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ARTE URBANA PARA 
ESPAÇOS JUVENIS

URBAN ART FOR TEENAGER 
AND ADULT AREAS

Existem milhares de parques infantis por todo o mundo. 
Quase todos os bairros, em todas as freguesias, têm os 
seus, maiores ou menores, mas sempre destinados a 
crianças desde os poucos meses de idade até o máximo 
de 12 ou 14 anos, altura em que deixam de se sentir atra-
ídos por esse tipo de estruturas e ambiente.

Tornou-se também comum a introdução de equipamen-
tos sensorialmente estimulantes em espaços sénior ou 
“geriátricos”.

Temos assim opções claras para os mais novos e para 
os mais idosos. 

Mas será que existem espaços para os adolescentes 
e jovens adultos? Afinal, para onde vão nos tempos li-
vres? Onde se reúnem e convivem? 

Na maior parte dos casos encontram-se em cafés ou 
no Centro Comercial, mas também nos pátios, escadas, 
becos, e até nos parques infantis – onde são muitas ve-
zes responsáveis pelo vandalismo e mau uso dos equi-
pamentos instalados, concebidos e dimensionados para 
os mais pequenos.

Os poucos espaços públicos existentes, concebidos a 
pensar no público jovem e adulto, estão invariavelmen-
te associados a atividades desportivas, como parque de 
skates e BMX, parques de escalada, espaços aventura 
- arborismo, slide, rappel… e campos de jogos (futebol, 
andebol, basquetebol, ténis…)

Ainda que as modalidades desportivas “radicais” 
despertem curiosidade e encontrem seguidores, nem 
todos os jovens gostam ou são capazes de as praticar.

Outros jogos, como futebol ou basquetebol, despertam 
grandes paixões, mas nem todos os que vibram com 
estas modalidades são intervenientes diretos – uma 
grande parte encontra prazer como mero espectador.

SOCIAL PLANET

There are thousands of fully equipped playgrounds 
spread all over the world. Almost every neighborhood 
has its own, bigger or smaller, but always intended for 
children from a few months old to 12 or 14 years old, 
when they cease to feel attracted by this type of struc-
tures and environment.

Senior spaces have become popular with the introduc-
tion of sensory stimulation and fitness equipments.

Thus we have clear options for younger and older peo-
ple.

But, are there spaces for adolescents and young adults? 
After all, to where do they flee in their free time? Where 
do they gather and socialize?

In most cases they meet in shopping centers, pubs or 
cafes, but also in patios, stairways, alleys, and even in 
playgrounds - being often responsible for vandalism and 
misuse of the equipments installed.

The few existing meeting areas and youth spaces are 
always associated with sporting activities, including: 
skateboard park and mountain biking, climbing parks, ar-
borism, Slide, Rappel ... and sport arenas (soccer, hand-
ball, basketball, tennis ...)

Although these sports arouse some curiosity and have 
their followers, not all are able to practice them.

Other games such as football or basketball drives big 
passions, but, again, the majority will enjoy these sports, 
not as players, but as spectators.



RENASCIMENTO DO “MODERN VINTAGE” ATRAVÉS 
DE UM DESIGN ESCULTÓRICO - ARTE URBANA COM 
FUNÇÃO

PARA QUALQUER TIPO DE AMBIENTE E UNISSEXO

PARA ESPAÇOS LÚDICOS FORMAIS E INFORMAIS, VIA 
PÚBLICA, CORREDORES DE PASSAGEM, PONTOS DE 
ENCONTRO E ÁREAS DE ESPERA

SEM CONSTRANGIMENTOS LEGAIS

MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, 
MANUTENÇÃO RESIDUAL

INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS - ELEMENTOS 
DIGITAIS E AUDIO-VISUAIS 

MENSAGEM POSITIVA E MOTIVADORA INSERIDA EM 
CADA PEÇA

COMPREENSÃO TOTAL DO QUE OS JOVENS QUEREM – 
ATRAVÉS DE INQUÉRITOS E PROSPEÇÃO DE MERCADO 

Na conceção da gama de produtos Play in Art tivemos 
em consideração dois aspetos fundamentais: a forma 
das estruturas e as possíveis funções “escondidas” nas 
peças.

