
CATÁLOGO DE TENDAS PERSONALIZADAS COMPACTAS 



MODELOS ESTRUTURADOS
Tenda Personalizadas



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:
4m²

Largura:
2m

Comprimento:
2m

Altura:
Até 2,30m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas.

 Capacidade para 8 pessoas sentadas 

e 9 em pé. 

 Capacidade para 1 conjunto de mesa 

e cadeiras plásticas.  

  Estrutura em tubo de metalon 
galvanizado a fogo ou alumínio;

 Tecido emborrachado 100% poliéster 

ou poliamida (cores disponíveis na pág. 

25.

Bene�cios

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)
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TENDA PANTOGRÁFICA  
 Modelo 2 x 2m

2m



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:
9m²

Largura:
3m

Comprimento:
3m

Altura:
Até 2,30m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas.

  Capacidade para  18  pessoas 

sentadas e 20 em pé. 

 Capacidade para 4 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios
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TENDA PANTOGRÁFICA  
 Modelo 3 x 3m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

  Estrutura em tubo de metalon 
galvanizado a fogo ou alumínio;

 Tecido emborrachado 100% poliéster 

ou poliamida (cores disponíveis na pág. 

25.



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:
13,5m²

Largura:
3m

Comprimento:
4,5m

Altura:
Até 2,30m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

  Exposições, feiras,  ponto de vendas.

  Capacidade para  30  pessoas 

sentadas e 35 em pé. 

 Capacidade para 6 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios
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TENDA PANTOGRÁFICA  
 Modelo 4,5 x 3m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

  Estrutura em tubo de metalon 
galvanizado a fogo ou alumínio;

 Tecido emborrachado 100% poliéster 

ou poliamida (cores disponíveis na pág. 

25.



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:
18m²

Largura:
3m

Comprimento:
6m

Altura:
Até 2,30m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas.

 Capacidade para 36 pessoas sentadas 

e 45 em pé. 

 Capacidade para 8 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

A
té

 2
,3

0
m

6m

6m

3
m

TENDA PANTOGRÁFICA  
 Modelo 6 x 3m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

  Estrutura em tubo de metalon 
galvanizado a fogo ou alumínio;

 Tecido emborrachado 100% poliéster 

ou poliamida (cores disponíveis na pág. 

25.



*Ilustração sem escala

11

Área coberta do módulo:
4m²

Largura:
2m

Comprimento:
2m

Altura:
2,60m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

TENDA Arco  
 Modelo 2 x 2m

2
m

2m

2
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 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas;

 Capacidade para 8 pessoas sentadas 

e 9 em pé;

 Capacidade para 1 conjunto de mesa 

e cadeiras plásticas.  

Especificações Técnicas

Especificações dos Materiais Indicações para uso Bene�cios

 Cobertura estável e segura;

  Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

  Estrutura desmontável ,  de fáci l 

montagem e armazenamento; 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

 Estrutura em tubo de metalon 
galvanizado a fogo;

 Tecido emborrachado 100% poliéster 

ou poliamida (cores disponíveis na pág.  

25.



*Ilustração sem escala

11

TENDA Arco  
 Modelo 3 x 3m

3
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3mÁrea coberta do módulo:
9m²

Largura:
3m

Comprimento:
3m

Altura:
3,30m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações Técnicas

Especificações dos Materiais Indicações para uso Bene�cios

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas;

  Capacidade para  18  pessoas 

sentadas e 20 em pé;

 Capacidade para 5 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

 Cobertura estável e segura;

  Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

  Estrutura desmontável ,  de fáci l 

montagem e armazenamento; 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

 Estrutura em tubo de metalon 
galvanizado a fogo;

 Tecido emborrachado 100% poliéster 

ou poliamida (cores disponíveis na pág.  

25.



