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AccessRec LLC orgulha-se de seus negócios em termos de preço 

acessível, da qualidade e eficiência. Embora nos esforcemos para tornar 

os nossos produtos os mais acessíveis do mercado, possibilitando 

expandir a acessibilidade para atividades de lazer a mais praias e parques, 

também fazemos o nosso melhor para garantir que estes produtos sejam 

melhores do mercado. Para garantir os altos padrões de qualidade, 

AccessRec LLC se concentra no desempenho de nossos produtos a cada 

etapa, desde o projeto, até a fabricação e o uso final. A ênfase está na 

durabilidade, estabilidade e manuseio. Enquanto nossos produtos 

fornecem todas as essas características, o ponto forte é a sua 

simplicidade. Nós sabemos que a simplicidade é importante para as 

pessoas. A facilidade de instalação e desmontagem também permitem 

que nossas esteiras estejam onde se fazem mais necessárias. A 

desinstalação rápida e fácil também permite o armazenamento em 

baixas temporadas ou climas rigorosos preservando o produto 

assim como o seu investimento. 

NOSSA FILOSOFIA

“PESSOAS DE TODAS AS 
NECESSIDADES AGORA PODEM 

DESFRUTAR DO AR LIVRE”

NOSSOS PRODUTOS

ACCESSREC ® TAMBÉM OFERECE
PVC CHAIRS  •  HIPPOCAMPE  

MR. BOARDWALK  •  MUSTMOVE®

Pagina: 22

Pagina: 6

Pagina: 14

Pagina: 18

Pagina: 10

Pagina: 16

Pagina: 20

2 3

N
O

SS
A

 F
IL

O
SO

F
IA

N
O

SSO
S P

R
O

D
U

TO
S



Algumas das mais belas vistas e memorias mais maravilhosas estão a beira-mar. O sol 
em suas costas, água salgada em seus lábios e areia entre os dedos dos pés, um dia 
assim deveria ser apreciado por todos.  Nossa gama de produtos faz exatamente isso! 
AccessDeck™, AccessDeck®USA e AccessMat®, Superfícies de acessibilidade à praia 
em conformidade com ADA, levam pessoas de todas as necessidades para mais perto 
da água sem o estresse de lutar na areia, enquanto TerraWheels® nossa cadeira de 
rodas para todos os terrenos, os permite aproveitar a areia e outros tipos de 
terrenos desnivelados, e, WaterWheels®, nossa cadeira de ridas flutuante os 
possibilita aproveitar o surf. Enquanto nós acreditemos que nossa gama de sistemas 
de esteiras e cadeiras de rodas torne mais acessível a todos qualquer atividade ao 
ar livre, nos te convidamos para nos contactar caso possua qualquer aplicação não 
discutida em nosso folheto ou website. Esperamos que você ache nosso catálogo 
educativo e divertido!

ACESSO A PRAIA E 
PARQUE PARA TODOS!
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TAPETE DE DESENROLAR DE 
POLIESTER NÃO TECIDO

Hotéis e resorts, condados, cidades, vilas, parques nacionais e 
estaduais, funcionários de outras organizações governamentais 
e sem fins lucrativos, bem como qualquer indivíduo que deseje 
aumentar a acessibilidade às suas praias, deveria considerar o 
fornecimento de nosso sistema AccessMat® compatível com 
praia para cumprir com as diretrizes ABA / ADA da Lei de 
Barreiras Arquitetônicas e da Lei dos Americanos com 
Deficiências (ADA).

Feito nos Estados Unidos

ESTETICAMENTE AGRADÁVEL

VALOR ACESSÍVEL

CONFORTÁVEL E SEGURO

Visualmente atraente, a cor azul do Access-
Mat® proporciona uma superfície altamente 
visível, delineando o caminho de acesso às 
áreas de lazer para pessoas com deficiência 
visual, enquanto a cor marrom se mistura 
perfeitamente com a paisagem. O AccessMat® 
pode ser oferecido em larguras de 0.91, 1.52, 
1.83 ou 3.05cm e em comprimentos de 7.62, 
10.06, 15.24 e 30.48 m e está disponível nas 
cores azul ou marrom.