Inspirámo-nos na corrente de “Modern vintage” 
conhecida pela qualidade das suas formas e o design 
original das estruturas. Mais do que equipamentos 
concebemos esculturas visitáveis - “Walk-in-sculptures” 
ou “Social Sculptures - para pontos de encontro e 
sociabilização.

A linha Play in Art apresenta ainda outro fator de 
diferenciação – integrada nas peças, de forma marcante 
ou mais escondida, encontra-se uma mensagem positiva 
e motivadora, dedicada sobretudo a um público-alvo 
jovem e irreverente.

Não esquecemos também as novas tecnologias. 
Assim, alguns produtos incorporam altifalantes e um 
sistema de deteção remota que permite interagir com 
o telemóvel do utilizador, e ainda ouvir rádio ou músicas 
pré-programadas.

When designing “Play in Art” products we considered 
two fundamental aspects: the looks and the geometry of 
the structures as well as the possible functions “hidden” 
within the pieces.

Our pieces are inspired by the Modern Vintage style, 
known for the quality of its forms and the original 
design of the structures. We have not built products; we 
designed walk-in-sculptures or “Social Sculptures” - for 
socializing and meeting points.

Play in Art Line presents yet another differentiating 
factor - a positive and motivating message, dedicated 
especially to a young and irreverent audience, is printed 
or engraved on each piece.

We have not forgotten the new technologies. Thus, some 
products have built-in speakers and a remote sensor 
system that lets you interact with your phone’s user, 
listen to the radio or pre-selected music.

REVIVAL OF THE MODERN VINTAGE STYLE THROUGH A 
SCULPTURAL DESIGN – “WALK-IN SCULPTURES”

FOR ANY TYPE OF ENVIRONMENT AND FOR BOTH MALE 
AND FEMALE

FOR FORMAL AND INFORMAL PLAY AREAS, WALK 
LANES, MEETING POINTS AND WAITING AREAS

WITHOUT LEGAL CONSTRAINTS

USE OF QUALITY AND DURABLE MATERIALS THAT 
REQUIRE LOW MAINTENANCE

INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGIES - DIGITAL 
ELEMENTS AND AUDIO-VISUAL

POSITIVE MESSAGE AND MOTIVATING WORDS INSERTED 
IN EACH PIECE

FULL UNDERSTANDING OF WHAT YOUNG PEOPLE WANT 
- THROUGH SURVEYS AND PROSPECTING MARKET!

GAMA DE PRODUTOS
PLAY IN ART PLAY IN ART LINE

NA PLAY PLANET QUEREMOS CONCEBER ESPAÇOS 
ONDE ADOLESCENTES E ADULTOS SE SINTAM BEM, 
COM OS QUAIS SE IDENTIFIQUEM, ONDE POSSAM 
ESTAR COM OS AMIGOS, BRINCAR, RELAXAR, 
INTERAGIR - SIMPLESMENTE DESFRUTAR DESTA 
GRANDE AVENTURA QUE É CRESCER. QUEREMOS 
TRAZER PARA A RUA E PARA O AR LIVRE, MESMO 
AQUELES QUE NÃO GOSTAM DE DESPORTO! 

A PLAY PLANET OFERECE UMA VASTA GAMA DE 
PRODUTOS DE RECREIO ATIVO JUVENIL, COMO 
PARQUES DE SKATE, ESCALADA, BOULDERING, 
PARKOUR, CAMPOS DE JOGOS E AGORA UMA 
LINHA PRÓPRIA, DE PRODUÇÃO NACIONAL, “PLAY 
IN ART”, CONCEBIDA A PENSAR SOBRETUDO NOS 
ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS.

