
CATÁLOGO DE TENDAS PANTOGRÁFICAS



Tenda Pantográca
Tenda 2 x 2m

*Ilustração sem escala
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Ponto opcional
de iluminação

Especificações Técnicas

Área coberta do módulo: 4m²

Largura e Comprimento: 2x2m

Altura: m / Total 2,8mPé direito 1,90

Testeira: ,01m0,32 x 2

Logomarca Banner: 0,4 x 1m

Especificações dos Materiais Acessórios

üSacola de transporte;

üPonto de Iluminação (opcional);

üFechamentos Laterais (opcionais);

üManual de instruções.

Benefícios

 Cobertura estável e segura;ü

ü Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento;

ü Personalização através de aplicação 

de banners ou impressão total; .

ü Garantia de 6 meses (tenda de aço)  ou 
12 meses (tenda de alumínio) para  
defeitos de fabricação (não incluso frete); 

.üGarantia de impressão de 6 meses. 

Transporte

Quantidade de volumes: 1

Embalagem: Caixa de papelão

Dimensões Embalagem: 0,35x0,35x1,4m

Peso: 15kg (alum.) ou 20kg (aço)
           *dimensões e pesos  da tenda sem acessórios

Montagem

ü Não necessita de ferramentas

ü 2 pessoas - 3 minutos

ü Estrutura em tubo de aço galvanizado 
a fogo ou alumínio;

üOpções para a capa:Nylon impresso 
cor de linha ou cristal; .

üOpções para fechamentos (opcionais) 
:Nylon impresso, cor de linha ou cristal; 

*Outras cores sob consulta



Tenda Pantográca
Tenda 3 x 3m
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Especificações Técnicas

Transporte

Quantidade de volumes: 1

Embalagem: Caixa de papelão

Dimensões da Embalagem:0,45x0,45x1,5m

Peso:20kg (alum.) ou 40kg(aço)
           *dimensões e pesos  da tenda sem acessórios

Área coberta do módulo: 9m²

Largura e Comprimento: 3 x 3m

Altura: ,3m / Total 3,35mPé direito 2

Testeira: 0,42 x 3,00m/ 0,42 x 4,5m

Logomarca Banner: 0,6 x 1,5m 0,4 x 1m /

Ponto opcional
de iluminação
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*Ilustração sem escala

Especificações dos Materiais Benefícios

 Cobertura estável e segura;ü

ü Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento;

ü Personalização através de aplicação 

de banners ou impressão total; .

ü Garantia de 6 meses (tenda de aço)  ou 
12 meses (tenda de alumínio) para  
defeitos de fabricação (não incluso frete); 

.üGarantia de impressão de 6 meses. 

ü Estrutura em tubo de aço galvanizado 
a fogo ou alumínio;

üOpções para a capa:Nylon impresso 
cor de linha ou cristal; .

üOpções para fechamentos (opcionais) 
:Nylon impresso, cor de linha ou cristal; 

*Outras cores sob consulta

Acessórios

üSacola de transporte;

üPonto de Iluminação (opcional);

üFechamentos Laterais (opcionais);

üManual de instruções.

Montagem

ü Não necessita de ferramentas

ü 2 pessoas - 3 minutos



Tenda Pantgráca
Tenda 3 x 4,5m
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Especificações Técnicas

Transporte

Quantidade de volumes: 1

Embalagem: Caixa de papelão

Dimensões da Embalagem: 0,6x0,6x1,5m

Peso: 25kg (alum.) ou 48kg(aço)
           *dimensões e pesos  da tenda sem acessórios

Área coberta do módulo: 13,5m²

Largura e Comprimento: 4,5 x 3m

Altura: ,3m / Total 3,5mPé direito 2

Testeira: 0,42  x 3m / 0,42 x 4,5m

Logomarca Banner: 0,6 x 1,5m / 0,6 x 2,5m  

Ponto opcional
de iluminação
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*Ilustração sem escala

Especificações dos Materiais Benefícios

 Cobertura estável e segura;ü

ü Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento;

ü Personalização através de aplicação 

de banners ou impressão total; .

ü Garantia de 6 meses (tenda de aço)  ou 
12 meses (tenda de alumínio) para  
defeitos de fabricação (não incluso frete); 

.üGarantia de impressão de 6 meses. 

ü Estrutura em tubo de aço galvanizado 
a fogo ou alumínio;

üOpções para a capa:Nylon impresso 
cor de linha ou cristal; .

üOpções para fechamentos (opcionais) 
:Nylon impresso, cor de linha ou cristal; 

*Outras cores sob consulta

Acessórios

üSacola de transporte;

üPonto de Iluminação (opcional);

üFechamentos Laterais (opcionais);

üManual de instruções.

Montagem

ü Não necessita de ferramentas

ü 2 pessoas - 5 minutos



Tenda Pantgráca
Tenda 3 x 6m

A
té

 2
,3

0
m

6m

6m

3
m

Especificações Técnicas

Transporte

Quantidade de volumes: 1

Embalagem: Caixa de papelão

Dimensões da Embalagem:0,5x0,9x1,5m

Peso: 40kg (alum.) ou 55kg(aço)
           *dimensões e pesos  da tenda sem acessórios

Área coberta do módulo: 18m²

Largura e Comprimento: 6 x 3m

Altura: ,3m / Total 3,5mPé direito 2

Testeira: 0,42 x 6m / 0,42 x 3m

Logomarca Banner: 0,4x1m / 0,95x3,6m

Ponto opcional
de iluminação
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*Ilustração sem escala

Especificações dos Materiais Benefícios

 Cobertura estável e segura;ü

ü Estrutura totalmente retrátil, de fácil 

montagem e armazenamento;

ü Personalização através de aplicação 

de banners ou impressão total; .

ü Garantia de 6 meses (tenda de aço)  ou 
12 meses (tenda de alumínio) para  
defeitos de fabricação (não incluso frete); 

.üGarantia de impressão de 6 meses. 

ü Estrutura em tubo de aço galvanizado 
a fogo ou alumínio;

üOpções para a capa:Nylon impresso 
cor de linha ou cristal; .

üOpções para fechamentos (opcionais) 
:Nylon impresso, cor de linha ou cristal; 

*Outras cores sob consulta

Acessórios

üSacola de transporte;

üPonto de Iluminação (opcional);

üFechamentos Laterais (opcionais);

üManual de instruções.

Montagem

ü Não necessita de ferramentas

ü 2 pessoas - 5 minutos