Projetado e produzido nos Estados Unidos, 
o AccessRec LLC oferece a maneira mais 
econômica de criar uma rota de acesso à praia. 
Especialmente quando comparado com os 
custos necessários na substituição frequente e 
extensa instalação, manutenção ou reparo de 
nossos concorrentes, AccessMat® é a solução 
mais econômica do mercado.

Desenvolvido especificamente para o 
tráfego de pedestres, o AccessMat® oferece 
a superfície mais amigável para os banhistas 
descalços. Sempre que uma passarela com 
aderência permeável à água for necessária, 
o AccessMat® Beach Accessibility Mat® é 
a solução. O material de poliéster do 
AccessMat® oferece bordas mais seguras 
que não requerem acabamento secundário.

Isso reduz consideravelmente o risco de 
ferimentos nos pés descalços ou corte nas 
mãos ao instalar ou remover o AccessMat®. 
A superfície fresca do nosso AccessMat® 
proporciona conforto aos usuários descalços, 
especialmente naqueles dias quentes e 
ensolarados!Os tapetes de acessibilidade de praia AccessMat® foram 

desenvolvidos especificamente para uso em aplicações de 
acesso a recreações permanentes ou temporárias. AccessMat® 
é uma via de acesso portátil e removível que pode ser usada em 
uma infinidade de aplicações para indivíduos de todas as 
necessidades (acesso de pedestres e cadeiras de rodas), bem 
como carrinhos de bebê e, mais particularmente, em ambientes 
de praia.6 7
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O AccessMat® não desfiará nas bordas nem irá exibir 
qualquer tipo de desgaste na superfície mediante 
o uso normal e manutenção adequada.

A durabilidade de construção e a portabilidade 
do produto fazem dele a solução perfeita para 
disponibilizar caminhos acessíveis para praia. Utilizar 
os benefícios do poliéster garante que a rigidez e a 
resistência sejam preservadas em superfícies de areia 
macia, enquanto o material de poliéster não tecido é 
capaz de contornar superfícies onduladas. Pesando 
apenas 2.22 kg/m² AccessMat® pode ser facilmente 
transportado por 1-2 pessoas. No final da 
temporada, basta enrolar seu AccessMat® e 
armazená-lo até a próxima temporada de praia.

Ao contrário de alguns dos produtos dos nossos 
concorrentes, seu tapete permanecerá tão leve quanto 
na primeira vez que você o pousou, já que a areia não 
fica presa sob a superfície plana de poliéster. 
AccessMat® vem com 5 anos de garantia limitada.

Este produto environmentaly friendly é facil 
de ser instalado e removido de acordo com os 
regulamentos ambientais. O material de poliéster 
estabiliza raios ultravioleta é reciclado e reciclável 
após o uso, reduzindo seu impacto ambiental.

Duas pessoas podem instalar uma seção de 1.52 x 
30.48 m em menos de 10 minutos.

Manutenção mínima – pode ser limpa com o auxílio 
de uma vassoura, ventilador ou lavador de alta pressão 
- a areia atravessa a estrutura permeável da esteira e 
não fica presa sob a superfície da esteira.

DURÁVEL E LEVE

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 
E RECICLÁVEL

INSTALAÇ O RAPIDA 
E MANUTENCAO 

conectores de alumínio duráveis que não se desprendem sob tensão - basta inserir nossos 
plugues inovadores e parafusos e porcas de aço inoxidável dentro dos orifícios do conector 
para conectar dois tapetes de maneira contínua. O conector e o hardware são 100% livres de 
barreiras e são compatíveis com as normas da ADA.