OS ESPAÇOS JUVENIS DEVEM CONSTITUIR

ESPAÇOS PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIO, MAS TAMBÉM 
ESPAÇOS DE CONVÍVIO E SOCIABILIZAÇÃO

OS ESPAÇOS JUVENIS DEVEM OFERECER

ÁREAS DE RECREIO ATIVO (ATIVIDADE FÍSICA INTENSA 
E MODERADA)

ÁREAS “CHILL-OUT”, REFÚGIO, ESCONDERIJO - PARA 
RELAXAR E CONVÍVIO

PLAY PLANET DESIGNS SPACES WHERE TEENAGERS 
AND ADULTS FEEL COMFORTABLE, WHERE THEY CAN 
HANG OUT WITH FRIENDS, PLAY, RELAX, INTERACT - 
ENJOY THE GREAT ADVENTURE OF GROWING UP. WE 
WANT TO GET PEOPLE OUTDOORS, EVEN THOSE WHO 
DO NOT LIKE SPORTS!

PLAY PLANET OFFERS A WIDE RANGE OF PRODUCTS 
FOR ACTIVE YOUTH RECREATION SUCH AS SKATE 
PARKS, CLIMBING, BOULDERING, LAPPSET PARKOUR 
AND OTHER SPORT ELEMENTS. WE ARE NOW PROUD 
TO PRESENT THE NEWBORN LINE “PLAY IN ART”, 
DESIGNED ESPECIALLY FOR ADOLESCENTS AND YOUNG 
ADULTS RELAXATION AND SOCIALIZING.

AREAS FOR TEENAGERS AND YOUNG ADULTS SHOULD 
BE SPACES FOR EXERCISING, BUT ALSO SPACES OF 
CONVIVIALITY AND SOCIABILITY

AREAS FOR TEENAGERS AND YOUNG ADULTS SHOULD 
OFFER

ACTIVE LEISURE AREAS (INTENSE TO MODERATE 
PHYSICAL ACTIVITY)

CHILL-OUT, REFUGE, HIDING AREAS (FOR RELAXATION 
AND SOCIALIZING) 



ESPAÇOS APELATIVOS PARA 
ADOLESCENTES E JOVENS 
ADULTOS

O que atrai a maioria das pessoas são os outros: A 
atividade principal em espaços públicos consiste numa 
pessoa a observar outras pessoas sozinhas ou em 
grupo, paradas ou em movimento.

O prazer visual - observação do espaço visto do interior 
mas também do exterior - é tão importante quanto o 
uso funcional principal.

Ao contrário das crianças, os jovens e adultos não 
gostam de conversar no meio de um grande espaço. 
Privilegiam lugares mais resguardados como escadas, 
cantos, postes, paredes. 

Os locais de encontro preferidos pelos adolescentes e 
jovens adultos são aqueles que se abrem para a ação 
(onde se pode ver e ser visto), mas que ao mesmo 
tempo são recuados, protegidos, privados, longe de 
olhares controladores.

Os espaços de ação constituem áreas para 
demonstração de habilidades. Os espaços recuados, o 
ponto de encontro para sociabilização.

Estes espaços deverão ser equipados com estruturas 
apelativas a esta faixa etária específica – a qual é 
bastante exigente!

APPEALING SPACES TO TEENS 
AND YOUNG ADULTS

What attracts people most is other people: The main 
activity in public spaces is to watch other people, alone 
or in groups, moving or being still.

The visual pleasure - watching the space from inside and 
outside - is as important as the main functional use.

Unlike children, teenagers and adults do not like to talk in 
the middle of a large space. They prefer sheltered places 
such as stairs, corners, poles, walls.

The venues preferred by teenagers and young adults 
are the ones open for action (where you can see and be 
seen), but at the same time recessed, protected, private, 
away from controlling eyes.

The activity spaces are areas for demonstration of skills. 
The retreat spaces, the meeting point for socializing.

