
Pavimentos Decorativos

Catálogo



2

A Soplacas é uma empresa portuguesa especializada na pré-
fabricação de produtos em betão, que nasceu em 1968 na Abóboda 

- Concelho de Cascais, operando também em Espanha, Cabo Verde e 
Angola. A partir das suas 3 instalações fabris, Abóboda-Cascais e Tocha-

Cantanhede em Portugal, fornece para qualquer ponto da Península Ibérica; 
em Cabo Verde a fábrica situa-se na Cidade da Praia - Santiago.

A empresa, cuja actividade se iniciou com os Pavimentos, alargou a sua gama de 
produtos ao incluir os Muros de Contenção em blocos segmentados e os depósitos 
SoplacasTank e SoplacasBioTank, uma gama de reservatórios pré-fabricados para o 
armazenamento e tratamento de água ou biogás.

A Soplacas é hoje uma empresa moderna adaptada aos desafios de um mercado 
exigente e em constante mutação. Assumindo um compromisso de qualidade com os 
seus clientes, garantido pelo cumprimento das mais exigentes normas europeias de 
qualidade e segurança, tem vindo a diversificar e enriquecer a sua actividade com o 
desenvolvimento de novos produtos e soluções, em prol da plena satisfação dos seus 
clientes. 
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Ao longo dos seus mais de 40 anos de actividade, a Soplacas tem vindo a 
diversificar a sua actividade e a adaptar os serviços prestados às necessidades 
do mercado. 

Muito mais que um fornecedor de materiais para a construção, a Soplacas é 
hoje um parceiro apto a oferecer aos seus clientes soluções chave-na-mão, 
auxiliando-os desde a fase de projecto à execução da obra.  Com toda a 
confiança para o bom decorrer dos trabalhos e a entrega de um produto final 
de qualidade.

A Soplacas
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Placas Betoplan As placas Betoplan são lajetas de dimensões 
variadas, que se caracterizam pela sua elevada 
resistência a desgaste e ruptura e pelas suas 
características anti-derrapantes. Entre as suas 
inúmeras vantagens estão a facilidade e rapidez 
de aplicação, durabilidade, estética e uma vasta 
gama de dimensões, cores e acabamentos, que 
permitem infinitas e originais combinações.

Estas placas foram concebidas para a 
pavimentação de todo o tipo de espaços 
exteriores, tais como praças e passeios públicos, 
garagens, terraços, jardins, piscinas e até 
coberturas de edifícios graças à sua aplicação 
sobre apoios plásticos.

A gama Betoplan encontra-se disponível em 
quatro tipos de acabamento:
	 •	Lisas;
	 •	Blaster;
	 •	Granuladas;
	 •	Especiais;
												•	Mix.

Placas Betoplan



Lisos e W.S.
As placas Betoplan de acabamento liso são mo-
nocromáticas e caracterizam-se pela utilização de 
pigmentos de qualidade, com tons garantidamente 
inalteráveis ao longo do seu tempo de vida útil. 

As lajetas lisas encontram-se disponíveis em várias 
cores e dimensões.

Dimensões e cores:
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Placas Betoplan

Branco

Amarelo

Amarelo CP

Betão Simples Biselado

Designação Ref. Dimensões Qt/m2 Cores disponíveis

Betão Simples 100
60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

40 x 40 x 4,5 cm

4,17
6,25
6,25

Cinzento

W.S.

102
102
111
121
131

60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

60 x 40 x 4,5 cm
40 x 40 x 4,5 cm
20 x 20 x 4,5 cm

4,17
6,25
4,17
6,25
25

Encarnado
Branco
Amarelo

Amarelo CP
Ocre
Preto

W.S. Verde

107
107
111
121
131

60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

60 x 40 x 4,5 cm
40 x 40 x 4,5 cm
20 x 20 x 4,5 cm

4,17
6,25
4,17
6,25
25

Verde

Betão Simples 
Biselado 119

60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

40 x 40 x 4,5 cm

4,17
6,25
6,25

Cinzento
Branco
Amarelo

Amarelo CP
Ocre

Encarnado
Verde
Preto

Mix 123
133

40 x 40 x 4,5 cm
20 x 20 x 4,5 cm

6,25
25

Mix Cinzento/Preto
Mix Amarelo/Ocre

Mix Encarnado/Preto
MixAmarelo/Encarnado/Preto

Encarnado

Ocre

Preto

Verde

Betão

Simples

Mix Amarelo/EncarnadoPreto
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Dimensões e cores:

A Soplacas lançou o 
acabamento Blaster, que vem 
enriquecer a gama de placas 
Betoplan. Fiéis à tradição a 
que pertencem, estas placas 

são altamente resistentes, 
sendo que a linha Blaster apresenta 

a maior resistência da sua classe, 
apesar da sua menor espessura. 

Este acabamento distingue-se pela sua textura 
finamente britada, trabalhada de forma a obter superfícies 

simultaneamente homogéneas e anti-derrapantes, 
estéticas e resistentes. Esta sua textura permite-lhe 
envelhecer naturalmente, evoluindo ao longo dos 
anos e mantendo o seu charme original.

Designação Ref. Dimensões Qt/m2 Cores disponíveis

Betoplan Blaster
210
220
230

60 x 40 x 4,5 cm
40 x 40 x 4,5 cm
20 x 20 x 4,5 cm

4,17
6,25
25

Amêndoa
Estremoz

Coral
Granito

Coral

Gra
nito

Estre
moz

Amêndoa

Placas Betoplan

Blaster - Novidade



Dimensões e cores:

Os acabamentos granulados das placas Betoplan 
são constituidos por 2 tipos de inertes: as britas e 
os seixos.
As britas são pedras que passaram por um 
processo de transformação que lhes confere um 
aspecto de  pedra quebrada com quina viva. 
São também apelidados de “inertes britados”. Os 
seixos, por sua vez, são pequenas pedras naturais 
arredondadas e suaves, que não sofrem mutação 
ao longo do processo de fabrico . 

Com a sua extensa paleta de cores e com texturas 
ligeiramente diferentes mas  de granulometria 
semelhante, a linha de placas Betoplan granuladas 
permitem infinitas combinações.

Designação Ref. Dimensões Qt/m2

Seixo RT
Seixo SA

Brita Branca e Preta
Brita Encarnada

Brita Branca e Encarnada
Mármore Estremoz

Seixo FF/ER
Brita Branca
Brita Preta

Granulado Granito

101
103
104
105
106
110
112
113
114
120

60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

4,17
6,25

Granulados Seixo RT

Seixo SA

Brita
 Branca e Preta

Brita
 Encarnada

Brita
 Branca e Encarnada

Mármore Estremoz

Brita
 Branca

Brita
 Preta

Gra
nito
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Calçada R
ectic

ular

Tip
o C

alç
ad

a P
ort

ug
ue

sa

Designação Ref. Dimensões Qt/m2 Cor standard Cores opcionais

Calçada Recticular 108 60 x 40 x 5 cm 4,17 Branco

Cinzento
Branco

Amarelo
Amarelo CP

Ocre
Encarnado

Verde
Preto

Calçada Portuguesa 115 60 x 40 x 5 cm 4,17 Branco

Calçada Rectilínea 118 60 x 40 x 5 cm 4,17 Branco

Tipo Strukturit 116 60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

4,17
6,25 Creme

Tipo Xisto 117 60 x 40 x 5 cm 4,17 Preto

Estrutura 225
226

40 x 40 x 4,5 cm
20 x 20 x 4,5 cm

4,17
6,25

Creme
Antracite

Placas Betoplan Especiais

A linha de placas Especiais caracteriza-se pela diversidade dos 
seus modelos, havendo semelhança dos diferentes acabamentos 
com alguns tipos de pedra natural. 
A novidade da linha de placas Especiais é a placa 
Betoplan Estrutura. Estas apresentam uma 
superfície moldada para um efeito irregular 
similar à pedra. Pelo seu toque suave 
e o seu aspecto natural, esta 
placa torna-se uma opção 
adequada também para 
espaços interiores.