CONECTOR E SISTEMA DE HARDWARE
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AccessDeck ™, fabricado no exterior e Access-
Deck®USA, fabricado nos EUA são tapetes de 
alta qualidade que são projetados para fornecer 
proteção no solo e facilitar o movimento do 
tráfego de pedestres e veículos em uma grande 
variedade de superfícies instáveis (por exem-
plo, areia e lama) Eles atuam como uma via de 
proteção temporária ou permanente, atendendo a 
qualquer necessidade situacional.Feito nos Estados Unidos

PAINÉIS DE PLÁSTICO PREMIUM

A IMPORTANCIA DA 
VERSATILIDADE

Uma das características mais interessantes do 
AD é sua capacidade reversível. AD tem um 
padrão de piso integrado exclusivo moldado 
em cada lado da placa para servir a uma 
solução multiuso. Essa capacidade é ideal para 
situações em que a necessidade de cadeira de 
rodas e acesso de pedestres está presente; no 
entanto, um projeto de piso acidentado pode, 
em algum momento, caso queira.

De um lado, o AD oferece um design de piso 
antiderrapante, adequado para cadeirantes e 
pedestres, para garantir um acesso seguro e 
confortável, ao mesmo tempo em que oferece 
uma superfície resistente à tração para veículos 
e / ou equipamentos.

O segundo design é a nossa superfície rígida 
padrão que oferece tração adicional do tapete 
ao solo, ajudando a evitar que o tapete 
escorregue ou gire. Este projeto é específico 
para tráfego de veículos maiores (ou seja, 
equipamentos de máquinas e TVs A).

FABRICADO COM O MAIS 
ALTO PADRÃO

AD é construído usando um material de 
polietileno de alta densidade (HDPE) 
reconhecido por sua relação resistência-
densidade. Este material fornece uma base de 
apoio firme e tração para uma ampla variedade 
de atividades recreativas; além disso, seus 
recursos de resistência química e às intempéries, 
junto com seus aditivos de proteção UV, ajudam 
a preservar e proteger o AD de qualquer dano 
ou deterioração causado por elementos 
externos.

10 11
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NOVAS MEDIDAS RENDEM 
GRANDES BENEFÍCIOS
Ele contém 4 orifícios de conexão (um em cada 
canto) e 6 orifícios adicionais que permitem que 
os painéis sejam conectados em uma variedade 
de configurações. 

• O peso padrão de um painel é 28,1 a 31,3 kg 
respectivamente para ADUSA e AD.

• Cada painel tem uma largura e comprimento de 
1,22 m x 1,82 m.

• Mede 12,7 mm de espessura.

• Movimenta até 80 toneladas.

• Conecte-se em uma variedade de configurações.

• 6 anos de garantia

VERSÁTIL
As dimensões do AD™ o tornam mais 
gerenciável e transportável. O 
processo de instalação e remoção é 
rápido e fácil e não requer mais do 
que 2 pessoas para concluir o trabalho 
(não são necessárias ferramentas ou 
maquinários!). AD ™ consome menos 
espaço, é mais fácil de armazenar e 
despachar e, portanto, o custo geral 
é menor.

VISUALMENTE APELATIVO
AD ™ é fabricado em azul e em 
castanho com uma versão mais clara de azul 
e castanho para ADUSA. A cor azul do tapete 
é perfeita para se destacar, enquanto o 
castanho combina perfeitamente com o 
ambiente natural. As placas de cor azul e 
castanho não são apenas esteticamente 
agradáveis aos olhos, mas integram-se bem 
com os nossos sistemas de esteiras 
roll-out para acessibilidade à praia, que 
também oferecemos em azul e marrom.