These spaces should be equipped with facilities appealing 
to this particular age group - which is quite demanding!
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ENJOY
REF.ª PlArt03FEN

COOL
REF.ª PlArt03FCO

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Fun”. Para sentar, deitar, 
ouvir música e relaxar. Composta por uma peça semicircular em for-
ma de “ferradura” com altifalante embutido num dos topos verticais. 
Inclui palavras/frase motivadora em vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado. Estrutura em poliéster refor-
çado a fibra de vidro com resinas quimicamente resistentes, acaba-
mento em mistura com gel coat isoftalico de cor predominante, com 
aditivos de regularização de superfície, estabilizador U.V. e tratamento 
anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Fun” Line. To sit, lay-down, listen 
to music and relax. In one semi-circular piece with horse-shoe shape 
with one built-in speaker. Includes motivational words/phrase in out-
door vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel. Fiber glass reinforced polyester painted 
by mass with gel-coat of the chosen color, UV stable and anti-graffiti 
treatment. 

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Fun”. Para sentar, deitar, 
ouvir música e relaxar. Composta por 4 peças semicirculares com 2 
tamanhos, formando um conjunto de bancos em forma de “S” e duas 
colunas com altifalantes embutidos. Inclui palavras/frase motivadora 
em vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado. Estrutura em poliéster refor-
çado a fibra de vidro com resinas quimicamente resistentes, acaba-
mento em mistura com gel coat isoftalico de cor predominante, com 
aditivos de regularização de superfície, estabilizador U.V. e tratamento 
anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Fun” Line. To sit, lay-down, listen 
to music and relax. In 4 semi-circular pieces with two sizes, creating 
a “S” shaped bench and two columns with built-in speakers. Includes 
motivational words/phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel. Fiber glass reinforced polyester painted 
by mass with gel-coat of the chosen color, UV stable and anti-graffiti 
treatment. 

FUN

design Rui Francisco
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INGENIUS
REF.ª PlArt09IIN

AWAKE
ALIVE | REF.ª PlArt08AAL 
BOLD | REF.ª PlArt08ABO

ALIVE BRAVEBOLD STRONG

BRAVE | REF.ª PlArt08ABR
STRONG | REF.ª PlArt08AST

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Ingenius”. Para trepar, 
sentar, deitar e relaxar. Em forma de um favo com 6 recortes internos 
orgânicos e irregulares com arestas boleadas. Inclui frase motivadora 
em vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado. Estrutura em poliéster refor-
çado a fibra de vidro com resinas quimicamente resistentes, acaba-
mento em mistura com gel coat isoftalico de cor predominante, com 
aditivos de regularização de superfície, estabilizador U.V. e tratamento 
anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Ingenius” Line. To climb, sit, lay-
down and relax. With the shape of a beehive with 6 irregular rounded 
hide-outs. Includes motivational words/phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel. Fiber glass reinforced polyester painted 
by mass with gel-coat of the chosen color, UV stable and anti-graffiti 
treatment. 

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Awake”. Para trepar, sen-
tar, deitar e relaxar. Com a forma de um túnel com interior ondulante 
recortado. Inclui frase motivadora em vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado. Estrutura em poliéster refor-
çado a fibra de vidro com resinas quimicamente resistentes, acaba-
mento em mistura com gel coat isoftalico de cor predominante, com 
aditivos de regularização de superfície, estabilizador U.V. e tratamento 
anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Awake” Line. To climb, sit, lay-
down and relax. With the shape of a tunnel with inner wavy rounded 
edges. Includes motivational words/phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel. Fiber glass reinforced polyester painted 
by mass with gel-coat of the chosen color, UV stable and anti-graffiti 
treatment. 

INGENIUS AWAKE

design Nelson Queiroz Pinheiro design Nelson Queiroz Pinheiro
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HAPPY
REF.ª PlArt07HH1 - 800mm
REF.ª PlArt07HH2 - 1100mm

REF.ª PlArt07HH3 - 1500mm
REF.ª PlArt07HH4 - 2200mm

HAPPIER
REF.ª PlArt07HHR

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Happy”. Para trepar, 
equilibrar, sentar e relaxar. Com a forma de uma calote semiesférica. 
Inclui frase motivadora em vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado. Estrutura em poliéster refor-
çado a fibra de vidro com resinas quimicamente resistentes, acaba-
mento em mistura com gel coat isoftalico de cor predominante, com 
aditivos de regularização de superfície, estabilizador U.V. e tratamento 
anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Happy” Line. To climb, balance, sit 
and relax. With the shape of half sphere. Includes motivational words/
phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel. Fiber glass reinforced polyester painted 
by mass with gel-coat of the chosen color, UV stable and anti-graffiti 
treatment. 