*Ilustração sem escala

11

TENDA Arco  
 Modelo 4 x 4m

4
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Área coberta do módulo:
16m²

Largura:
4m

Comprimento:
4m

Altura:
3,30m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações Técnicas

Especificações dos Materiais Indicações para uso Bene�cios

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas;

 Capacidade para 32 pessoas 

sentadas e 36 em pé;

 Capacidade para 5 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

 Cobertura estável e segura;

  Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

  Estrutura desmontável ,  de fáci l 

montagem e armazenamento; 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

 Estrutura em tubo de metalon 
galvanizado a fogo;

 Tecido emborrachado 100% poliéster 

ou poliamida (cores disponíveis na pág.  

25.



*Ilustração sem escala

11

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, stand de vendas;

 Capacidade para 42 pessoas 

sentadas e 52 em pé. 

 Capacidade para 8 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

TENDA SEMIESFÉRICA 
 Modelo Ø6m

3
,5

m

6mØ

Área coberta do módulo:
23,38m²

Diametro:
Ø6m

Altura:
3,5m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações Técnicas

Especificações dos Materiais Indicações para uso Bene�cios

 Cobertura estável e segura;

  Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

  Estrutura desmontável ,  de fáci l 

montagem e armazenamento; 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

 Estrutura em tubo de metalon 
galvanizado a fogo;

 Tecido emborrachado 100% poliéster 

ou poliamida (cores disponíveis na pág.  

25.



MODELOS INFLÁVEIS
Tenda Personalizadas



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Especificações dos Materiais Indicações para uso Bene�cios
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TENDA ARCO  
 Modelo 3 x 3m

 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 1 Motor 230w - 220v

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

Área coberta do módulo:
9m²

Largura:
3m

Comprimento:
3m

Altura:
3,10m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, congressos e 

pontos de vendas.

  Capacidade para  18  pessoas 

sentadas e 20 em pé. 

 Capacidade para 5 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:
16m²

Largura:
4m

Comprimento:
4m

Altura:
3,70m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas.

  Capacidade para  18  pessoas 

sentadas e 20 em pé. 

 Capacidade para 4 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

TENDA ARCO  
 Modelo 4 x 4m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)
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 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 1 Motor 350w - 220v



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:
25m²

Largura:
5m

Comprimento:
5m

Altura:
3,80m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas.

  Capacidade para 18 pessoas 

sentadas e 20 em pé. 

 Capacidade para 4 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

TENDA ARCO  
 Modelo 5 x 5m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)
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 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 1 Motor 350w - 220v



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:
36m²

Largura:
6m

Comprimento:
6m

Altura:
3,80m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas;

 Capacidade para 18 pessoas sentadas 

e 20 em pé. 

 Capacidade para 4 conjuntos de mesas 

e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

TENDA ARCO  
 Modelo 6 x 6m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)
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 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 1 Motor 1100w - 220v



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:
9m²

Largura:
3m

Comprimento:
3m

Altura:
3,30m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas.

 Capacidade para 18 pessoas sentadas 

e 20 em pé. 

 Capacidade para 4 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios
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TENDA PIRÂMIDE  
 Modelo 3 x 3m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 1 Motor 230w - 220v



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:
16m²

Largura:
4m

Comprimento:
4m

Altura:
3,70m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas.

  Capacidade para 18 pessoas 

sentadas e 20 em pé. 

 Capacidade para 4 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

TENDA PIRÂMIDE  
 Modelo 4 x 4m
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 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 1 Motor 350w - 220v



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:
25m²

Largura:
5m

Comprimento:
5m

Altura:
4,50m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas.

  Capacidade para  18  pessoas 

sentadas e 20 em pé. 

 Capacidade para 4 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

TENDA PIRÂMIDE  
 Modelo 5 x 5m
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 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 1 Motor  1100w - 220v



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:
36m²

Largura:
6m

Comprimento:
6m

Altura:
5m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas.

 Capacidade para 18 pessoas 

sentadas e 20 em pé. 