VANTAGENS DE USAR OS 
MATERIAIS DE PEAD

FÁCIL DE MANTER 
E LIMPAR

SUSTENTÁVEL AOS EXTREMOS 
DE TEMPERATURA

NÃO IRÁ DEFORMAR, APODRER, 
RACHAR OU DELAMINAR

PADRÕES ANTI 
DERRAPANTES 
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CADEIRA DE RODAS DE 
PRAIA FLUTUANTE

Bolso traseiro impermeável

Apoio de braço flutuante Cinto de segurança

Puxar o anel

Largura do assento: 0,45 m
Profundidade do assento: 0,43 m
Altura do assento: 0,41 à 0,45 m

Botão de liberação

Borracha Pneumática 
de 0,41 m

Borracha Pneumática de 0,30 m

3 ajustes de assento 
diferentes

Comprimento: 1,65 m

Largura: 1,1 m

Altura: 
1,2 m

APROVEITE A ÁGUA COM A 
FAMÍLIA E OS AMIGOS!
WaterWheels® é perfeito para todos os usuários de ca-
deiras de rodas e pessoas com necessidades especiais. 
WaterWheels® foi projetado para oferecer aos usuários a 
experiência ideal ao ar livre. Com apoios de braço e pneus 
flutuantes, WaterWheels® transporta você facilmente da 
praia para a água! Aproveite o mar ou a piscina enquanto 
relaxa em suas WaterWheels®

APROVEITE O CONFORTO 
DE WATERWHEELS®

MOVA-SE CONFORTÁVELMENTE  
DE LUGAR PARA LUGAR

ARMAZENE E TRANSPORTE 
CONVENIENTEMENTE SUAS 
WATERWHEELS®

WaterWheels® foi projetado pensan-
do em nossos clientes. A cadeira de 
rodas proporciona aos usuários um 
conforto duradouro para que possam 
relaxar, reclinar-se e aproveitar o ar 
livre!
A comunidade de pessoas com 
deficiência agora pode aproveitar a 
praia, o mar, o lago, o parque aquático 
e a piscina com a confiabilidade e o 
conforto do Waterwheels®

WaterWheels® é um carrinho de 
três rodas projetado de forma que 
o usuário permaneça reclinado em 
uma cadeira ergonômica.
O assento Waterwheels® possui 3 
posições, uma para fazer a tran-
sição do usuário para a cadeira 
e duas para reclinar a cadeira. 
Estes são ajustados puxando uma 
corrente nas costas para uso e 
flutuação.

WaterWheels® is the most advanced and 
the best floating beach wheelchair on the 
market. This is the ONLY floating beach chair 
that successfully passed the dimensional, 
performance, static, Impact and fatigue 
tests according to RESNA WC-1 :2009. 

WaterWheels® é composto por 
6 partes diferentes: o quadro, 2 
apoios de braço e 3 rodas grandes, 
e é facilmente montado e des-
montado em questão de minutos 
sem ferramentas! A cadeira de 
rodas dobra-se para permitir o 
transporte conveniente em 
qualquer veículo ou armazenagem 
até a próxima utilização!

“É simplesmente a 
cadeira de praia flutuante da  
MAIS ALTA QUALIDADE
 pelo preço mais acessível”

14 15
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TerraWheels® é uma cadeira de rodas para todos os ter-
renos projetada para fornecer acesso mais fácil a todas as 
superfícies do solo. Ele fornece com segurança os usuários 
de cadeiras de rodas com transporte em áreas onde uma 
cadeira de rodas convencional se torna difícil de manejar. 
TerraWheels® é a solução definitiva para usuários de ca-
deiras de rodas acessarem praias, piscinas, parques, parques 
aquáticos, trilhas na floresta, grama, grama, cascalho e 
terrenos cobertos de neve.

As armações TerraWheels® são fabricadas em alumínio 
e aço inoxidável, enquanto as nossas rodas são feitas de 
borracha. TerraWheels® apresenta duas rodas giratórias 
traseiras que permitem uma mobilidade mais fácil em 
qualquer superfície. TerraWheels® vem com freios para 
que os usuários fiquem seguros e protegidos enquanto 
estão parados. Para maximizar o conforto dos usuários, 
nosso produto oferece três opções de reclinação, um 
amplo espaço para sentar e um apoio para os pés.

É simplesmente a cadeira de rodas para todos os 
terrenos mais versátil e robusta para todas as 
experiências com o preço mais acessível! 