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Happy”. Para sentar e 
relaxar, com a forma de uma semiesfera inclinada. Inclui frase moti-
vadora em vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado. Estrutura em poliéster refor-
çado a fibra de vidro com resinas quimicamente resistentes, acaba-
mento em mistura com gel coat isoftalico de cor predominante, com 
aditivos de regularização de superfície, estabilizador U.V. e tratamento 
anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Happy” Line. To sit and relax. 
With the shape of an angled half sphere. Includes motivational words/
phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel. Fiber glass reinforced polyester painted 
by mass with gel-coat of the chosen color, UV stable and anti-graffiti 
treatment. 

XL L M S

HAPPY

design Nelson Queiroz Pinheiro design Nelson Queiroz Pinheiro
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Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Positive” Line. To climb, sit, lay-
down and relax. With the shape of a tunnel with central support pole 
and internal steel frame. Includes motivational words/phrase in out-
door vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel. Fiber glass reinforced polyester painted 
by mass with gel-coat of the chosen color, UV stable and anti-graffiti 
treatment. 

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Positive”. Para trepar, 
sentar, deitar e relaxar. Com forma de túnel com suporte metálico 
interior e apoio em pé central. Inclui palavras/frase motivadora em 
vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado. Estrutura triangular em poliés-
ter reforçado a fibra de vidro com resinas quimicamente resistentes, 
acabamento em mistura com gel coat isoftalico de cor predominante, 
com aditivos de regularização de superfície, estabilizador U.V. e trata-
mento anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Linha POSITIVE

ATTITUDE OPTIMISM ENTHUSIASM PASSION INITIATIVE TALENT GENIUS

ATTITUDE | REF.ª PlArt01PAT 
OPTIMISM | REF.ª PlArt01POP
ENTHUSIASM | REF.ª PlArt01PEN
PASSION | REF.ª PlArt01PPA
INITIATIVE | REF.ª PlArt01PIN
TALENT | REF.ª PlArt01PTA
GENIUS | REF.ª PlArt01PGE

POSITIVE

design Nelson Queiroz Pinheiro
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DREAM
REF.ª PlArt02BDR

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Believe”. Para sentar, 
baloiçar e relaxar. Composta por poste e braço arqueado em aço gal-
vanizado e um assento em forma de ovo suspenso por corrente com 
destorcedor em aço inoxidável. Inclui palavras/frase motivadora em 
vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado e aço inoxidável. Assento em 
poliéster reforçado a fibra de vidro com resinas quimicamente resis-
tentes, acabamento em mistura com gel coat isoftalico de cor pre-
dominante, com aditivos de regularização de superfície, estabilizador 
U.V. e tratamento anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Believe” Line. To sit, swing and re-
lax. With a stainless steel pole arm, chain and connector to one swing-
ing seat egg shaped. Includes motivational words/phrase in outdoor 
vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel and stainless steel. Fiber glass rein-
forced polyester painted by mass with gel-coat of the chosen color, 
UV stable and anti-graffiti treatment.

BELIEVE

design Nelson Queiroz Pinheiro design Nelson Queiroz Pinheiro



7000

7617

1500
1500

26
98

3000

R1601

26
00

32
00

2043

DYNAMICENDEAVOUR
REF.ª PlArt02BDYREF.ª PlArt02BEN

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Believe”. Para sentar, 
baloiçar e relaxar. Composta por arco em aço galvanizado e assento 
em forma de ovo suspenso por corrente com destorcedor em aço 
inoxidável. Inclui palavras/frase motivadora em vinil próprio para uso 
exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado e aço inoxidável. Assento em 
poliéster reforçado a fibra de vidro com resinas quimicamente resis-
tentes, acabamento em mistura com gel coat isoftalico de cor pre-
dominante, com aditivos de regularização de superfície, estabilizador 
U.V. e tratamento anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Believe” Line. To sit, swing and 
relax. With a stainless steel arch, chain and connector to one swinging 
seat egg shaped. Includes motivational words/phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel and stainless steel. Fiber glass rein-
forced polyester painted by mass with gel-coat of the chosen color, 
UV stable and anti-graffiti 

