
 Soluções para o setor de saúde  

 Ajuda confiável em tempos de crise  
 para toda a emergência COVID-19.  



  Inovador, eficaz, seguro  

Como fabricante europeu de tendas dobráveis, graças à nossa própria produção, 
a Mastertent consegue ser particularmente flexível e se adaptar rapidamente às 

novas necessidades do mercado, como as causadas por esta crise de coronavírus. 

Encontrar soluções para apoiar você e todos os heróis do COVID-19 é muito  
importante para nós.
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Protegido na cabine fechada, com mangas externas integradas e sem traje de proteção, você pode:

 � Meça a febre,
 � Colha amostras para o coronavírus,
 � Realizar testes de anticorpos,
 � Realizar testes de antígeno.

A pessoa que realiza os testes deve sempre usar luvas descartáveis e uma máscara de proteção médica com certificação FFP2 
ou FFP3.

Realize o teste sem o traje 
de proteção! 
Graças à parede de 
proteção transparente com 
mangas integradas, é 
possível medir a febre das 
pessoas e coletar amostras 
sem precisar sair da 
cabine.

 Mangas externas 

 Cabine de Test para uso interno  

 Uma inovação pequena, no entanto interesante, 
para a gestão de emergências do Covid-19. 
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 Cabine de Test para uso no exterior.  

 Uma inovação pequena, no entanto interesan-
te, para a gestão de emergências do Covid-19.
A tenda protetora pode ser facilmente montada em frente à entrada do hospital, sem permissão especial e em alguns minutos. 
Isso significa que todos os visitantes podem ser verificados rapidamente, antes de entrar no prédio, para verificar febre ou 
beber esfregue amostras na boca, nariz e garganta.

Graças à parede de proteção transparente com mangas de proteção integradas, é possível realizar medições de febre sem sair 
da tenda. A pessoa que realiza os testes deve usar luvas descartáveis e uma máscara de proteção médica com certificação FFP2 
ou FFP3.

Realize o teste sem o traje 
de proteção! 
Graças à parede de 
proteção transparente com 
mangas integradas, é 
possível medir a febre das 
pessoas e coletar amostras 
sem precisar sair da 
cabine.

 Mangas externas 
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 Cabine de Test para uso interno e no exterior  

3x1,5 1,5x1,5

Solução completa:

 � Medidas de 1,5x1,5 m ou 3x1,5 m com teto plano ou pontudo.

 � Parede lateral de peça única, com porta de enrolar integrada, abertura 
com fecho de correr e também equipada com uma rede de proteção para 
melhor circulação de ar.

 � Uma janela frontal de PVC transparente com mangas de proteção também 
é integrada na parede lateral.

 � Balcão para colocar vários itens médicos.

 � Piso integrado fixo nas paredes laterais.

Opcional: 

 � Base para uso externo.

 � Paredes laterais como ante-sala.

Tamanhos: 

Outros tamanhos estâo disponíveis mediante solicitaçâo.
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 Túnel de desinfecção  

 Chuveiro externo para  
 desinfecção completa. 
Nos hospitais, os padrões de segurança sanitária já são particularmente altos. Para reduzir ainda mais o risco de infecção, os 
chamados túneis de desinfecção podem ser instalados em frente à área de entrada. 

Nesse caso, nossa tenda dobrável, no tamanho especial de 1,5x4,5 m equipada com uma ventilação no teto, é usada ao ar livre 
como um ponto através do qual as pessoas podem desinfetar da cabeça aos pés.

Um sistema de bicos é inserido na estrutura da tenda,  que permite pulverizar o desinfetante e pulverizar sobre pessoas e 
objetos à medida que passam, garantindo a desinfecção. Todas as pessoas são desinfetadas da cabeça aos pés antes de entrar 
no prédio. Dessa forma, qualquer bactéria é eliminada de maneira confiável e segura, impedindo a propagação no ambiente 
hospitalar.

O desinfetante utilizado é 
adicionado automaticamen-
te à água através de uma 
bomba doseadora, 
eliminando vírus, bactérias, 
fungos e outros patógenos 
de maneira simples, rápida 
e segura, sendo absoluta-
mente inofensivo para as 
pessoas e o meio ambiente.

 Desinfetante 
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 Túnel de desinfecção  

1,5x4,5

Solução completa: 

 � Estrutura de 1,5x4,5 m com 8 pernas.

 � Teto de 1,5x4,5 m com 2 aberturas (1 em cada lado de 4,5 m).

 � 2 paredes fechadas de 4,5 m.

 � Piso 1,5x4,5 m.

 � 8 bases.

 � 1 kit de iluminação LED.

 � Sistema de pulverização (4 arcos de pulverização, 1 bomba, recipiente para 
desinfetante).

 � Bomba externa com:
 - Painel elétrico com fotocélula e relé temporizado
 - Bomba de alta pressão (70 bar), pressão da água 1 l/m
 - Bomba doseadora automática
 - Suporte para tanque desinfetante de 5 litros
 - Filtro de água

Opcional:

 � O tecido da tenda pode ser impresso em toda a superfície ou apenas com 
o seu logotipo ou marca.

Tamanho:

Outros tamanhos estâo disponíveis mediante solicitaçâo.
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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 de proteção médica.

