o�ciais, sua fabricação visa a utilização do 
equipamento em ambientes externos, comportando as 
mudanças climáticas.

Tabela de basquetebol na medida 
o�cial.

Fabricada em laminado naval 
prensado com resina adesiva fenólica 
resistente a umidade.

Requadro metálico protetor.

Acabamento com massa acrílica nivela-
dora, pintura em tinta esmalte sintético 
brilhante.

Garantia de 6 meses,  para defeitos 
de fabricação.

MOD: BPFP-001

MOD: TLN-001
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Poste de Vôlei c/ Regulador

Poste de vôlei, nas medidas o�ciais, com regulador para  
cabo de aço, podendo ser utilização em ginásios polies-
portivos internos e externos.
Seu regulador é uma opção de menor custo, mas simples e 
de fácil utilização.

Per�l tubular metálico em aço 
carbono, com espessura mínima de 
2mm.

Solda MIG.

Regulador de cabo de aço.

Buchas de espera em PVC e rebaixo de 
superfície para receber a tampa de aço a 
nível do piso.

Ganchos de segurança  torcidos  para 
montagem da rede .

Pintura em esmalte sintético automo-
tivo.

Antena de volei com ou sem rosca

Antena o�cial para rede de vôlei em �berglass. 

Antena o�cial com rosca, sistema de acoplagem com velcro e 
suporte em nylon.

Antena para vôlei em �berglass. 

Altura o�cial.

Sistema de fácil utilização e adapta-
ção.

Pintura em branco e vermelho.

Garantia de 12 meses, para defeitos 
de fabricação. 

MOD: AV-001

MOD: PVcR-001
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Aro de basquete Duplo O�cial

Aro duplo o�cial com ferro maciço, na cor o�cial.  

Aro de basquete duplo de ferro 
maciço 

Pintura automotiva laranja cor 
o�cial.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

Aro de basquete Retrátil O�cial

Aro de basquete o�cial, �exível com sistema de molas, 
pintura automotiva de alto desempenho na cor o�cial da 
federação.

Aro em tubo maciço.

Pintura na cor O�cial.

Medidas o�ciais

Sistema de retração por molas.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

MOD: ADO-001

MOD: ARO-001
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Tabelinha de basquete

Tabela de basquete em MDF, para uso residencial recre-
ativo.

Acompanha, aro e rede.

Tabela em MDF, com pintura de alto 
desempenho.

Aro de basquete em aço carbono.

Rede em nylon.

Sistema de �xação na parede.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

Tabela de Vidro o�cial

Tabela de basquete em vidro temperado, com requadro pro-
tetor metálico, com pintura branca de marcação, nas medi-
das o�ciais.

Produzido com as medidas o�ciais, 
com vidro temperado.

Pintura branca de alto desempenho.

Requadro em aço carbono.

Requadro protetor metálico.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

MOD: TabB-001

MOD: BLT-001

MOD: TVO-001
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Estrutura Pé Direito

Estrutura versátil de fácil instalação e utilização, esta estru-
tura demanda pouco espaço, podendo facilmente ser colo-
cada atrás de um gol em quadras poliesportivas.

Suporte em per�l tubular metálico,   
avanço de 1,30mts. 

Mão francesa para reforçar a 
sustentação de tabela de basquete-
bol na medida o�cial. 

Base com marcação na altura de 0,50mts 
para concretagem  no piso.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

Estrutura de basquete recreativa

Estrutura recreativa de basquete, com regulagem de altura, 
rodas para locomoção, de fácil utilização e instalação.

Ótimo para atividades de crianças, jovens e adultos.

Tabela em MDF, com aro e rede.

Sistema de regulagem de altura.

Rodas para locomoção.

Proteção e contrapeso estabilizador.

Pintura automotiva de alta resistência.

Garantia de 12 meses,  para defeitos 
de fabricação. 

MOD: EPD-001

MOD: EBRec-001
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Estrutura de Basquete N.B.A. Longa

Confeccionada em aço carbono e vigas per�ladas soldadas com 
sistema mig. Acionamento com sistema hidráulico eletrico, tabela de 
vidros temperados, base (mesa) de 1,20m na largura x 2,20m ou 
1,70m. Pintura sintética.
Peso aproximado de cada unidade 950kg
Nosso equipamento foi selecionado para representar o Brasil, e ser 
utilizada no torneio internacional de baquete de 2011 em Foz Iguaçu.

Estrutura de basquete com avanço 
de 3,20 mts, modelo internacional. 

Rodas de poliuretano de 4”  sendo 
duas �xas e duas articuláveis, 
apropriadas para locomoção em 
pisos esportivos.

Proteção contra impacto entre o aro 
e vidro. 

Tabela de vidro temperado 10mm.

Protetores de segurança em espuma 
D23 5 cm de espessura encapado por 
Curvim.

Aros �exíveis com molas acondicionadas 
em caixa metálica triangular com redes 
o�ciais de nylon seda 4mm.

Estrutura de basquete N.B.A.

A estrutura de basquete hidráulica modelo NBA, pode ser 
fornecida com aciomento manual ou elétrico.
Equipamento aprovado e recomendado pela Federação 
Paulista de Basquetebol desde 06 de fevereiro de 1998.

Carro base de locomoção e recolhi-
mento 2,20 x 1,15mts., fabricado em 
chapa de aço com  reforço estrutural 
em per�lado metálico e �xação por 
solda  MIG.

Rodas de poliuretano de 4”  sendo 
duas �xas e duas articuláveis, 
apropriadas para locomoção em 
pisos esportivos.

Sistema de frenagem acionado durante 
os jogos com perfeita imobilização.

Protetores de segurança em espuma 
recoberta por tecido vinílico.

Aros �exíveis com molas acondicionadas 
em caixa metálica triangular com redes 
o�ciais de nylon seda.

MOD: Enbal-001

MOD: EBNBA-001