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Believe”. Para sentar, 
baloiçar e relaxar. Composta por suporte em tubo redondo de aço 
galvanizado, 3 assentos em forma de ovo suspensos por correntes 
com destorcedor em aço inoxidável. Inclui palavras/frase motivadora 
em vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado e aço inoxidável. Assentos em 
poliéster reforçado a fibra de vidro com resinas quimicamente resis-
tentes, acabamento em mistura com gel coat isoftalico de cor pre-
dominante, com aditivos de regularização de superfície, estabilizador 
U.V. e tratamento anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Believe” Line. To sit, swing and 
relax. With a galvanized steel support arm, chains and connectors to 
3 swinging seats egg shaped. Includes motivational words/phrase in 
outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel and stainless steel. Fiber glass rein-
forced polyester painted by mass with gel-coat of the chosen color, 
UV stable and anti-graffiti treatment. 

BELIEVE

design Nelson Queiroz Pinheiro design Nelson Queiroz Pinheiro
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DELIGHT
REF.ª PlArt06DDE

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Deep”. Para trepar, sen-
tar, deitar e relaxar. Composta por duas peças formando uma eleva-
ção com base plana inclinada. Inclui frase motivadora em vinil próprio 
para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado e aço inoxidável. Assento em 
poliéster reforçado a fibra de vidro com resinas quimicamente resis-
tentes, acabamento em mistura com gel coat isoftalico de cor pre-
dominante, com aditivos de regularização de superfície, estabilizador 
U.V. e tratamento anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Deep” Line. To climb, sit, lay-down 
and relax. Made of two pieces creating a mound with a flatbed angled 
top. Includes motivational words/phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel and stainless steel. Fiber glass rein-
forced polyester painted by mass with gel-coat of the chosen color, 
UV stable and anti-graffiti 

DEEP
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DISCOVER
REF.ª PlArt03FEN

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Deep”. Para trepar, sen-
tar, deitar e relaxar. Composta por uma peça com a forma de um anel 
inclinado. Inclui frase motivadora em vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado. Estrutura em poliéster refor-
çado a fibra de vidro com resinas quimicamente resistentes, acaba-
mento em mistura com gel coat isoftalico de cor predominante, com 
aditivos de regularização de superfície, estabilizador U.V. e tratamento 
anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Deep” Line. To climb, sit, lay-down 
and relax. With the shape of a big angled ring. Includes motivational 
words/phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel. Fiber glass reinforced polyester painted 
by mass with gel-coat of the chosen color, UV stable and anti-graffiti 
treatment. 

design Rui Francisco
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EQUILIBRIUM
REF.ª PlArt04EQU

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Equilibrium”. Para trepar, 
sentar, deitar e relaxar. 
Composta por uma peça com a forma de túnel elipsoidal. Inclui pala-
vras/frase motivadora em vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado e aço inoxidável. Assento em 
poliéster reforçado a fibra de vidro com resinas quimicamente resis-
tentes, acabamento em mistura com gel coat isoftalico de cor pre-
dominante, com aditivos de regularização de superfície, estabilizador 
U.V. e tratamento anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Equilibrium” Line. To climb, sit, lay-
down and relax. With the shape of an elliptic tunnel. Includes motiva-
tional words/phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel and stainless steel. Fiber glass rein-
forced polyester painted by mass with gel-coat of the chosen color, 
UV stable and anti-graffiti 

DEEP EQUILIBRIUM
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DARING
REF.ª PlArt06DDA

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Deep”. Para trepar, sen-
tar, deitar e relaxar. Composta por uma peça com a forma de donut 
gigante. Inclui frase motivadora em vinil próprio para uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado. Estrutura em poliéster refor-
çado a fibra de vidro com resinas quimicamente resistentes, acaba-
mento em mistura com gel coat isoftalico de cor predominante, com 
aditivos de regularização de superfície, estabilizador U.V. e tratamento 
anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Deep” Line. To climb, sit, lay-down 
and relax. Made of one big donut shaped piece. Includes motivational 
words/phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel. Fiber glass reinforced polyester painted 
by mass with gel-coat of the chosen color, UV stable and anti-graffiti 
treatment. 

