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HISTÓRICO

A World Sports é a líder no mercado nacional em serviços para gramados esportivos. Atuando desde 1996, 
oferecemos a melhor solução no projeto,  construção, manutenção e recuperação de campos esportivos. 

Aliando qualidade, profissionalismo e alta tecnologia, a World Sports oferece produtos e serviços de última 
geração e conta com uma equipe altamente especializada.

A World Sports é uma referência no mercado de gramados esportivos e está preparada para qualquer 
desafio. Atuando em todo o Brasil e internacionalmente tem entre seus clientes os principais clubes 
profissionais, estádios e grandes construtoras, focando sempre em superar as expectativas.

Na hora de construir ou reformar um gramado esportivo, consulte a World Sports.

Tradição, Experiência, Tecnologia e Profissionalismo que fazem a diferença!

tênis
golfe
rugby

society hípicas
futebol

Polo



GRAMaDOS ESPORTIVOS
NATURAIS e sintéticos
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A World Sports atua no segmento de gramados esportivos com grama natural ou sintética, oferecendo o 
que há de melhor em tecnologia de construção, instalação e manutenção.

Com tecnologia própria e importada dos E.U.A. e Europa para a construção e manutenção de gramados 
esportivos, os campos implantados pela World Sports oferecem uma superfície segura, consistente e 
uniforme, gerando conforto e melhor desempenho dos atletas.

Implantamos gramados naturais e sintéticos de alta qualidade e durabilidade no Padrão FIFA.    

                      Tecnologia de ponta em gramados esportivos.
               O primeiro gramado certificado FIFA 2 STAR no Brasil.
                       Principais Arenas do Brasil.



A World Sports possui a ultima geração em 
equipamentos para a realização de serviços de 
Recuperação e Manutenção de gramados esportivos. 
Nossa meta é sempre a busca de um gramado forte e 
saudável para a prática esportiva.
 
Entre os principais equipamentos e serviços 
que a World Sports oferece estão:

 Aeração e Descompactação de Solo 
Adubações Granulares e Foliares

 Coberturas Mecanizadas ”Top Dresser”
 Cortes Helicoidais e Verticais
 Nivelamento a laser
 Semeadura de Inverno - “Overseeding”
 Equipamentos exclusivos para gramados sintéticos

 

A linha World Seeds de sementes de grama comercializadas pela World Sports foram especialmente 
selecionadas para serem utilizadas em gramados esportivos, paisagismo, áreas verdes, indústrias, 
parques e praças e para atender às diferentes condições de clima e solo do Brasil.
 
A World Sports é representante exclusivo da DLF International Seeds e da Johnston Seed Co. 

Soil Aeration Reel MowerTop-Dressing Verti-cutting Stripping the sod

SERVIçOS e
EQUIPAMENTOS

SEMENTES

No segmento de gramados sintéticos 
oferecemos uma variedade de 
equipamentos e de serviços para 
manutenção dos campos focando a 
preservação de suas características. 

Representante oficial da Redexim 
Charterhouse no Brasil.

 



SIstemas 
exclusivos

CRL 
Um dos maiores 
construtores 
esportivos da Europa 
e parceiro no sistema 
FibreSoft de reforço 
em fibra elástica.

Desso 
Sistema Grassmaster – 
Injeção de 22 milhões 
de fibras sintéticas 
na base do Campo. 
Tecnologia aprovada 
nos melhores estádios 
do mundo.

SGL 
Sistema líder 
mundial em 
iluminação 
complementar 
para gramados.

Subair
Sistemas de 
drenagem a vácuo 
e Insuflamento de 
ar para estádios e 
campos de Golfe.

Redexim
Líder no segmento 
de equipamentos 
para gramados 
naturais e 
sintéticos.

A World Sports representa com exclusividade no Brasil as novas tecnologias para 
gramados esportivos profissionais como o reforço híbrido com grama sintética 
Desso Grasmaster e FibreSoft e a última geração de luzes para gramados da SGL 
presente em mais de 110 estádios no mundo.

 



Rua Joaquim de Andrade   243  Chácara Sto Antônio
São Paulo  SP  Brasil  04719 020
Phone 55  11 5681 3981   Fax 55  11 5681 4635
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