TerraWheels® pode ser dobrado para 
transportar e armazenar facilmente em 
pequenos espaços. É fácil de montar e 
desmontar sem ferramentas.

• Sistema de freio da roda traseira

• Rodas de borracha (fáceis de reparar, 
em oposição às rodas de PVC cinza)

• Esteticamente agradável (tecido col-
orido e apoio de braço) e bolso traseiro 
largo

• Acomoda peso de até 136 kg.

• O assento traseiro reclina e dobra

• Estrutura confortável com a mais amp-
la capacidade de assento

• Fácil de empurrar e manobrar em 
terrenos e espaços desafiadores.

PASSA EM TODAS 
AS ABERTURAS DE 

PORTA PADRÃO

Ref. Do produto: TW-4

Capacidade de peso: 136 kg 

TerraWheels® é projetado para maximizar sua 
experiência ao ar livre. TerraWheels® dá a todos a 
oportunidade de desfrutar de todas as atividades ao ar 
livre ao máximo! AccessRec, LLC criou TerraWheels® 
com o objetivo de fornecer as opções mais versáteis 
para usuários de cadeiras de rodas experimentarem 
o ar livre, além da praia!

APRESENTANDO TERRAWHEELS®!

DURABILIDADE E CONFORTO 
DE TERRAWHEELS®

FÁCIL TRANSPORTE E 
ARMAZENAMENTO

BENEFÍCIOS DO
TERRAWHEELS®

APROVEITE AO AR LIVRE COM 
A FAMÍLIA E OS AMIGOS!

CADEIRA DE RODAS PARA 
TODOS OS TERRENOS

É simplesmente a cadeira de 
rodas para todos os terrenos mais 

VERSÁTIL E MAIS FORTE 
para todas as experiências com 

o preço mais acessível! 
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WETMAT® I: TAPETES DE LAZER AO AR LIVRE WETMAT® II: ESTEIRAS DE 
RECREAÇÃO AQUÁTICA E 
PÉS DESCALÇOS

WETMAT® III: MATTING DE ESTABILIZAÇÃO 
PARA SERVIÇOS PESADOSWetMat®I é um tapete antiderrapante de uso geral que oferece segurança 

e maior conforto a todos os usuários. Como uma solução econômica para 
áreas versáteis com tendência à exposição à água, o WetMat®I é eficaz 
quando os usuários estão descalços ou usando sapatos. O material 
antiderrapante do WetMat torna-o o complemento ideal para aumentar a 
segurança em torno de playgrounds, calçadões e passarelas, lançamentos 
de barcos de pequeno porte, etc. Seu material leve o torna ideal para fácil 
instalação e limpeza. O WetMat®I também pode ser usado para fornecer 
passagens em terrenos ao ar livre que podem apresentar umidade. Como 
uma solução de esteira de uso geral, WetMat®I pode ser aplicado em terra, 
neve, folhas, concreto e calçadão de madeira, bem como grama para 
adicionar segurança em espaços ao ar livre.

O que há de mais moderno em esteiras de 
esporte e lazer para uso em áreas molhadas 
onde o tráfego descalço é extenso. Feito 
de PVC forte e não poroso com barras 
inferiores canalizadas, o WetMat®II drenará 
automaticamente até mesmo as maiores 
quantidades de água. Portanto, é perfeito para 
dissipar respingos quando instalado ao redor 
de chuveiros, piscinas, saunas, banheiras de 
hidromassagem e outras áreas úmidas.

ACESSÓRIOS
CLIPE CONECTOR
lado a ponta, para unir seções 
de esteira lado a ponta.
Fornecido em pacotes de 10.

CLIPES CONECTORES
dupla finalidade, para unir seções da 
esteira lado a lado ou ponta a ponta. 
Fornecido em pacotes de 10.

U-PINS
Grampos de aço de 17 cm de 
comprimento x 6,98 cm de 
largura usados para ancorar 
WetMat® em terrenos macios.

