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ma i s de

s e u e s ta b e l e c i me n to
Nossos sistemas de proteção de gramado lhe oferecem a
capacidade de anfitrionar muito mais do que só futebol,
futebol americano e beisebol no seu campo.
Escolha Covermaster e comece a ser sede de:
√ Concertos
√ Exposições
√ Boxe
√ Eventos de luta
√ Corridas de Moto X
√ Corridas de autos
√ Monster Trucks
√ Shows de patinação no
gelo
√ Colações de grau
√ Festivais Religiosos

√ Rodeios
√ Shows de Veículos
Motorizados
√ Shows de barcos
√ Convenções
√ Reuniões de negócios
√ Lançamentos de produtos
√ Metas finais de corridas
√ Eventos de caridade
√ Jantares
√ Exibições de fogos de artifício

Um

U ma

pro b l ema e s pe c i a l

Os estádios e locais esportivos de hoje
enfrentam um problema especial. Por um lado,
espera-se deles que mantenham uma superfície
para esportes da mais alta qualidade, aderindo
às mais rigorosas diretrizes. Por outro lado,
pode-se esperar que eles recebam multidões
para eventos não-esportivos que podem pôr em
risco a qualidade do seu gramado.

P rograma

de

s o l u ção de q u a l i dade

Os sistemas de proteção de gramado
Covermaster lhe oferecem o melhor de ambos
mundos: a capacidade de promover eventos de
âmbito internacional no seu estabelecimento sem
comprometer a qualidade do seu gramado. Nós
nos especializamos em proteção insuperável de
superfícies a qual providencia longevidade e
durabilidade.

A s s o c i ado s

O Programa de Aluguel Terraplas® EUA, lançado em 1994, tem sido um excelente benefício
extra para estabelecimentos esportivos em toda a América do Norte.
Procurando para comprar?
Quando você investe no sistema de
pisos Terraplas®, você recebe o potencial
adicional de realizar um grande retôrno do
seu investimento através do Programa de
Associados da Terraplas®. A Rede de Aluguel
da Terraplas® põe você em contato com
estabelecimentos em toda a América do Norte
que buscam alugar produtos Terraplas® para
EUAr em seu estabelecimento.

Procurando para alugar?
É esta a primeira vez que vai anfitrionar um
evento não-esportivo no seu estabelecimento?
Teste as águas alugando qualquer um dos
produtos Terraplas® listados. Junte-se à extensa
lista de estabelecimentos que alugam produtos
Terraplas® para gerar novas fontes de receita
para seus estabelecimentos.

Benefícios de comprar o Sistema de
pisos Terraplas :

Benefícios de alugar um Sistema de
Pisos Terraplas :

√ Retorno do seu investimento na compra
inicial mediante o aluguel para outros
estabelecimentos
√ Acesso a uma rede de estádios à procura de
pisos para alugar
√ A Terraplas® EUA prvidenciará um
programa de aluguel

√ Magnífico para usuários que usam por
primeira vez
√ Eficiência de custo
√ Mais de 1.000.000 de pés quadrados
disponíveis

®

®

“Muitos proprietários têm ganho o preço total de compra de seu
sistema de cobertura através do programa de aluguel, o qual fornece
um fluxo contínuo de renda adicional ano após ano.”
Mike Beane, Terraplas® EUA.

Benefícios da Família de
Produtos Terraplas
®

√

Proteção de gramados comprovada desde 1991

√

Todos os sistemas travam-se entre si para segurança e facilidade de
instalação

√

HDPE virgem de alta qualidade para uma melhor tolerância ao frio e
ao calor

√
√

O desenho translúcido garante melhor saúde do gramado

√

Uma lista impressionante de usuários satisfeitos

√
√

As garantias são respaldadas por companhias confiáveis

√

1.000.000 de pés quadrados disponíveis para aluguel na América
do Norte

√

Todos os produtos são recicláveis

Superfícies não-deslizantes e rampas de acesso A.D.A.

