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Em 2014 a New Art Fibras iniciava suas a�vidades com o ideal de tornar possível fazer 
escorregadores, tobogãs e toboáguas do tamanho ideal para cada cliente. E como 
toda empresa �nhamos nossas dúvidas se era isso que nossos clientes procuravam.

Hoje, após 05 anos de sua fundação, temos muitas razões para acreditar que nosso 
ideal se fortalece a cada ano. E diante disso, buscamos expandir nossa linha de 
produtos para atender também outras necessidades.

Nosso por�ólio atual manteve como base os escorregadores padrão e personalizados, 
porém passamos a oferecer também brinquedos para piscina, guarda-sol, 
espreguiçadeiras, caiaques de pesca, carrinhos de rolimã e balanço infan�l.

E nosso ideal é con�nuar atendendo a todas as necessidades de produtos voltados ao 
lazer e entretenimento. Gostaríamos então de convidá-lo a conhecer a seguir nosso 
trabalho com um pouco mais de detalhe, e se mesmo assim não encontrar o que 
busca, esperamos seu contato para juntos avaliarmos a possibilidade e viabilidade de 
seu projeto.

Um grande abraço.

Jefferson Carvalho
CEO



ESCORREGADOR COM ESCADA

- comprimento: 2,30 m
- largura: 0,50 m
- altura total: 1,30 m
- altura da rampa: 1,10 m

Fixação pode ser feito pela base da
escada com parafusos.

ESCORREGADOR P/ PLAYGROUND 2,00 M

- comprimento: 2,00 m
- largura: 0,50 m
- altura ideal de instalação: 1,00 m

Fixação pode ser feito por uma flange na 
parte superior do escorregador.

ESCORREGADOR P/ PLAYGROUND 2,50 M

- comprimento: 2,50 m
- largura: 0,50 m
- altura ideal de instalação: 1,30 m

Fixação pode ser feito por uma flange na 
parte superior do escorregador.

ESCORREGADORES



TOBOGÃS E TOBOÁGUAS

TOBOGÃ RETO 2,00 M (medidas por pista)

- comprimento da rampa: 2,00 m
- largura: 0,50 m
- altura ideal de instalação: 1,00 m

Fixação por tubos de aço já acoplados às 
costas do tobogã.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina.

TOBOGÃ RETO 3,00 M (medidas por pista)

- comprimento da rampa: 3,00 m
- largura: 0,50 m
- altura ideal de instalação: 1,50 m

Fixação por tubos de aço já acoplados às 
costas do tobogã.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina.

TOBOGÃ RETO 4,00 M (medidas por pista)

- comprimento: 4,00 m
- largura: 0,50 m (infanto juvenil)
                 0,70 m (adultos e crianças)
- altura ideal de instalação: 2,00 m

Fixação por tubos de aço já acoplados às 
costas do tobogã.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina



TOBOGÃ RETO 5,00 M (medidas por pista)

- comprimento da rampa: 5,00 m
- largura: 0,50 m (infanto juvenil)
                 0,75 m (adultos e crianças)
- altura ideal de instalação: 2,50 m

Fixação por tubos de aço já acoplados às 
costas do tobogã.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina.

TOBOGÃS E TOBOÁGUAS

TOBOGÃ RETO 6,00 M (medidas por pista)

- comprimento da rampa: 6,00 m
- largura: 0,50 m (infanto juvenil)
                 0,75 m (adultos e crianças)
- altura ideal de instalação: 3,00 m

Fixação por tubos de aço já acoplados às 
costas do tobogã.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina.

TOBOGÃ RETO 7,00 M (medidas por pista)

- comprimento: 7,00 m
- largura: 0,50 m (infanto juvenil)
                 0,70 m (adultos e crianças)
- altura ideal de instalação: 3,50 m

Fixação por tubos de aço já acoplados às 
costas do tobogã.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina



TOBOGÃS E TOBOÁGUAS

TOBOGÃ MODELO PARQUE DE DIVERSÕES 
4,00 M (medidas por pista)

- comprimento da rampa: 4,00 m
- largura: 0,70 m (adultos e crianças)
- altura ideal de instalação: 2,00 m

Fixação por tubos de aço já acoplados às 
costas do tobogã.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina.