WetMat®III é uma versão mais forte do WETMAT®I é uma 
solução de esteira resistente e durável que aumenta a segu-
rança e a produtividade depois de instalada. Esta solução de 
esteira antiderrapante melhora os ambientes de trabalho em 
uma ampla variedade de aplicações recreativas, comerciais e 
industriais. Esta esteira se destina a aumentar a estabilização 
da superfície em qualquer tipo de terreno, desde pedestres a 
veículos de peso médio. WetMat®III é ideal para lançamentos 
de barcos, rampas de barcos e quaisquer outras áreas onde a 
estabilização do solo &; a segurança é necessária.

BENEFÍCIOS

• Certificado antiderrapante

• resistente a UV

• Excelente drenagem

• Excelente higiene

• Fácil de cortar no local

• Instalação rápida

• Contornos para superfícies irregulares 
18 19
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•  Percursos para pedrestes e para cadeiras de rodas  

- (rotas compatíveis com ADA / ABA)

•  Rotas temporárias acessíveis para locais de votação 

•  Calçadas temporárias durante construções

•  Áreas de estacionamentos gramados

•  Caminhos temporários e permanentes para locais ao ar livre

• Gramado frontal e estacionamento

•  Taxiways de aeronaves leves 

•  Superfícies equestres

•  Acesso ao parque de caravanas e vagas para caravanas

•  Aplicações temporárias ou permanentes de esteiras

•   Instalação rápida e econômica, sem a necessidade de 
remoção de sujeira

•  Caminho antiderrapante

•  Solução de esteira estética, uma vez que a grama cresce 
através da malha

•  Um alto nível de reforço e proteção para áreas de alto 
tráfego (até 8 toneladas por eixo (carga imposta)

com GrassMat® estão os dispositivos de ancoragem 
como pinos em U de aço (fornecidos em quantidade 
de 50 unidades de 17 cm de comprimento x 6,98 cm 
de largura) e espigões de plástico (fornecidos por 
quantidade de 50 unidades por 20,32cm de 
comprimento). Duas alças são fornecidas por rolo 
para armazenamento e transporte.

TAMBÉM DISPONÍVEL

ESTEIRAS DE MOBILIDADE/
ACESSIBILIDADE

GRASSMAT® é um sistema de esteira rolante resistente 
usado para proteger, reforçar e estabilizar áreas 
gramadas e solos macios, como areia, solo, neve, aparas 
de madeira, folhas, etc. Instalado diretamente nas 
superfícies existentes, GRASSMAT® é uma solução 
econômica para um reforço e proteção rápida e eficiente 
de eventos de campo, estacionamentos, caminhos de 
pedestres e cadeiras de rodas, vias de acesso para 
veículos de emergência e até taxiamento de aeronaves 
leves, etc. Suas aplicações são infinitas. GRASSMAT® 
oferece segurança em qualquer terreno sujeito a lama 
devido ao tráfego contínuo de veículos ou pedestres. Sua 
estrutura de malha oscilante única melhora a resistência 
ao deslizamento e a tração em até 97% em comparação 
com as malhas retas orientadas padrão. Ele também 
permite que a grama cresça através dos orifícios da 
malha, tornando-a praticamente invisível após apenas 
uma semana. GRASSMAT® é a melhor solução para 
manter a grama saudável, proporcionando um ambiente 
mais seguro para pedestres, veículos, cadeirantes e 
outros que necessitem de via de acesso assistido.

GrassMat® é fornecido em rolos de de 1 m ou 2 m de 
largura para 10 m ou 20 m de comprimento, com 
espessura de 13mm.

GRASSMAT® é fabricado a partir de 
HDPE reciclado e estabilizado aos raios 
UV e é totalmente reciclável (conteúdo 
mínimo de 20% de polímero reciclado).

UMA SOLUÇÃO EFICAZ 
CUSTO PARA:

O GRASSMAT® É CERTO 
PARA VOCÊ?