Placas Betoplan

Dimensões e cores:

Novid
ade: E

str
utura 

Calçada R
ectilí

nea

Tipo Stru
ktu

rit

Tipo Xist
o



Tip
o C

alç
ad

a P
ort

ug
ue

sa

Designação Ref. Dimensões Qt/m2 Cores disponíveis

Placa Táctil Alerta
Placa Táctil Encaminhamento

125
126

40 x 40 x 5 cm 6,25

Cinzento 
Branco

Amarelo
Amarelo CP

Ocre
Encarnado

Verde
Preto

Placas Tácteis - Novidade
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No	âmbito	DL	n.º	163/2006	de	8	de	Agosto,	relativo	a	acessibilidades,	
a Soplacas vem preencher as necessidades dos projectistas relativa-
mente a estes pavimentos específicos, com a linha Betoplan Táctil.
As dimensões estão de acordo com as recomendações da ACAPO, 
INR, Metro e Refer, quanto à utilização de pavimentos “guia” e/ou 
“alerta” em determinadas zonas de tráfego pedonal. 
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Tipos e dimensões:

Placa Escala - Novidade

A Pedra Nórdica da Soplacas apresenta uma super-
fície lisa, com acabamento moldado, obtida graças 
à especificidade do processo de fabrico. O acaba-
mento Mix - conseguido pela mistura de 2 ou mais 
cores - e o processo de quebra das arestas, con-
ferem-lhe o aspecto de pedra natural envelhecida.

A conjugação de cores permite um efeito verdadei-
ramente natural, criar ambientes acolhedores e tor-
nar cada pavimento único. 

A placa Escala deriva numa gama de peças com 
dimensões, cores e acabamentos diversos. 

Graças	à	sua	espessura	de	8	cm,	que	 lhe	confere	
uma elevada resistência, é particularmente indicada 
para o trânsito pesado em espaços como instala-

ções industriais, parques de estacionamento e vias 
de circulação. 
A diversidade de acabamentos e cores permite 
quebrar a monotonia das grandes áreas pavimen-
tadas e criar espaços originais, dadas as múltiplas 
combinações possíveis.

Designação Ref. Dimensões Qt/m2 Standard Acabamentos 
Opcionais Cores opcionais

Placa Escala 127
128

30 x 20 x 8 cm
20 x 20 x 8 cm

16,67
25

Liso
Cinzento

Liso

Branco
Amarelo

Amarelo CP
Ocre

Encarnado
Verde
Preto

Mix

Mix Cinzento/Preto
Mix Amarelo/Ocre

Mix Encarnado/Preto
MixAmarelo/Encarnado/Preto

Blaster

Amêndoa
Estremoz

Coral
Granito

Designação Ref. Dimensões Qt/m2 Standard

Pedra Nórdica 240 20 x 20 x  4,5 cm 25 Mix Cinzento/Preto
Mix Encarnado/Preto

Placa Escala / Pedra Nórdica

Pedra Nórdica - Novidade
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Os suportes para placas permitem o assentamento 
directo sobre isolamento de terraços ou coberturas 
invertidas de toda a nossa gama Betoplan, com as 
seguintes vantangens:

•	 Facilidade de aplicação;

•	 A total protecção da tela de impermeabilização;

•	 O afastamento criado pelo suporte proporciona 
uma caixa de ar com as vantagens intrínsecas;

•	 As juntas criadas pelos separadores facilitam a 
drenagem da água, evitando a sua acumulação 
na superfície dos terraços;

•	 Os suportes reguláveis são utilizados para 
disfarçar as irregularidades da laje;

•	 A possibilidade de levantar as lajetas a qualquer 
altura.

O Suporte Fixo tem 1 cm de altura;
O Suporte Regulável tem de 3 a 4,5 cm de altura.

Suportes para Placas

Suportes para Placas

Suporte Fixo - Ref 901

Suporte Regulável - Ref. 902
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Strukturit

A gama Strukturit é composta por elegantes 
placas fabricadas manualmente, constituídas 
por um  material anti-derrapante. Recria a 
textura do Travertino Romano, conferindo-lhe o 
aspecto rústico e natural da pedra. O processo 
de fabrico não-maquinal obedece a técnicas e 
cuidados de manuseamento rigorosos e confere 
a cada peça o seu carácter único e especial.