TOBOGÃ MODELO PARQUE DE DIVERSÕES 
8,00 M (medidas por pista)

- comprimento da rampa: 8,00 m
- largura: 0,70 m (adultos e crianças)
- altura ideal de instalação: 4,00 m

Fixação por tubos de aço já acoplados às 
costas do tobogã.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina.

TOBOGÃ MODELO PARQUE DE DIVERSÕES
(medidas por pista)

- comprimento: produzido por módulos com
                           4,00 m
- largura: 0,70 m (adultos e crianças)
- altura ideal de instalação: 2,00 m por módulo

Fixação por tubos de aço já acoplados às 
costas do tobogã.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina.



TOBOGÃ TUBULAR FECHADO COM 80 CM 
DE DIÂMETRO (módulos reto, curva 45° e 90°)

- altura ideal de instalação: cada módulo 
vence uma altura de 0,35 a 0,40 m

Fixação por abas para junção entre as peças
com 0,05 m de largura em todo o entorno do
tubo.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina.

TOBOGÃS E TOBOÁGUAS

TOBOGÃ TUBULAR PARCIALMENTE FECHADO
COM 80 CM DE DIÂMETRO (reta, curvas 45º e 90°)

- altura ideal de instalação: cada módulo vence 
uma altura de 0,35 a 0,40 m

Fixação por abas para junção entre as peças
com 0,05 m de largura em todo o entorno do
tubo.

Pode ser utilizado em área seca ou em piscina.

TOBOGÃ TUBULAR FECHADO COM 1,00 METRO 
DE DIÂMETRO (RETA, CURVAS 45° E 90°)

- altura ideal de instalação: cada metro linear 
vence uma altura de 0,35 a 0,40 m

Fixação por abas para junção entre as peças
com 0,05 m de largura em todo o entorno do
tubo.

Pode ser utilizado em área seca ou em piscina.



TOBOGÃS
PROJETOS COM DESIGN DIFERENCIADO

Além dos modelos padrão, podemos oferecer escorregadores, tobogãs e toboáguas que 
atendem projetos diferenciados, com medidas e formatos diferenciados. 

Abaixo apresentamos alguns exemplos já executados por nossa empresa:

PROJETO ESCRITÓRIO OLX

Em parceria com a empresa INFORMOV, 
esse projeto foi composto por dois tobogãs
modelo canaleta em seu perfil interno, com 
acabamento externo estilo caixa.

Esse belíssimo projeto tem uma 
particularidade, pois em vista superior o 
desenho dos escorregadores com os dois 
lances de escadas formam justamente as 
letas ¨OLX¨.

PROJETO ESCRITÓRIO TOTV’S

Em parceria com a Construtora Inovalli, 
esse projeto foi composto por um tobogã
tubular com 1,00 m de diâmetro ligando o 
1º andar ao térreo.

Sua particularidade é que foi montado 
sobre um jardim de inverno na área central 
do prédio, de forma que ao sair do tobogã 
o colaborador já ingresse na área de laser 
da empresa.

PROJETO CO.W COWORKING BERRINI

Em parceria com a R.M.A Arquiterura, esse 
projeto tem o perfil interno estilo canaleta e o
perfil externo fechado tipo caixa, interligando o 
mesanino ao térreo.

Montada ao lado da arquibancada para ser 
opção de agilidade e diversão para levar as 
pessoas ao térreo.



ESCORREGADORES
LANÇAMENTOS

Anualmente buscamos oferecer novas alternativas que tragam soluções aos nossos clientes.

Desse modo, apresentamos dois modelos cujos diferenciais são: 

- formato da aba inicial, permitindo a fácil instalação de barras de apoio superiores para 
auxiliar a criança em seu acesso
- abas laterais mais altas que os modelos encontrados no mercado
- área de saída com design que favorece a parada e desembarque das crianças

Esse modelo tem um design mais estreito 
com a chegada mais alta, o que permite que 
a criança desembarque em posição 
ergonomicamente mais agradável.

- comprimento da rampa: 3,70 m
- largura: 0,54 m 
- altura ideal de instalação: 1,05 m
- altura das abas laterais (início): 0,73 m
- altura das abas laterais (percurso): 0,18 m

Fixação simples por recorte na parte 
superior cujo desenho se encaixa ao piso do 
playground.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina.

Esse modelo tem um design mais largo com 
a chegada mais baixa, ideal para montagem 
em gramados ou pisos emborrachados.