20 21
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TAMBÉM OFERECE

SENHOR. BOARDWALK® 
Um sistema de passarelas de madeira 

estendido feito de Trex® ou Ipe de Teca. 

Oferecido em uma passarela de largura 

de 0,91 à 1,82 m. 

MUSTMOVE® 
MustMove®BAM é um sistema de esteira 

de mobilidade de desdobramento de 

esteira e rampa de barco com 9,5 'de 

largura revestido de borracha e reforçado

com barras compostas e protegidas

com superfície revestida antideslizante.

HIPPOCAMPE® 

Uma cadeira de praia e para 

todos os terrenos em alumínio 

e aço inoxidável de alta 

qualidade.

CADEIRAS DE PVC
Nossas quatro cadeiras são feitas 

de construção de PVC durável e 

rodas não corrosivas.
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ACCESSCOMTM

KIT

ACCESSDECK

Produtos
Referência

# Cor Dimensões
Largura (m) Comprimento (m)

PesoMaterial

ACCESSDECK® USA

Rolo de poliéster 
100% não tecido

Painel HDPE

HDPE oscilado

Trex

Teak  IPE

Rolo de Polímero

PVC

Verde

Cinza

Castanho

Bege

Bege, 
Azul, 

Marrom

Painel HDPE Azul ou castanho 14.04

12.82

1.22

1.22

1.83

1.83

31

29Azul ou marrom

Azul ou
Castanho

Painel HDPE

DURADECK 2®

GRASSMAT®

MR. BOARDWALK®

MUSTMOVE® PATH

MUSTMOVE® BAM

WETMAT® Grade I

Material
Magia

Texto e
logotipo

 personalizado

Bege
ou branco

AM3-ANG
AM3-SQ

AM5-ANG
AM5-SQ

AM3-CUST

AM5-CUST

AM10-CUST

AM6-ANG
AM6-SQ

AM6-CUST

AM10-25

AC3

AC5

AC6

AC10

DD2

GM3.3-33

GM3.3-66

AM10-33

AM10-50

AM10-ANG
AM10-SQ

AM6-25

AM6-33

AM6-50

AM6-100

26

34

52

103

31

41

62

124

7.62

7.62

10.06

15.24

52

68

104

10.06

15.24

30.48

1.52

0.912.22

2.23
1.83

13.11

2.20

16.73

13.12

2.23

4.59

5.22

7.51

3.05

0.91 0.69

0.69

0.69

0.69

2.44

10.00 22

20.00 44

10.00 44

20.00

Personalizado

88

39

1.52

1.83

3.05

1.00

2.00

0.91

1.22

1.52

1.83

0.91

1.22

1.52

1.83

1.49

2.90

0.91

1.22

42

56

48

64

69

92

10.00

10.00

10.06

33

65

1.22

Personalizado —

—

—

Personalizado

Personalizado

—

—

Personalizado

AM5-25

AM5-33

AM5-50

AM5-100

AM3-25

AM3-33

AM3-50

AM3-100

7.62 15

20

31

62

10.06

15.24

30.48

7.62

10.06

15.24

30.48

AD-4x6

ADUSA-4x6

ACCESSMAT®

MBT - 3

MBT - 4

MBT - 5

MBT - 6

MBTI - 3

MBTI - 4

MBTI - 5

MBTI - 6

0ENGDIVERSF

MMOSACNRR19001

WMI3-33

WMI4-33

0.91

1.22

0.91

1.22

WMII3-33

WMII4-33

WMIII3-33

WMIII4-33

WETMAT® Grade II

WETMAT® Grade III

GM6.6-33

GM6.6-66

(Kg)

SUPERFÍCIES DE ACESSO À TERRA 
E PRAIA EM CONFORMIDADE 
COM ADA / ABA



GLOBAL
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NOSSA HISTÓRIA

AccessRec LLC é uma empresa familiar americana fundada por Sebastien 
Ragon, sua esposa, Kristen e John Rafanello em Clifton, NJ. O 
desenvolvimento da AccessRec LLC foi verdadeiramente inspirado pela paixão 
de Sebastien e Kristen por lazer e atividades recreativas, como uma abordagem 
holística para uma vida saudável. Juntos, eles formaram a AccessRec LLC, com 
a missão de fornecer acesso seguro e eficaz a oportunidades recreativas para 
indivíduos de todas as necessidades. De sistemas de esteira para 
acessibilidade do solo a cadeiras de rodas, a AccessRec LLC oferece 
uma ampla gama de produtos para melhorar a inclusão segura na recreação.