Estabelecimentos independentes de testagem são usados para
documentar os dados de especificações

√

Todos os produtos podem ser limpos mediante o uso de lavagem de
alta pressão

√

A maior linha de produtos para aplicações específicas da indústria

A translucidez é uma característica padrão. A luz do sol pode
penetrar nos painéis permitindo que a fotossíntese continue enquanto
o gramado está coberto. O resultado é que o gramado pode
permanecer coberto por um período mais longo sem perder sua saúde
e cor.

Especificações
Terratrak Plus

®

Material

HDPE

Terratrak

Peso por pé²
Peso por m²

Dimensões
4’ x 4’ x 1 ½”
(13,02pés² usáveis)
1,21m x 1,21m x 38mm
(1,21m² usáveis)

4,7lbs
23kg

Carga Ponto de carga
5.308 lbs/polegada²
1.173 kg/20 mm diâmetro

®

HDPE ou
Polipropileno

Terraplas

2,75lbs

700 lbs/polegada²

1,21m x 1,21m x 38mm

13kg

155 kg/20 mm diâmetro

3’ 3” x 3’ 3” x 2½”

2,2lbs

1.708lbs /polegada²

1m x 1m x 64mm

11kg

377kg /20mm diâmetro

3’ 3” x 3’ 3”x 1¼ “

3,06lbs

2.585lbs/polegada²

1m x 1m x 34mm

15kg

571kg/20mm diâmetro

2’ 6” x 2’ 6” x 1½“

1,02lbs

2.169lbs/polegada²

75cm x 75cm x 37mm

9kg

479kg /20mm diâmetro

3’ 3” x 3’ 3” x 1½”

1,64lbs

1m x 1m x 39mm

8kg

1.893lbs/polegada²
418kg/20mm diâmetro

20“ x 10” x 1”

1,22lbs

1.477lbs/polegada²

50cm x 25cm x 25mm

6kg

326 kg/20 mm diâmetro

4’ x 4’ x 1½”

®

HDPE

Terracover V

®

HDPE

Terraflor

®

HDPE

Terratile

®

HDPE

Terraturf

®

HDPE

* Teste contra fogo disponível sob pedido. Cumpre com os padrões mundiais.

covermaster.com

®

1-800-387-5808

Carga Requisitos do
Distribuição da
Armazenamento
carga
152.232lbs/pé²
12.960 pés² =
40’ x 8’ x 7’ altura
1.370.090lbs/jarda²
42m³/1.000m²
164kN/150mm quadrados
7.288kN/m²

60.800 lbs/pé²
12.960 pés² =
547.200lbs/jarda²
40’ x 8’ x 7’ altura
42m³/1.000m²
66 kN/150mm quadrados
2.932kN/m²