 Capacidade para 4 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

TENDA PIRÂMIDE  
 Modelo 6 x 6m
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 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 1 Motor  1100w - 220v



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas.

  Capacidade para 40 pessoas 

sentadas e 44 em pé. 

 Capacidade para 7 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

TENDA SEMIESFÉRICA  
 Modelo Ø6m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

6mØ

4
,5

m

6mØ
Área coberta do módulo:
23,38m²

Diametro:
Ø6m

Altura:
4,5m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 1 Motor  1100w - 220v



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, pontos de vendas.

  Capacidade para 70 pessoas 

sentadas e 78 em pé. 

 Capacidade para 12 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

TENDA SEMIESFÉRICA  
 Modelo Ø8m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

8mØ

4
,5

m

Área coberta do módulo:
41,50m²

Diametro:
Ø8m

Altura:
4,5m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 1 Motor  1100w - 220v



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, congressos e 

pontos de vendas.

 Capacidade para 120 pessoas 

sentadas e 130 em pé. 

 Capacidade para 20 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

TENDA SEMIESFÉRICA  
 Modelo Ø10m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

4
,5

m

10m

10mØ

Área coberta do módulo:
70,70m²

Diametro:
Ø10m

Altura:
4,5m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 1 Motor  1500w - 220v



*Ilustração sem escala

11

Especificações Técnicas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, congressos e 

pontos de vendas.

 Capacidade para 180 pessoas 

sentadas e 192 em pé. 

 Capacidade para 30 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

TENDA SEMIESFÉRICA  
 Modelo Ø12m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

12mØ

12m

5
m

Área coberta do módulo:
105,80m²

Diametro:
Ø12m

Altura:
5m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 2 Motores  1100w - 220v



*Ilustração sem escala
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Especificações Técnicas

Especificações dos Materiais Indicações para uso

 Cobertura para eventos em locais 

abertos;

 Exposições, feiras, congressos e 

pontos de vendas.

 Capacidade para 250 pessoas 

sentadas e 280 em pé. 

 Capacidade para 40 conjuntos de 

mesas e cadeiras plásticas.  

Bene�cios

TENDA SEMIESFÉRICA  
 Modelo Ø14m

 Cobertura estável e segura;

 Dispensa o uso de ferramentas; 

 Personalização da capa e fechamentos 

por impressão digital, aplicação de 

logomarca impressa ou por aerografia;

 Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento 

 Acessórios disponíveis (sacola de 

transporte, estacas, estirantes, iluminação 

interna, fechamentos, cortinas, e outros)

5
,5

m

14mØ

6m

Área coberta do módulo:
157,87m²

Diametro:
Ø14m

Altura:
5,5m

nº de pessoas necessárias para 
transportar e montar:
2 pessoas

 Tecido emborrachado 100% poliéster 
ou poliamida (cores disponíveis na pág. 
25.
 2 Motores 1500w - 220v



TECIDO EMBORRACHADO
Cores disponíveis 

02. Marinho 03. Vermelho 04. Royal 05. Verde Oliva 06. Vinho 07. Bordô 08. Café 09. Chumbo

11. Piscina 12. Cinza 13. Branco 14. Rosa Bebê 15. Azul Bebê 16. Amarelo Bebê 17. Verde Água 18. Amerelo Ouro

20. Rosa 21. Laranja 22. Cereja 23. Amarelo Limão 24. Verde Limão 25. Bege 26. Azul Colegial 27. Azul Rubio

29. Verde Petróleo 30. Verde Equipamento 31. Amarelo Gema 32. Amarelo Bandeira 33. Laranja Verão 34. Mostarda 35. Cinza Prata 36. Cinza Bandeirantes

38. Areia 39. Káki 40. Chiclete Camuflado Aeronáu�ca Camuflado Exército Camuflado Tropa de Choque

11

01. Preto

10. Verde Bandeira

19. Roxo

28. Azul Turquesa

37. Gelo
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