A gama Strukturit apresenta-se em dois tipos, 
com aplicabilidades distintas:
•	 Bordaduras para piscinas;
•	 Placas, disponíveis em várias espessuras, 

e que podem ser aplicadas em áreas 
envolventes de piscinas, passeios, jardins, 
coberturas, terraços e até no revestimento 
de fachadas.

Strukturit

Placas

Cre
me

Bra
nc

o

Pre
to
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Strukturit

Bordaduras de piscina
Dimensões e cores:

Designação Ref. Dimensões Qt./m2 ou Qt./ml Cores disponíveis

Placa Strukturit
109

80 x 40 x 3 cm 3,13

Creme, 
Branco,
Preto,
Ocre,

Encarnado

40 x 40 x 3 cm 6,25
40 x 20 x 3 cm 12,5
80 x 40 x 5 cm 3,13
40 x 40 x 5 cm 6,25
50 x 50 x 2 cm 4

Placa Strukturit com furação 80 x 40 x 3 cm 3,13
Bordaduras para piscina 140 80 x 40 x 5/7 cm 1,25
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Pavimentos em Blocos de Encaixe

A gama de Pavimentos em Blocos de Encaixe 
da Soplacas é constituída por 7 modelos de 
blocos, todos eles disponíveis numa variedade 
de acabamentos e cores, por forma a permitir a 
criação de efeitos e padrões únicos. 

Estes pavimentos caracterizam-se pela sua 
elevada resistência à tracção, à compressão 
e ao desgaste, tanto a cargas estáticas como 
dinâmicas. Para o garantir, encontram-se 
disponíveis em diferentes espessuras (5,5 cm a 
10 cm), indicadas consoante o espaço a que se 
destinam. Para além da sua resistência, prova 
da elevada qualidade própria aos produtos da 
Soplacas, estes pavimentos têm a vantagem de 
ser fáceis e rápidos de aplicar.

Os Blocos de Encaixe são ideais para todo o 
tipo de superfícies: áreas industriais, aeroportos, 
portos e parques de estacionamento graças à sua 
resistência; mas ainda para passeios, jardins e 
zonas de lazer, pela sua múltipla escolha.
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Blocos de Encaixe

Lisos
Os pavimentos em blocos de encaixe 
lisos estão disponíveis em:

•	 Cinzento
•	 Branco
•	 Amarelo
•	 Ocre
•	 Encarnado
•	 Verde
•	 Preto

Blaster - Novidade
Tal como a gama Betoplan, o acabamento Blaster 
também se encontra disponível na gama de 
Pavimentos em Blocos de Encaixe. A sua textura 
finamente britada, que se traduz em superfícies 
simultaneamente homogéneas e anti-derrapantes, 
vem trazer aos Blocos de Encaixe novidade e 
sofisticação. A sua textura acompanha naturalmente 
o passar do tempo, evoluindo ao longo dos anos e 
mantendo o seu charme original.

Mix - Novidade
O acabamento Mix conjuga 2 ou mais cores no mes-
mo produto, para um efeito natural e único. As cores 
disponíveis são:

•	 Amarelo/Encarnado/Preto 
•	 Cinzento/Preto
•	 Amarelo/Ocre
•	 Encarnado/Preto

Tumbling - Novidade
O acabamento Tumbling, obtido através de um processo 
de quebra das arestas, confere aos pavimentos um efeito 
de pedra natural envelhecida. 
Ideal para ambientes naturais ou rústicos, esta novidade 
da Soplacas está disponível em várias tonalidades nos 
modelos Rectangular e Hexagonal.
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Blocos de Encaixe