Transporte
40’HCC
10.784 pés²
1.002m²

Expectativa
de Vida

min 10 anos

12.900 pés²
1.198m²

22.278lbs/pé²
200.501lbs/jarda²
24kN/150mm quadrados
1.066kN/m²

10.800 pés² =
45,5’ x 6,5’x 8,5’
altura
60 m³/1.000 m²

10.800 pés²
1.000m²

60.336lbs/pé²
543.023lbs/jarda²
65kN/150mm quadrados
2.888kN/m²

18.081pés² =
45’x 6,5’ x 8,75’
altura
42 m³/1.000 m²

10.800 pés²
1.000m²

40.842lbs/pé²
367.585lbs/jarda²
44kN/150mm quadrados
1.955kN quad/m²

19.602 pés² =
45’x 7‘ x 8,5’
altura
45 m³/1.000 m²

15.900 pés²
1.347m²

79.829lbs/pé²
718.462lbs/jarda²
86kN/150mm quadrados
3.822kN/m²

18.291 pés² =
45,5’x 6,5’ x 8,5‘
altura
45 m³/1.000 m²

14.400 pés²
1.340m²

70.546lbs/pé²
634.919lbs/jarda²
76kN/150mm quadrados
3.377kN/m²

27.125 pés² =
45’x 6,5’x 9’
altura
20 m³/1.000 m²

21.786 pés²
2.024m²

min 10 anos

20 anos

min 10 anos

15 anos

min 10 anos

10 anos

Resiste el paso
de equipos pesados

Tempo de
instalação

Método
de fabricação

10.000 pés²/1 hr por 21
homens
1.000m²/1 hr por 21 homens

Espuma estrutural,
moldada por
injeção

10.000 pés²/1 hr por 21
homens
1.000m²/1 hr por 21 homens

Convencional,
moldada por
injeção

10.000 pés²/1 hr por 21
homens
1.000m²/1 hr por 21 homens

Espuma estrutural,
moldada por
injeção

10.000 pés²/1 hr por 21
homens
1.000m²/1 hr por 21 homens

Lâmina gêmea
formada por calor

10.000 pés²/1 hr por 21
homens
1.000m²/1 hr por 21 homens

Espuma estrutural,
moldada por
injeção

10.000 pés²/1 hr por 21
homens
1.000m²/1 hr por 21 homens

Espuma estrutural,
moldada por
injeção

10.000 pés²/1 hr por 21
homens
1.000m²/1 hr por 21 homens

Convencional,
moldada por
injeção

Apto para uso en
césped natural

Apto para uso en
césped sintético

T erratra k P l u s

®

Nova e melhorada

√

A mais alta
capacidade
de carga

√

Fácil de
instalar

√

Proteção
comprovada

√

Trava-se
firmemente

√

Translúcida

A Terratrak Plus está especificamente projetada
para ser usada em estádios e ginásios grandes
durante a montagem e desmontagem de
concertos.
®

A Terratrak Plus é fabricada de plástico de
polietileno translúcido de alta densidade e pode
ser facilmente instalado manualmente. O pessoal
do campo vai ficar admirado de ver como a
®
Terratrak Plus permite que a grama continue
crescendo normalmente sem sofrer danos, durante
a carga e descarga.
Com seu desenho justaposto e seu sistema
exclusivo de trava, ela gera uma superfície
contínua sem brechas. Com um fundo
completamente liso, não há denteação para
deixar sulcos no gramado.

covermaster.com

Especificações

®

Tamanho: 4’ x 4’ x 1 ½” (13,02 pés² usáveis)
1,21m x 1,21m x 38mm (1,21m2 usáveis)
Peso por pé²/m2: 4,7lbs/23kg (por laje)
Carga - Ponto de carga: 5.308lbs/polegada²
1.173kg /20mm diâmetro
Carga - distribuição de carga:
			
152.232lbs/pé²
			
1.370.090lbs/jarda²
			
			
164kN/150mm quadrados
			
7.288kN/m²
Cor: Cinza/Translúcido
Garantia: 1 ano
Resistente ao fogo*: Sim

®

1-800-387-5808

Possuindo as melhores capacidades de distribuição de carga,
a Terratrak Plus é usada como uma estrada temporária para
empilhadeiras para trabalho pesado, caminhões grandes e
guindastes.
®

Calzada
temporal

Lado de cima

Césped
sintético

Césped
natural

Calzada
temporal

Césped
sintético

Lado de baixo

Calzada
temporal

T erratra k

®

Funciona bem sob
Pressão...