- comprimento da rampa: 4,31 m
- largura: opções de 1,00 m e 1,50 m 
- altura ideal de instalação: 1,85 m
- altura das abas laterais (início): 0,48 m
- altura das abas laterais (percurso): 0,20 m

Fixação simples por recorte na parte 
superior cujo desenho se encaixa so piso do 
playground.

Pode ser utilizado em área seca ou em 
piscina.



PARA PISCINA
BRINQUEDOS AQUÁTICOS

CHAFARIZ COGUMELO

- altura: 1,80 m
- diâmetro (maior): 1,30 m

Fixação por chumbadores.

Vasão de água dentro do chafariz por 
mangueiras de silicone, com passagem de 
água livre podendo ser ligado à bomba da 
piscina ou bomba específica.

CHAFARIZ BENGALA (03 PONTAS)

- altura: 4,00 m
- largura entre cada ponta e o centro: 1,10 m
- diâmetro de cada tubo: 0,20 m

Fixação por chumbadores.

Vasão de água dentro do chafariz por 
mangueiras de silicone, com passagem de 
água livre podendo ser ligado à bomba da 
piscina ou bomba específica.

CHAFARIZ ARCO PERFIL QUADRADO

- altura: 1,00 m
- comprimento: 2,00 m
- largura: 0,20 m

Fixação por chumbadores.

Vasão de água dentro do chafariz por 
mangueiras de silicone, com passagem de água 
livre podendo ser ligado à bomba da piscina ou 
bomba específica.



PARA PISCINA
BRINQUEDOS AQUÁTICOS

CHAFARIZ ÁRVORE

- altura do centro: 1,80 m
- diâmetro da cobertura: 2,60 m

Fixação por chumbadores.

Vasão de aguá dentro do chafariz por 
mangueiras de silicone, com passagem de 
água livre podendo ser ligado à bomba da 
piscina ou bomba específica.

CHAFARIZ GUARDA-CHUVA

- altura: 3,00 m
- diâmetro da cobertura: 2,00 m
- diâmetro do tubo central: 0,20 m

Fixação por chumbadores.

Vasão de aguá dentro do chafariz por 
mangueiras de silicone, com passagem de 
água livre podendo ser ligado à bomba da 
piscina ou bomba específica.

CHAFARIZ ARCO PERFIL REDONDO

- altura: 2,00 m
- comprimento: 2,00 m
- diâmetro do tubo: 0,20 m

Fixação por chumbadores.

Vasão de aguá dentro do chafariz por 
mangueiras de silicone, com passagem de água 
livre podendo ser ligado à bomba da piscina ou 
bomba específica.



PARA PISCINA
ESPREGUIÇADEIRA E GUARDA-SOL

ESPREGUIÇADEIRA MARES

- altura (maior): 0,90 m
- comprimento: 1,85 m
- largura: 0,70 m

Base fechada, o que a torna ideal para 
fixação na área rasa de piscinas, ou 
instalação de aquecedor. Caso seja 
necessário, pode ser produzido com a base 
mais baixa.

ESPREGUIÇADEIRA ARUBA

- altura: 0,90 m
- comprimento: 2,00 m
- largura: 0,90 m

Traços mais modernos e sofisticados. 
Encosto com inclinação verticalizada, 
mantendo o conforto.

Guarda-sol de fibra de vidro que vai além da 
função prática de proteger do sol, pois seu 
tamanho e design se torna também uma linda 
peça decorativa.

Sua matéria prima lhe confere alta resistência à 
exposição ao tempo, o que o torna uma peça de 
longa vida útil. 

Diâmetro: 1,50 metros



PARA PISCINA
LANÇAMENTOS

CHAFARIZ GUARDA SOL

Esse modelo tem uma área de 
cobertura e altura maior, ideal para 
adultos e crianças se divertirem 
juntos e se protegerem um pouco do 
sol.

- altura: 3,00 m
- diâmetro cobertura: 2,50 m 
- diâmetro poste: 0,30 m

Fixação simples por chumbadores 
na base que já acompanha o 
brinquedo.

Passagem de água por mangueira 
de silicone de 3/4".

GUARDA SOL - CONJUNTO

Guarda-sol com área de cobertura 
grande e mesa embutida, ambos de 
fibra de vidro o que lhe confere 
maior resistência à exposição ao 
tempo. Base de fibra de vidro com 
enchimento para dar sustentação. 
Haste de alumínio. Cadeiras de 
plástico reforçado com apoio de 
braço.

