
 Centro de visitantes móvel  

 Finalmente, você pode visitar  
 seus seres queridos novamente. 
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Durante várias semanas, os residentes do lar de idosos foram incapazes de receber visitas devido à pandemia global COVID-19.
Como fabricante de tendas dobráveis, desenvolvemos uma solução que permite visitas a casas de repouso. Para permanecer 
protegido contra vírus, nossos centros de visitantes móveis podem ser configurados em questão de minutos.

Basta instalar uma tenda dobrável de 4x2 m, equipado com uma parede protetora transparente que atua como uma divisória no 
centro. Dessa forma, as visitas podem ser realizadas com segurança novamente, sem contato físico. As pessoas devem sempre 
usar uma máscara médica.

Graças à parede protetora 
de PVC transparente, é 
possível o contato visual 
entre visitantes e seres 
queridos.

 Centro de visitantes móvel  

 Um centro de visitantes móvel,  
 para estar seguro e protegido. 

 Parede de proteção  
 transparente 
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 Centro de visitantes móvel  

Solução completa:

 � Estrutura de alumínio 4x2 m.

 � Teto Impermeável e ignífugo.

 � 1 parede lateral de 6m com janela.

 � 2 paredes laterais fechadas de 2m.

Opcional: 

 � Chão disponível de 4x2 m ou 2x2 m.

 � Possibilidade de impressão individual em todos os tecidos da tenda.

 � Bases de 28kg para uso externo.

 � Kit de fixação com hastes e esticadores.

 � Tecido para tenda disponível em 12 cores.

Dimensões: 

Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação.

4x2



Nós somos fabricantes! 
Todos os componentes 
de nossas tendas dob-
ráveis são produzidos 
por nós mesmos. É 
por isso que temos 
a possibilidade de 
oferecer soluções per-
sonalizadas e garantir 
um tempo de entrega 
rápido.

Você não pode ir mais 
rápido. A montagem é 
simples, rápida e sem 
o uso de ferramen-
tas. A tenda dobrável 
Mastertent está pronta 
para uso em segundos.

Nós não vamos deixar 
você na chuva! Testes 
contínuos e regulares 
nos tecidos utiliza-
dos em nossas tendas 
garantem sua absoluta 
impermeabilidade.

Fabricante

Easy-Up Impermeável

 IInovador, eficiente e seguro.  

 Nossa contribuição para uma maior prevenção  
 contra o COVID-19. 

MASTERTENT IBERICA 
Madrid: Calle Minas 49 ∙ Polígono Industrial Urtinsa ∙ 28923 Alcorcón 

Barcelona: Via Trajana ∙ 50 Nave 35 ∙ 08020 Barcelona 
info@mastertent.com ∙ +34 902 22 55 10

www.mastertent.com