√

Pode ser usada com
outros produtos
Terraplas®

Possuindo as melhores capacidades de
®
distribuição de carga, a Terratrak é usada como
uma estrada temporária para empilhadeiras
para trabalho pesado, caminhões grandes e
guindastes.
Como culminação de mais de 20 anos
de experiência nas indústrias de estradas
®
temporárias e assoalhos, a Terraplas usou a
mais moderna tecnologia de desenho e testagem
computadorizados para criar um produto que
atende os requerimentos e enfrenta os desafios da
indústria de eventos.
A Terratrak está projetada para suportar o
peso e a tensão exercida por empilhadeiras e
guindastes de 100 toneladas que são usados no
negócio de concertos ao ar livre.
®

covermaster.com

√

Peso leve para
desdobramento
fácil

A Terratrak é suficientemente leve para ser
colocada manualmente na posição e com seu
desenho justaposto e sistema de trava exclusivo,
cria uma superfície contínua livre de fendas ou
outros perigos potenciais de tropeções.
®

Especificações

√

Capacidades de
carga extremamente
altas

Tamanho: 4’’ x 4’’ x 1 ½”
(1,21m x 1,21m x 38mm)
Peso por pé²/m2: 2,75 lbs (13kg)
Carga - Ponto de carga: 700lbs/polegada²
			
155 kg /20mm diâmetro
Carga - distribuição de carga:
			
60.800lbs / pés²
			
547.200lbs / jarda²
			
			
66kN /150mm quadrados
			
2.932kN /m²
Cor: Cinza/Translúcido
Garantia: 1 ano
Resistente ao fogo*: Sim

®

1-800-387-5808

A Terratrak tem uma capacidade de carga extremamente
alta e pode ser usada com outros produtos Terraplas para
montagem de eventos de grande porte.
®

®

Calzada
temporal

Lado de cima

Césped
sintético

Césped
natural

Calzada
temporal

Césped
sintético

Lado de baixo

Calzada
temporal

T erra c o v er V

®

Um investimento na
tranquilidade de espírito...

√

Suporta
o peso de
empilhadeiras

Projetada para força e versatilidade, a
®
Terracover V providencia um sistema de
assoalhos conectados sem emendas capaz de
aguentar o tráfego de empilhadeiras e veículos.
®
A Terracover V é assegurada no lugar através
de fechos verticais para suporta distribuição de
cargas de até 60.000 libras.
A Terracover V pode ser usada em interiores
ou ao ar livre para instalações rápidas em
superfícies de gramado artificial. Suficientemente
robusta para aguentar empilhadeiras, pequenos
veículos e montagens de palcos.
®

Os painéis superpostos garantem que nenhuma
sujeira ou detritos se misturem com os grânulos

covermaster.com

√

Os painéis que se
justapõem protegem
o gramado de
vazamentos

de um campo de gramado artificial durante
eventos não-esportivos.
Tamanho: 3’ 3” x 3’ 3”x 1¼”
(1m x 1m x 34mm)

Especificações

√

Pode ser usada
como estrada
temporária

Peso por pé²/m2: 3,06lbs/15kg
Carga - ponto de carga: 2.585lbs/polegada²
			
571kg /20mm diâmetro
Carga - distribuição de carga: 60.336lbs /pé²
				
543.023lbs /jarda²
				
				
				
Cor: Cinza/Translúcido
Garantia: 5 anos
Resistente ao fogo*: Sim

®

1-800-387-5808

65kN/150mm quad
2.888kN/m²

A Terracover V pode ser usada em conjunção com outros
produtos Terraplas para criar uma estrada temporária para
montagens de palcos ou eventos. Adicionalmente, ela tem sido
usada para converter quadras de jogos de gramado artificial
em estacionamentos temporários, tal como este do Los Angeles
Memorial Coliseum.
®

®

Calzada
temporal

Lado de cima

Césped
sintético

Césped
natural

Calzada
temporal

Césped
sintético

Lado de baixo

Calzada
temporal

T errap l a s

®

Projetada para o melhor...