EQUILIBRIUM
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KARMA KEEN
REF.ª PlArt05MKA REF.ª PlArt05MKE

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Meditate”. Para sentar, 
deitar e relaxar. Com a forma de uma onda sobrelevada, cortada do 
plano da superfície. Inclui frase motivadora em vinil próprio para uso 
exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado e aço inoxidável. Assento em 
poliéster reforçado a fibra de vidro com resinas quimicamente resis-
tentes, acabamento em mistura com gel coat isoftalico de cor pre-
dominante, com aditivos de regularização de superfície, estabilizador 
U.V. e tratamento anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Meditate” Line. To sit, lay-down 
and relax. With a wavy surface, cut from the ground surface. Includes 
motivational words/phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel and stainless steel. Fiber glass rein-
forced polyester painted by mass with gel-coat of the chosen color, 
UV stable and anti-graffiti 

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Meditate”. Para trepar, 
sentar, deitar e relaxar. Composta por um mural com frase motivado-
ra em vinil próprio para uso exterior, base tipo espreguiçadeira ondu-
lada e 4 suportes de bicicletas.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado. Estrutura em poliéster refor-
çado a fibra de vidro com resinas quimicamente resistentes, acaba-
mento em mistura com gel coat isoftalico de cor predominante, com 
aditivos de regularização de superfície, estabilizador U.V. e tratamento 
anti grafiti (várias cores RAL disponíveis). Revestimento da base ondu-
lada com carpete de relva sintética.

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Meditate” Line. To climb, sit, lay-
down and relax. With a wavy surface, 4 bicycle racks and a wall with 
motivational words/phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts in galvanized steel. Fiber glass reinforced polyester painted 
by mass with gel-coat of the chosen color, UV stable and anti-graffiti 
treatment. Covering of the wavy base with artificial turf.

MEDITATE
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ADVENTURE ESCAPEEXPLORE BREATHE
REF.ª PlArt10IFAD REF.ª PlArt10FESREF.ª PlArt10FEX REF.ª PlArt10FBR

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Freedom”. Para trepar, 
sentar, deitar e relaxar. Em forma de túnel quadrado com apoio em pé 
central, chapa interior em aço e cobertura exterior em ripas de ma-
deira exótica. Inclui palavras/frase motivadora em vinil próprio para 
uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado com Termo lacagem na cor es-
pecial Corten. Madeira de Movingui, com 100% certificação FSC. 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Freedom” Line. To climb, sit, lay 
down and relax. With the shape of a big square tunnel with central sup-
port pole with 250mmm diameter, inner steel plates and outside cov-
ered by exotic wooden slats 42x60mm. Includes motivational words/
phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts hot dip galvanized and powder coated with special Corten 
effect. Exotic Movingui wood, untreated, 100% FSC certified.

Escultura Urbana visitável Play in Art, gama “Freedom”. Para trepar, 
sentar, deitar e relaxar. Em forma de túnel redondo com apoio em pé 
central, chapa interior em aço e cobertura exterior em ripas de ma-
deira exótica. Inclui palavras/frase motivadora em vinil próprio para 
uso exterior.

MATERIAL
Partes metálicas em aço galvanizado com Termo lacagem na cor es-
pecial Corten. Madeira de Movingui, com 100% certificação FSC. 

Play in Art Urban Walk-in Sculpture, “Freedom” Line. To climb, sit, lay 
down and relax. With the shape of a big round tunnel with central sup-
port pole, inner steel plates and outside covered by exotic wooden 
slats mm. Includes motivational words/phrase in outdoor vinyl.

MATERIAL
Metal parts hot dip galvanized and powder coated with special Corten 
effect. Exotic Movingui wood, untreated, 100% FSC certified.

FREEDOM
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