
Reinventando

o desporto-rei

Linemark Global traz inovação para a marcação de campos 
desportivos, combinando uma qualidade premiada, comodidade 
total e rentabilidade.



Os avanços revolucionários oferecidos pelos nossos Impact Systems permitem a marcação de 
linhas de um campo de futebol inteiro com apenas um litro de tinta pronta a usar. Este feito foi 
reconhecido com o prémio The Queen’s Award for Enterprise: Inovação, o maior prémio ofi cial 
disponível para uma empresa britânica.

Somos os parceiros escolhidos pela maioria dos clubes 
da Premier League Inglesa e muitos clubes da Bundes-
liga Alemã e La Liga Espanhola e teremos todo o prazer 
em providenciar referências.

Os nossos sistemas são usados não só para futebol 
mas também para hóquei, rugby, ténis e atletismo en-
tre outros.  Os nossos produtos foram muito utilizados 
nos Jogos Olímpicos de Londres e foi a nossa tinta que 
marcou o campo para a fi nal da Champions League 
2015, no Olympiastadion, em Berlim.

Máquinas
Tintas de alto desempenho que produzem linhas dura-
douras, de alta precisão são apenas parte da história. Li-
nemark Global também oferece uma gama completa de 
equipamentos concebidos para satisfazer as exigências 
de um clube pequeno com um ou dois campos até aos 
complexos com cinquenta ou mais campos desportivos.

Em consistência com o nosso ethos, todas as nossas má-
quinas têm a simplicidade como núcleo, desenvolvidas 
com o utilizador em mente.

A IGO MINI é uma solução mui-
to conveniente para uma insti-
tuição com um pequeno número 
de campos. Esta opção apresenta 
um sistema “plug and spray ” para 
conexão rápida e fácil de tintas 
Impact. Leve e de tamanho com-
pacto, iGo Mini produz uma linha 
consistente e de alta qualidade.

A IGO DE LUXE é a solução perfei-
ta para o típico utilizador de mé-
dio a alto volume. A máquina tem 
uma bateria recarregável de lon-
ga duração, uma válvula solenói-
de para corte instantâneo de tinta 
e um mecanismo de disco ascen-
sor para facilitar a sua utilização.

Para utilizadores de altos volumes 
com um veículo operacional, o IGO 
RIDE-ON é frequentemente selecio-
nado-permite uma marcação alta-
mente eficiente em múltiplos cam-
pos. Possui um braço retrátil para 
facilitar o uso e um design de ski per-
mitindo que a cabeça de pulverização 
passe sobre superfícies irregulares.

IGO MINI IGO DE LUXE IGO RIDE-ON



“A marcação das linhas do 
complexo é feita com o Impact 
System. É rápido e as linhas são 
mais duradouras.” 

Alan Ferguson, 
Grounds & Estate Manager, 
St. Georges Park 
(Complexo de treino da equipa nacional 
Inglesa).

Tintas

Relvado Natural 

Todas as nossas tintas estão prontas a usar, 
resultando numa enorme poupança de tem-
po (preparação, reabastecimento e limpeza) 
em comparação com tintas diluídas.
Todas as tintas abaixo oferecem o mesmo 
nível incrível de alto rendimento –a partir de 
1 litro de tinta por campo de futebol– e estão 
disponíveis numa série de cores.

IMPACT é uma tinta de marcação 
de linhas pronta a usar que produz 
linhas de campos desportivos de 
qualidade.

IMPACT XP é uma tinta de mar-
cação de linhas pronta a usar, ven-
cedora do Queen’s Award, que pro-
duz linhas de marcação de campos 
desportivos de alta qualidade. Foi 
desenvolvida para ser mais branca, 
mais brilhante e mais duradoura 
do que as tintas que necessitam de 
ser diluídas.

IMPACT i-LINE foi desenvolvida re-
centemente e representa a melhor 
escolha caso a qualidade da linha 
seja o critério de escolha principal. 
Esta tinta contém branqueadores 
óticos que resultam num aumento 
da refl exividade do relvado e numa 
durabilidade superior. 

Relvado Sintético ou Aplicações 
em Superfi cies Duras

Além relvado natural, também trouxémos 
inovação para tintas prontas a usar em relva 
sintética e aplicações em superfícies duras. 
Estas tintas estão disponíveis numa gama de 
cores e são desenvolvidas para serem per-
manentes ou  removíveis.

IMPACT IMPACT XP IMPACT i-LINE



Linemark Global 
oferece-lhe soluções para marcação 
de linhas de alta qualidade, 
conveniência e rentabilidade. Nós 
oferecemos exclusivamente soluções 
de tinta pronta a usar, trazendo uma 
poupança signifi cativa de tempo e 
esforço. Em custos de trabalho os 
nossos clientes poupam em média 
15 minutos de tempo produtivo por 
campo de futebol em comparação 
com tintas que requerem diluição.

Ponha-nos à prova... estamos sempre dispostos a mostrar como lideraramos o caminho 
quando se trata de qualidade e conveniência a um preço atraente.

“As nossas linhas são marcadas 
com a tinta Impact XP. Esta 
tinta produz linhas muito 
brancas e brilhantes que duram 
mesmo após períodos de chuva 
forte. Além disso a tinta não 
faz ‘sombra’ e produz um 
acabamento muito profi ssional.” 

Keith Kent, 
Head Groundsman , Twickenham Stadium 
(estádio nacional de rugby inglês).
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A NOSSA SEDE 
Linemark Global Limited 

Peter House, Suite 309, Oxford Street,
Manchester, M1 5AN   United Kingdom

Tel: +44 161 298 8880
info@linemarkglobal.com

www.linemarkglobal.com


