O Tatame que se encaixa
bem no seu dia a dia!
Atóxico
Fácil de limpar
Absorve impactos
Durável
Sistema FIT de encaixe
Efeito Memória
Várias cores e espessuras

A Linha de Tatame Eureka alia a experiência de fabricante de E.V.A. com o trabalho focado em atender os consumidores com
produtos práticos, de alta qualidade e muito versáteis.
São placas de Tatame de 1x1 m com sistema FIT de encaixe para as mais diversas finalidades dependendo da espessura,
abrangendo o uso em academias, escolas, playgrounds, hotéis, clubes, residências, entre outros.

Leve os Tatames Eureka com você!
Compre pela internet: www.eurekashop.com.br

Tatame Eureka Multiuso
Tatame feito por quem entende de E.V.A.!
O Tatame Eureka Multiuso é produzido em E.V.A. de qualidade e
densidade adequadas para garantir a segurança e o conforto do
usuário em diversas aplicações (vide tabela de indicações de uso).
Possui Sistema Fit de encaixe que proporciona a junção perfeita
das peças, permitindo a montagem de configurações e tamanhos
diversos.
A textura do Tatame Eureka, além de apresentar design agradável
e conforto ao contato com a pele, proporciona alta aderência,
protegendo o usuário de derrapagens e escorregões.
Atóxico ♦ Fácil de limpar ♦ Superfície impermeável
Durável ♦ Cores mais vivas ♦ Várias espessuras

Com sistema avançado de absorção de impacto, o Tatame Eureka
apresenta o Efeito Memória, ou seja, o material retorna rapidamente
ao seu formato original após ser pressionado, evitando ondulações
na superfície.
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20 mm

30 mm

40 mm

Indicação

Atividade de baixo impacto no
solo.

Atividades de médio impacto no solo.

Atividades de alto impacto no
solo.

Atividades intensas de alto
impacto no solo.

Aplicação/
Local

• Atividades infantis de
baixo impacto. Ideal para
playgrounds, brinquedotecas,
escolas, berçários, clubes,
hotéis, buffet, eventos e
residências.

• Atividades infantis intensas. Ideal
para quadras de futebol infantil,
playgrounds, escolas, clubes,
hotéis, buffet, eventos, etc.

• Ideal para artes marciais de alto
impacto no solo, como Jiu Jitsu,
Aikido, MMA e Kung Fu.

• Atividades de artes marciais
de alto impacto no solo com
intensos treinamentos ou
competições de Jiu Jitsu,
Aikido, MMA e Kung Fu,
Creco-Romana e Judô.

• Academias que incluem
modalidades como Yoga e
ginástica em geral.

• Academias que oferecem artes
marciais de baixo impacto no solo,
como Karatê, Taekwondo e Muay
Thai.

• Muito utilizado em academias,
clubes, condomínios, e
residências.
• Campeonatos de Jiu Jitsu.

• Campeonatos de Jiu Jitsu.

Alta absorção do impacto
oferecendo muita segurança ao
atleta.

Material altamente resistente,
durável. Ideal para absorção
de fortes impactos.

• Atividades de relaxamento e
massagens.
Fácil manuseio e montagem.
Material leve e ao mesmo tempo
resistente. Fornecido em cores
que agradam o público infantil.

Uso Infantil

Cores

Material durável e versátil, com
cores que agradam meninos e
meninas. Pode ser utilizado em
vários ambientes, para uso infantil e/
ou adulto.

Uso Artes Marciais

Usos Diversos
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