√

A proteção de assoalhos esportivos de mais
®
alto perfil disponível. A Terraplas é usada em
todo o mundo para acomodar concertos de
rock e eventos no gramado de um estádio. A
®
Terraplas permite o crescimento ininterrupto
para as superfícies de gramado natural.
Construída para suportar multidões de mais
®
de 80.000 pessoas, a Terraplas se gaba de
ter o mais alto perfil e é feita dos plásticos
translúcidos da melhor qualidade. O sistema
original desenvolvido em 1991 para o estádio
Wembley ainda está em uso hoje. Isso é mais de
uma década de performance constante sob as
condições mais duras.
Provido de fechos e e uma superfície anti®
derrapante, a Terraplas é um dos sistemas de
assoalhos mais seguros que existe.

covermaster.com

√

Vendas no
mundo inteiro
por mais de 20
anos

Anti-derrapante
para oferecer
mais segurança

Se você está buscando proteger o gramado de
seu estabelecimento para eventos de grande
porte, de vários dias de duração, Terraplas é a
solução perfeita.
®

Especificações

√

O perfil mais alto
para o crescimento
mais longo do
gramado

Tamanho: 3’ 3” x 3’ 3” x 2½”
(1m x 1m x 64mm)
Peso por pé²/m2: 2,2lbs/11kg
Carga - ponto de carga: 1.708lbs/polegada²
			
377kg/20mm diâmetro
Carga - distribuição de carga:
			
22.278lbs/pé²
			
200.501lbs/jarda²
			
			
			
Cor: Translúcida

24kN/150mm quadrados
1.066kN/m²

Garantia: 5 Anos
Resistente ao fogo*: Sim

®

1-800-387-5808

“Os resultados de usar Terraplas têm sido impressionantes.
Quando tínhamos usado previamente coberturas do campo
normais o gramado embaixo delas tinha morrido ou morria após
oito dias. Um gramado protegido por Terraplas durante um
período similar permaneceu em condição notável.”
®

®

Spectacor Management Group.

Lado de cima

Calzada
Césped
Lado de baixo
temporal
sintético

Césped
natural

T erra f l o r

®

O melhor,
Por ainda menos...

√

√

Embarque com
eficiência de
custo

√

Comprovado
que promove o
crescimento

Terraflor trava-se em seu lugar para providenciar
uma solução de assoalhamento nivelado para
gramados naturais ou artificiais. Um perfil
®
menor do que a Terraplas diminui o espaço de
armazenamento para este confiável sistema de
proteção de gramado.

Engrenada
completamente

®

Respiradouros em forma de cone permitem que o
ar passe para seu gramado, enquanto previnem o
dano feito por líquidos e detritos daninhos.

Especificações

Feita com plásticos virgens da mais alta qualidade,
®
a Terraflor não interfere com o crescimento
natural do seu gramado e tem sido testado para
desempenhar bem em duras condições climáticas.

Tamanho: 2’ 6” x 2’ 6” x 1½”
(75cm x 75cm x 37mm)
Peso por pé²/m2: 1,02lbs/9kg
Carga - ponto de carga: 2.169lbs/inch²
			
479kg/20mm diâmetro
Carga - distribuição de carga:
			
40.842lbs/pé²
			
367.585lbs/jarda²
			
			
44kN/150mm quadrados
			
1.955kN/m²
Cor: Translúcida
Garantia: 5 anos
Resistente ao fogo*: Sim

covermaster.com

®

1-800-387-5808

“Não somente a Terraflor protege a grama do estádio melhor do
que qualquer outro produto no mercado, mas suas peças travam-se
e sobrepõem-se, configurando um assoalho que é insuperável para
a audiência dos nossos concertos.”
®

Lee Zeidman, Vice Presidente Senior de Operações, Home Depot Center.

Calzada
temporal

Lado de cima

Césped
sintético

Calzada
temporal

Lado de baixo

Césped
natural

Césped
sintético

T errat i l e

®

Grandes características...

Fechos seguram a Terratile em seu lugar para
segurança adicional durante eventos de alto
volume. Painéis translúcidos previnem o dano ao
gramado natural e em certos climas promovem o
crescimento.
®

A Terratile tem custos baixos de embarque e não
demanda grande espaço de armazenamento.
Com um perfil aproximadamente 40% menor
®
que a Terraplas , os donos desfrutam do conforto
de um produto mais compacto que é confiável e
duradouro.