Designação Ref. Dimensões Standard Qt./m2

Pavimento UNI
200
201
202

22,5 x 11,25 x 6 cm
22,5 x 11,25 x 8 cm
22,5 x 11,25 x 10 cm

Liso Cinzento 39

Pavimento Rectangular 250
254

20 x 10 x 5,5 cm
20 x 10 x 8 cm Liso Cinzento 50

Pavimento Siena 255 30/20/10 x 20 x 6 cm Liso Amarelo ± 8,33

Pavimento Delta 260 20 x 20 x 6 cm Liso Cinzento 38

Pavimento I-Soplacas 265
266

16,5 x 20 x 6 cm
16,5 x 20 x 8 cm Liso Cinzento 35

Pavimento Decor 270 23 x 14/9 x 5,5 cm Liso Cinzento 36

Pavimento Hexagonal 280 9,7/19,5 x 17 x 5,5 cm Liso Cinzento 38

Uni

Delta

Rectangular

Hexagonal

I-Soplacas

Decor

Siena
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Lancil
Os lancis são peças cuja função é 
delimitar e travar zonas pavimentadas. 
O lancil e a guia permitem a separação 
entre zonas de circulação automóvel, 
passeios, zonas verdes, etc.. 
Os lancis da Soplacas caracterizam-se 
por uma forte resistência e um excelente 
acabamento.

Ref. 351

Ref. 355 / 358

Ref. 350

Designação Ref. Dimensão Qt./ml Cor standard Cores Opcionais

Guia AB 350 100 x 8 x 25 cm 1

Cinzento

Branco, 
Amarelo,

Ocre,
Encarnado,

Verde,
Preto

Lancil 351 100 x 12/15 x 25 cm 1

Guia 355 100 x 10 x 25 cm 1

Guia 356 100 x 5 x 25 cm 1

Lancilete 357 50 x 5 x 20 cm 2

Guia TO 358 100 x 8 x 25 cm 1

Lancil

Ref. 356

Ref. 357
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As grelhas de enrelvamento foram concebidas 
para pavimentação de zonas de circulação, 
permitindo simultaneamente a permeabilida-
de do solo, com um escoamento eficaz das 
águas e a circulação nestas mesmas áreas.
 
Os negativos podem ser preenchidos com 
terra vegetal e relva, brita/seixos ou outros 
elementos naturais, o que faz das grelhas de 
enrelvamento uma solução estética e mais 
ecológica que a pavimentação tradicional. 

Existem dois tipos de grelha:
•	 Gelhas	de	enrelvamento;
•	 Grelhas	de	encaixe.

Designação Ref. Dimensão Qt/m2 Cor standard

Grelha de Enrelvamento 300 60 x 40 x 10 cm
4,17

Cinzento
Grelha de Enrelvamento 302 60 x 40 x 8 cm

Grelha de Encaixe 303 40 x 4 x 8 cm 29

Grelha de Enrelvamento 304 40 x 40 x 8 cm 6,25

Grelhas	de	Enrelvamento

Novidade

Ref. 
300/302

Ref. 303

Ref. 304

Grelhas de Enrelvamento
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Blocos de Alvenaria

Blocos Decorativos

Designação Ref. Dimensão Qt./m2 Cor standard

Bloco de Alvenaria

360 50 x 10 x 20 cm

10 Cinzento
361 50 x 15 x 20 cm

362 50 x 20 x 20 cm

363 50 x 27 x 20 cm

Designação Ref. Dimensão Cor standard

Bloco Cofragem 370
50 x 24 x 24 cm Cinzento

Bloco Cofragem de Fecho 371

Blocos Cofragem - Novidade

Designação Ref. Dimensão Qt./m2 Cor standard

Barra

130 40 x 40 x 10 cm 6,25 Branco

Cruz

Peixe

Escudo

Lua

Blocos

Barra Cruz Peixe Escudo Lua

Ref. 370 Ref. 371



Para mais informações visite-nos em www.soplacas.pt

Sede e Fábrica:
Rua Projectada à Estrada Outeiro de Polima
Abóboda - 2785-547 S. Domingos de Rana
Tel.: 214 481 700  |  Fax: 214 481 799

Fábrica:
Berlengas - 3060-583 Tocha
Tel.: 231 440 800  |  Fax: 231 440 899

E-mail: info@soplacas.com
www.soplacas.pt

CT.S01.4312-1
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