Deixe-nos ajudá-lo a tornar suas áreas mais acessíveis para 
TODOS, juntando-se à comunidade ACCESSREC LLC!

58 ANOS DE EXPERIÊNCIA
SOBRE O PROPRIETÁRIO

SOBRE O PROPRIETÁRIO 
NEW JERSEY WIRE CLOTH INC.

Sebastien tem mais de uma década de experiência na indústria de acesso à base de 
água. Sua experiência inclui negociação e colaboração com autoridades municipais, 
administradores de parques, outras organizações governamentais e sem fins lucrativos, 
bem como indivíduos, no processo de aquisição para fechar negócios que variam de $ 
1.000 a $ 3,5 milhões de dólares. Sua forte abordagem ética para enfrentar qualquer 
desafio continua a torná-lo um grande parceiro de distribuidores, agentes, empreiteiros 
e clientes governamentais. Ele se orgulha de seu pensamento inovador que resultou 
na melhoria e criação de novos produtos nacional e internacionalmente. Sebastien 
participou de várias audiências como a U.S. Access Board e a American Shore & Beach 
Preservation Association para discutir e estabelecer rotas de acesso à praia ADA. Seu 
conhecimento, experiência e sensibilidade foram inestimáveis   para avaliar a necessidade 
de diretrizes da ADA que determinam o acesso a praias para todos. Sebastien também 
participou de várias conferências, feiras e treinamentos, como o Simpósio ADA, National 
Recreation & Parks Association (NRPA), American Shore & Beach Preservation 
Association (ASBPA), para permanecer na vanguarda das Indústrias de Acessibilidade e 
Recreação. Sebastien está sempre pronto para arregaçar as mangas para ajudar os 
clientes nas instalações ou para demonstrar a qualidade superior dos produtos 
AccessRec. Ele valoriza o feedback dos clientes em primeira mão, estando disponível 
em campo para avaliar as necessidades imediatas e futuras. Embora Sebastien tenha 
começado seu trabalho melhorando o acesso para TODOS em 2004, sua experiên-
cia pessoal de reabilitação de um derrame em 2013, selou ainda mais o compromisso 
dele e de Kristen com a recreação terapêutica e viabilidade. Sebastien orgulhosamente 
atribui sua recuperação à sua perseverança e trabalho árduo característicos e,
inegavelmente, à dedicação e apoio de Kristen. Este trabalho em equipe bem-sucedido 
se reflete em sua ética de trabalho, criando a base da AccessRec LLC.

John tem uma vasta experiência na indústria de esteiras de poliéster. John assumiu a 
empresa familiar, NJWC, originalmente estabelecida em 1959. John e Seb têm feito 
uma parceria para fabricar AccessMat®, as melhores esteiras de acesso à praia em 
conformidade com ADA do mundo! O atendimento ao cliente de John é incomparável 
e seu produto final é sempre apoiado com garantia de satisfação.

SEBASTIEN RAGON

JOHN RAFANELLO
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GSA Contract # 47QSWA20D005C

ACCESSREC, LLC - US HEADQUARTER   

55 Park Slope I Clifton, Nova Jersey 07011 EUA 

Escritório: +1 973-955-0514 - Fax: +1 201-624-7007 

Email: sales@AccessRec.com - Web: www.AccessRec.com 

ENCONTRE-NOS NO FACEBOOK!
www.facebook.com/AccessRecLLC 