√

A Terratile está projetada para ser EUAda com
®
estradas temporárias tais como a Terratrak e
®
a Terracover V para uma solução completa de
assoalhamento.
®

®

®

covermaster.com

Tamanho: 3’ 3” x 3’ 3” x 1½”
(1m x 1m x 39mm)

Especificações

A Terratile pode ser instalada rápida e
eficientemente. Painéis ligeiros são facilmente
desenrolados manualmente enquanto o sistema
inteiro pode suportar a carga de pequenos
veículos utilitários. A Terratile é perfeita para
locais que procuram sediar um concerto num dia,
e um evento esportivo no outro.

Instalação rápida
e fácil

SPECS

√

Economiza no
armazenamento

Peso por pé²/m2: 1,64lbs/8kg
Carga - ponto de carga: 1.893lbs/polegada²
			
418kg/20mm diâmetro
Carga - distribuição de carga:
			
79.829lbs/pé²
			
718.462lbs/jarda²
			
			
86kN/150mm quadrados
			
3.822kN/m²
Cor: Translúcida
Garantia: 5 anos
Resistente ao fogo*: Sim

®

1-800-387-5808

A Terratile é perfeita para locais que procuram sediar um
concerto num dia, e um evento esportivo no outro.
®

Calzada
temporal

Lado de cima

Césped
sintético

Calzada

Lado de baixo
Lado de baixo
temporal

Césped
natural

Césped
sintético

T errat u r f

®

Econômica e inovadora

√

Promove o
crescimento

A Terraturf é um sistema portátil de assoalhos
que se engancham projetado para um tráfego de
pedestres de alto volume. Placas translúcidas se
justapõem para oferecer um sistema de proteção
de gramado de fácil instalação e eficiência de
custo.
®

Instalar a Terraturf é simples. Sobreponha cada
®
painel e pise em cima até ouvir a Terraturf estalar
e entrar na posição. Aí, mova-se para o próximo
painel. Travas ou dobradiças não são requeridas.
®

Diferente dos produtos concorrentes feitos com
®
dobradiças de metal, a Terraturf é feita com
polietileno de alta densidade e não enferrujará
nunca após a limpeza. Use qualquer jato de água
fria de alta pressão para limpar depois de cada
evento.

√

Fácil de instalar

Tamanho: 20” x 10” x 1”
(50cm x 25cm x 25mm)

Especificações

√

Excelente
preço

Peso por pé²/m2: 1,22lbs/6kg
Carga no ponto de carga: 1.477lbs/polegada²
			
326kg/20mm diâmetro
Carga de distribuição de carga:
			
70.546lbs/pé²
			
643.919lbs/jarda²
			
			
76kN/150mm quadrados
			
3.377kN/m²
Cor: Translúcida
Garantia: 4 anos
Resistente ao fogo*: Sim

Não somente a Terraturf custa significativamente
menos, mas o seu peso ligeiro significa que
as despesas de transporte também podem ser
®
reduzidas. Isto faz da Terraturf uma das soluções
de custo mais eficiente na linha de produtos
®
Terraplas .
®

Enquanto a Terraturf é feita com material virgem,
foi projetada para respeitar o meio ambiente e é
feita com materiais 100% recicláveis.
®

covermaster.com

®

1-800-387-5808

A Terraturf providencia proteçao de gramado de alta
qualidade por uma fração do custo.
®
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Coberturas de desenrolar
Duráveis, leves e
flexíveis
Enkamat Flatback

TM

Estes rolos de “matriz aberta” permitem que o
ar circule através do campo e permitem também
que a luz solar atravesse.

