
Tradição e pioneirismo em projetos e fabricação de pi-

sos plásticos para suinocultura. Os melhores, mais ro-

bustos e duráveis pisos são AP Agromarau. Disponí-

vel em 06 modelos para atender diversas aplicações.

Pisos Plásticos

Piso Creche Piso Maternidade Piso Creche AP Piso Creche Fechado Piso Leitão Piso Leitão*

Tamanho externo útil 500 mm x 800 mm 400 mm x 600 mm 500 mm x 800 mm 500 mm x 800 mm 400 mm x 800 mm 400 mm x 600 mm

Área de abertura 38.74% 26.82% 42% 0% 42% 42%

Peso máximo dos animais 60 kg 500 kg 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg

* Específico para utilização em conjunto com piso aquecido à água

Cuidamos dos mínimos detalhes, 
para criar os produtos mais 
robustos e confiáveis,
PARA VOCÊ GERAR OS 
MELHORES RESULTADOS

Piso Creche AP

Piso Creche Fechado

Piso Leitão 400 mm x 600 mm

Piso Leitão 400 mm x 800 mm

Piso Creche

Piso Maternidade
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Opcional

A instalação dos pisos pode ser realizada sobre barras 
metálicas galvanizadas a fogo ou perfis plásticos 
com resistência mecânica e design apropriados

Características 
Específicas

O piso para leitões em maternidade 
e creche até 30 kg, modelo AP, 
apresenta a maior área vazada do 
mercado, e seu design diferenciado 
oferece o melhor escoamento dos 
dejetos e limpeza perfeita sem a 
necessidade de desmontagem. 
Tudo isso por conta do design das 
aletas em perfil triangular (tribar)

O piso para leitões de creche 
até 40 kg, tem boa área vazada, 
firmeza e robustez para as 
exigências de sua aplicação

Perfil Triangular (tribar)

Características 
Gerais

Fabricados em polipropileno, atóxico, 
100% virgem e com aditivo anti-UV, 
que diminui os efeitos da degradação 
causada pelos raios solares

Anticorrosivo, o polipropileno 
utilizado não é atacado por 
detergentes, solução para 
desinfecção, ácidos fracos 
ou urina dos animais

Baixa condutividade térmica, 
auxilia na manutenção da 
temperatura por mais tempo

Grande facilidade de limpeza, com 
jato d’água, seu perfil proporciona 
melhor escoamento de dejetos

Instalação e desmontagem 
simples, prática e rápida

Cor clara de alto contraste, permite 
visualização rápida de eventuais 
problemas com os animais, perceptíveis 
através das fezes ou sangramentos

Projeto modular, permite cortes 
na secção transversal, sem afetar 
a resistência do produto

O piso para fêmeas em maternidade é o 
mais resistente do mercado. Sua superfície 
antiderrapante agrega melhor conforto 
no uso. Seu design anatômico, sem cantos 
vivos, é perfeito para a aplicação

O piso creche fechado foi desenvolvido 
para instalação sob os comedouros, 
criando uma superfície fechada que 
evita o desperdício de ração
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Perfil Pultrudado para pisos de 
suínos 60 mm e 120 mm

Altura do perfil Configuração estrutural Vão livre

60 mm T invertido - maciço 1,60 m

120 mm Delta - oco 2,40 m

Rigidez estrutural: fabricado com material compósito, com 
perfil T invertido maciço de altura 60 mm, possuindo reforço 
de fibra de vidro, ou perfil delta oco de altura 120 mm

O vão livre empregado é maior que os modelos 
de PVC ou de poliamida convencionais

Vão livre do perfil de 60 mm para instalações de creche de 1,6 
metros, podendo ser apoiado ou engastado em pilaretes de 
concreto de 150 mm de diâmetro, para o perfil de T invertido

Vão livre do perfil de 120 mm para instalações de creche de 
2,4 metros, podendo ser apoiado ou engastado em pilaretes 
de concreto de 150 mm de diâmetro, para o perfil delta oco

Características 
Específicas

Perfil T invertido Perfil Delta

MATERIAL RESISTEN-
TE CONTRA CORRO-
SÃO E AGRESSÕES 
DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA CONVEN-
CIONAIS USADOS 
NAS INSTALAÇÕES.
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