- altura: 2,50 m
- diâmetro cobertura: 2,00 m 
- diâmetro mesa: 1,00 m

Conjunto pode ser vendido competo 
ou em partes separadas.



CAIAQUE DE PESCA

Excelente opção para pesca amadora, sua estrutura de fibra de vidro confere a mesma 
resistência e acabamento dos grandes barcos e lanchas.
Apresenta três opções de layout interno, cada uma com particularidades que atenderão melhor a 
cada necessidade sem perder o conforto e estabilidade.

Essa primeira opção com 01 lugar e 
consoles apenas nas extremidades 
apresenta um espaço mais amplo no 
centro do caiaque, dando mais 
mobilidade ao condutor.

Comprimento: 3,00 m
Largura: 0,96 m
Capacidade de carga: 230 kg

Essa Segunda opção tem, além dos 
consoles nas extremidades, mais 
dois consoles na coluna central, 
conferindo ao seu condutor mais 
espaço para acomodação de 
objetos.

Comprimento: 3,00 m
Largura: 0,96 m
Capacidade de carga: 230 kg

Essa terceira opção é a mais 
completa, pois além dos consoles 
das extremidades e centrais, 
possui bancos  com encosto 
baixo, mais confortáveis para dois 
passageiros.

Comprimento: 3,00 m
Largura: 0,96 m

Caiaque Canoa Igará 100



CAIAQUE DE PESCA

Outra ót ima opção para pesca 
amadora, sua estrutura de fibra de 
vidro confere a mesma resistência e 
acabamento dos grandes barcos e 
lanchas.

Um modelo com dimensões menores 
e linhas mais esportivas, 
desenvolvido para oferecer todo o 
conforto e estabilidade trazendo ao 
condutor as melhores experiências 
possíveis.

Dimensões:

Comprimento: 2,70 m
Largura: 0,70 m
Altura: 0,50 m
Capacidade de carga: 200 kg

Caiaque de pesca MB 250 



OUTROS BRINQUEDOS

Um clássico dos anos 80, esse remake 
possui linhas mais modernas e 
estrutura mais leve e resistente 
graças a sua adaptação para a fibra de 
vidro. Com rodas emborrachadas, 
c o n f e r e  m a i o r  e s t a b i l i d a d e  e 
segurança para essa nova versão que 
certamente fará sucesso entre 
crianças e adultos.

Dimensões:

Comprimento: 1,00 m
Largura: 0,53 m
Altura: 0,20 m

Carrinho de Rolimã 

Assento Para Balanço 

Esse brinquedo que toda criança gosta, agora 
fabricado para ser instalado em qualquer lugar, 
seja em um playground ou um quintal.

Produzido de fibra de vidro, um material 
extremamente resistente à exposição ao 
tempo, o que permite utilizá-lo inclusive em 
locais descobertos, além de reter muito pouco 
calor quando exposto ao sol.

Sua grande capacidade de peso é outro 
diferencial, pois trás mais segurança para a 
criança independente de seu tamanho.

Dimensões:

Profundidade:  0,19 m
Largura: 0,44 m
Altura: 0,19 m
Capacidade: 100 kg



PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA KIDDIE PLAY

BOLINHAS PARA PISCINA DE 
BOLINHAS

Bolinhas de plástico com 76 mm de 
diâmetro em plástico reforçado, 
enchimento com sistema de vácuo, 
o que reduz a possibilidade de 
esmagamento da bolinha e 
aumenta sua durabilidade.

ISOTUBO

Isotubo (protectubo) blindado de 
espuma de polietileno, para 
revestimento de tubos em brinquedos 
com finalidade de amortecer o impacto 
contra estruturas de aço e concreto.

TUBO DE AÇO

Tubo de aço galvanizado com 48,3 
mm de diâmetro e parede com 
2,00 mm de espessura, utilizado 
na montagem de estruturas de 
brinquedão (kiddie play).

CONEXÕES DE ALUMÍNIO

Conexões de alumínio para 
montagem de kid play 
(brinquedão), com encaixe perfeito 
para tubo de aço de 48,3 mm de 
diâmetro.



(11) 4549-1355

(11) 95977-8592

www.newartfibras.com.br

newartfibras@gmail.com


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18