Calzada
temporal

Césped
sintético

Enkamat Plus

TM

Os rolos flexíveis de atapetado “geo-matrix”
evita que a grama seja amassada durante os
eventos não-esportivos. Provido de uma camada
de material de poliéster não-tecido,
a Enkamat Plus™ fornece proteção para o
tráfego de pedestres.
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Césped
sintético

Césped
natural

Lado de cima
Calzada
temporal
Calzada
temporal

Fieldguard

Césped
sintético

TM

As coberturas multi-uso para concertos
Covermaster são feitas de vinil reforçado de
força extraordinária. Tão forte, que são altamente
resistentes a rasgaduras. As coberturas também
retardam as chamas e são impermeáveis,
bem como também resistentes
ao mofo e ao Césped
Calzada
temporal
sintético
apodrecimento. As coberturas são também muito
fáceis de limpar. Após remover a acumulação
de sujeira grossa, simplesmente lave à pressão
e deixe secar. Por isso, os requerimentos de
manutenção estão bem dentro das possibilidades
de qualquer estabelecimento.
®

covermaster.com

Césped
sintético

Césped
natural

Geotextile

TM

Césped
natural

Lado de baixo

Feita de poliéster não tecido, perforado
com agulha, que permite a água, o ar
e a luz se filtrarem através dela, esta
confiável cobertura de superfície pode
aguentar forte tráfego de pessoas a pé
ou sentadas.
Césped
natural

®

1-800-387-5808

“Quando nós enrolamos a Enkamat Plus™, ficamos surpresos.
A grama parecia novinha. A cobertura
realmente funcionou
Calzada
Césped
temporal
sintético
como uma campeã.”
Larry Hawkins, Director Geral, Asheville Tourists.
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Atuais

propr i et á t i o s de

T errap l a s

®

Américas

Europa

Oceania Ásia / África

TERRAPLAS®
Estádio dos Giants: New York, NY, EUA
Estádio da Mile High: Denver, CO, EUA
Estádio Gillette: Foxboro, MA, EUA
Campo Soldier: Chicago, IL, EUA
Terraplas EUA: Kilgore, TX, EUA
Municipalidade de Edinburgo: Edinburg, TX, EUA
Campo Safeco: Seattle, WA, EUA
Parque Toyota: Village of Bridgeview, IL, EUA
Cleveland Browns: Cleveland, OH, EUA
Seattle Center: Seattle, WA, EUA
Estádio do River Plate: Buenos Aires, Argentina
TERRACOVER®
Campo Tropicana: St. Petersburg, FL, EUA
Georgia Dome: Atlanta, GA, EUA
HHH Metrodome: Minneapolis, MN, EUA
Estádio da Lucas Oil: Indianapolis, IN, EUA
Praça BC: Vancouver, BC, Canadá
TERRACOVER V®
estádio Hiram Bithorn: San Juan, Puerto Rico
Terraplas EUA: Kilgore, TX, EUA
Estádio Dolphin: Miami, FL, EUA
Parque Atlético de Durham: Durham, NC, EUA
Estádio Santa Ana: Santa Ana, CA, EUA
Amigos do Expo Center: Los Angeles, CA, EUA
Estádio Stade Moncton: Moncton, NB, Canadá
TERRAFLOR®
Parque da Minute Maid: Houston, TX, EUA
Home Depot Center: Carson, CA, EUA
Parque da Pizza Hut: Frisco, TX, EUA
Midway Concepts: NJ, EUA
Universidade do estado de Michigan: East Lansing,
MI, EUA
The Rose Bowl: Pasadena, CA, EUA
TERRATILE®
Parque Atlético de Durham: Durham, NC, EUA
Estádio do Commonwealth: Edmonton, AB, Canadá
TERRATURF®
Eventos especiais dos Estúdios de Walt Disney:
Sun Valley, CA, EUA
TERRATRAK®
Estádio do Commonwealth: Edmonton, AB, Canadá

