
Transforme sua arena

A única solução constantemente
comprovada há mais de 22 anos

 ….de um
centro de

custos

…em um
centro de

lucros



Os usos de seu estádio são ilimitados…

Inaugurações presidencials

Lançamento de produtos Eventos de Luta/BoxeTorneios de jogos, como pôquer
ou outros

Parques de diversão/Circos

Reuniões/Jantares empresariais

Manutenção local

Áreas e partida/chegada
de corridas

Áreas de estacionamento
adicionais

Esportes alternativos

Shows de embarcações Shows de automóveis/Trailers

Concertos de alto perfil Comícios políticos

www.terraplas.com



…com um sistema de proteção de gramado esportivo
Terraplas.

Monster Trucks

Rinques de gelo temporários

Formaturas

Exposições Entregas de prêmios Feiras

Pontos de pouso de helicópteros Áreas de concessão

Casamentos/Festas
Celebrações de

aniversários importantes

Áreas de hotelaria
Encontros religiosos -

incluindo visitas papais

Áreas abertas para qualquer
evento

Cobertura parcial para
pequenos concertos

www.terraplas.com



John Beattie, Diretor de estádio e instalações – Arsenal FC, UK
 “Como a temporada de concertos no Emirates Stadium está cada vez maior, o uso do
terratrak plus® tem sido uma parte vital de nosso sistema de proteção do gramado. O sistema
permite que nosso pessoal fique tranquilo, mesmo com grandes cargas aplicadas durante a
construção do palco e o período prolongado de cobertura quando o público ocupa o
gramado, já que os danos à superfície do gramado serão mínimos.”

Lee Zeidman, vice-presidente sênior de operações, Anschutz Entertainment Group,
proprietários do StubHub Center (ex Home Depot Center), Carson, CA, USA.
 “O  terraflor® não somente protege a grama do estádio melhor do que qualquer
outro produto no mercado, como também pode ser unido e sobreposto, formando
um piso notável para os concertos que recebemos, além de ser uma excelente
superfície de trabalho para o pessoal de produção e operaçãostaff. ”

Richard Andersen, presidente do Joe Dolphins Stadium 
(hoje Sun Life Stadium), Miami, FL. USA
 “Todo o nosso pessoal ficou impressionado com o sistema Terraplas® e sua
equipe de apoio. Como somos um estádio para diferentes usos e mundialmente
conhecido, precisamos oferecer as melhores instalações para todos os nossos
clientes. O sistema  Terraplas  nos permitiu receber dois grandes concertos e,
em seguida, ter o gramado pronto para um jogo do nosso time, o Florida Marlins,
da liga principal.”

Jacques Grobbelaar, CEO, Stadium Management South Africa
FNB Stadium  I  Orlando Stadium  I   Dobsonville Stadium   I  Rand Stadium
 “Usamos  terraflor® e terratrak® desde que o FNB Stadium (antigamente
conhecido como Soccer City) foi inaugurado para a Copa do Mundo da
FIFA em 2010 e já recebemos mais de 16 grandes concertos e eventos
internacionais, além de 40 a 50 eventos menores que exigiram alguma forma
de proteção do gramado. 
O FNB Stadium é extremamente movimentado, com aproximadamente 18 eventos esportivos por ano e, sendo assim,
se quisermos tirar o máximo proveito do estádio, incluindo geração de receita, também precisamos receber concertos.
A única maneira de garantir que alcançaremos tudo de que precisamos é ter a melhor proteção para o gramado, e
acreditamos que temos. O sistema tem funcionado de forma brilhante e nos permitiu usar nosso gramado praticamente
no máximo de sua capacidade, maximizando, assim, nosso retorno sobre o investimento.”

Lee Jackson, Chefe do pessoal de campo - Manchester City FC, UK

“… O uso do Desso GrassMaster em conjunto com o terratrak plus® para cobrir o gramado
durante concertos deixa uma superfície boa e nivelada com que trabalhar após concertos
aqui no Etihad Stadium. Isto é essencial, já que trabalhamos com prazos reduzidos em
comparação com outros locais. 
O uso do terratrak plus® também permite que guindastes pesados e caminhões articulados se
movimentem pelo campo sem problemas causados por cargas pesadas, é um produto que
nos deixa confiantes na proteção do gramado. ”
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