TERRAPLAS®
Estádio Wembley: Londres, RU
Manchester United: Manchester, RU
Eve Trakway: Nottingham, RU
Pista de corridas Sandown: Sandown, RU
Pista de corridas Lingfield Park: Lingfield, RU
Pista de corridas Kempton Park: Kempton, RU
Pista de corridas Ascot: Ascot, RU
Pista de corridas Cheltenham: Cheltenham, RU
Pista de corridas Aintree: Aintree, RU
Trax TPA: Nottingham, RU
estádio Parc des Princes: Paris, França
Estádio Nacional Parken: Copenhagen, Dinamarca
Estádio Olímpico: Estocolmo, Suécia
Estádio GSP: Nicosia, Chipre
Arena de Amsterdam: Amsterdam, Países Baixos
Dorna Promocien: Madri, Espanha
Eps: Köln, Alemanha
Festival Aquático de Estocolmo: Estocolmo, Suécia
TERRAFLOR®
Estádio Wembley: Londres, RU
E\T\C UK: Londres, RU
Terrafirma Roadways: Oxford, RU
Pista de corridas Doncaster: Doncaster, RU
Pista de corridas Royal Windsor: Windsor, RU
Pista de corridas Chester: Chester, RU
Clube de Golfe Vaduz: Vaduz, Liechtenstein
Serviços de Concertos Roadrunner nv: Hoboken, Bélgica
Companhia Italstage srl: Nápoles, Itália
Maripol Arena: Maripol Ucrânia
TERRATRAK®
Estádio Wembley: Londres, RU
TERRATILE®
Kitson’s Environmental: Dumfries, RU
Pista de corridas Epsom Downs: Epsom, RU
TERRACOVER V®
Estádio Astana: Astana, Kazakihstan

TERRAPLAS®
Grand Prix Austráliano: Melbourne, Austrália
Melbourne Cricket Ground: Melbourne, Austrália
Sydney Cricket Ground: Sydney, Austrália
TOTE Tasmania: Hobart, Austrália
Estádio ANZ: Sydney, Austrália
Dia Mundial da Juventude: Sydney, Austrália
Estádio de Toquio: Toquio, Japão
Estádio Toyota City: Toyota City, Japão
Estádio de Kobe: Kobe City, Japão
Estádio Tosu: Cidade de Tosu, Japão
Estádio Sapporo: Sapporo, Japão
Estádio Shizuoka: Shizuoka, Japão
Estádio Ishiya Seika: Nishiku, Japão
Estádio Oita: Oita City, Japão
Corporação Tomen: Tóquio, Japão
Estádio dos Jogos do Commonwealth: Kuala Lumpur,
Malaysia
Estádio de Shanghai: Shanghai, China
Estádio de Hong Kong: Hong Kong
Serviços de lazer do Distrito de Hong Kong: Hong Kong
TERRAFLOR®
M.S.F.A.: Brisbane, Austrália
Para: QSAC
- Estádio Suncorp
- O Gabba
- Skilled Park: Gold Coast
Estádio nacional do Cairo: Cairo, Egito
Soccer City: Johannesburgo, África do Sul
TERRATRAK®
Cidade dos Esportes de Dubai: Dubai, UAE
Estádio Independência: Windhoek, Namibia
Soccer City: Johannesburgo, África do Sul
TERRATILE®
Cidade dos Esportes de Dubai: Dubai, UAE
BermanHire: Centurion, África do Sul
Estádio Independência: Windhoek, Namíbia
Estádio da Baia de Nelson Mandela: Port Elizabeth, África
do Sul
Estádio de Cape Town: Cape Town, África do Sul
TERRATRAK PLUS®
Estádio da Baia Nelson Mandela: Port Elizabeth, África
do Sul
Estádio de Cape Town: Cape Town, África do Sul

100 Westmore Dr., 11D Rexdale, ON M9V 5C3, Canadá
Tel: +1-416-745-1811 Fax: +1-416-742-6837
Email: info@covermaster.com
www.covermaster.com