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

 Centro de visitantes móvel  

 Finalmente, você pode visitar seus seres  
 queri dos novamente - Um centro de visitantes  
 móvel, para estar seguro e protegido. 

 Parede de proteção  
 transparente 

8



9

 Centro de visitantes móvel  

4x2

Solução completa:

 � Estrutura de alumínio 4x2 m.

 � Teto para tendas disponíveis em 12 cores.

 � 1 parede lateral de 6 m com janela.

 � 2 paredes laterais fechadas de 2 m.

Opcional:

 � Piso 2x2 m ou 4x2 m.

 � É possível personalizar todos os tecidos da tenda.

 � Bases ao ar livre.

 � Kit de picaretas e esticadores.

Tamanho:

Outros tamanhos estâo disponíveis mediante solicitaçâo.
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Com nossa nova construção, é possível criar salas separadas que podem ser colocadas de maneira flexível dentro de grandes 
tendas de feiras, corredores, instalações esportivas ou hospitais, não há maneira mais rápida de criar salas móveis separadas 
para os necessitados. Seja como uma sala com cama ou quarto de paciente As possibilidades de aplicação são infinitas. 

O „quarto para pacientes“ é coberto na parte superior com uma rede mosquiteira. Consiste em uma parede lateral que fecha 
completamente três lados. O quarto lado curto está equipado com uma cortina, o que torna a sala flexível para o uso. 

A solução para espaços 
interiores, que podem 
transformar rapidamente 
uma academia em um 
abrigo de emergência. 

 Infinitamente  
 expansível  Quarto móvel para pacientes  

 Proteger os saudáveis,  
 isolar os doentes. 
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Solução completa: 

 � Estrutura de alumínio 3,45x2,3 m

 � Teto plano de 3,45x2,3 m com rede de proteção integrada.

 � 9,2 m de parede lateral fechada.

 � Barra transversal de 2,3 m.

 � 2 cortinas.

Opcional: 

 �  Os tecidos das tendas podem ser impressos em toda a superfície ou ape-
nas com o seu logotipo ou marca.

Tamanhos: 

Outros tamanhos estâo disponíveis mediante solicitaçâo.

 Quarto móvel para pacientes  

3,45x2,3
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Como as pessoas que serão submetidas ao teste devem entrar em contato com a equipe do hospital e os pacientes pelo menor 
tempo possível, as estações móveis de teste para veículos provaram ser valiosos suportes, a prova de que atualmente Eles 
estão usando-o fora de muitos hospitais, evitando o contágio. 
 
O tamanho compacto e a fácil portabilidade de nossas tendas permitem que os participantes instalem estações de teste 
rapidamente e em quase todos os lugares. 

 Estações de Test móveis Drive-in  

 Na luta contra o COVID-19, é importante  
 testar o maior número possível de  
 pessoas e no menor tempo possível. O testador pode se inclinar 

facilmente em direção ao 
motorista, graças à altura 
ajustável da parede lateral.

 Altura especial 
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Solução completa: 

 � Estrutura 6x4 m com 6 pernas. Estrutura de alumínio em 9 cores padrão.

 � Tecido para tenda disponível em 12 cores.

 � Parede de 8 m com 2 portas.

 � Barra telescópica de 4 m.

 � Parede ½ altura 4 m (90 cm de altura).

Opcional: 

 � Os tecidos das tendas podem ser impressos em toda a superfície ou ape-
nas com o seu logotipo ou marca.

Tamanhos: 

Outros tamanhos estâo disponíveis mediante solicitaçâo.

 Estações de Test móveis Drive-in  

6x4 
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O kit Rescue é o equipamento de segurança mais completo que se possa imaginar. As soluções inteligentes aplicadas às 
paredes facilitam e tornam a utilização da tenda versátil. O kit inclui um piso de PVC antiderrapante e 4 paredes laterais 
especiais com portas integradas, janelas e com mosquiteiros. É possível adicionar uma tenda interna para obter e manter uma 
temperatura agradável.

O Kit Rescue Light é uma versão simplificada do nosso Kit Rescue existente. Graças a algumas modificações engenhosas, 
conseguimos minimizar o preço e os prazos de entrega. 

O kit Rescue pode ser 
equipado com uma tenda 
interna adicional. 
Juntamente com as 
paredes laterais, forma 
uma câmara de ar isolante, 
o que reduz o aumento da 
temperatura no interior.

 Tenda interna  
 opcional  Kit Rescue & Kit Rescue Light  

 A equipe de segurança  
 mais completa. 
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Solução completa: 

 �  Kit Rescue
 - Estrutura de alumínio.
 - Teto disponível em 12 cores. 
 - 4 paredes laterais com janelas inteligentes de 3 camadas e porta.
 -  O piso e as paredes laterais são conectadas por um sistema de cone-

xão.
 - Piso de PVC.

 �   Kit Rescue Light
 - Estrutura de alumínio. 
 - Teto disponível em 12 cores. 
 -  2 paredes laterais com janelas inteligentes de 3 camadas e porta + 2 

paredes laterais fechadas.
 - Piso de PVC.

Opcional: 

 � Tenda interna opcional

 � Os tecidos das tendas podem ser impressos em toda a superfície ou 
apenas com o seu logotipo ou marca..

Tamanhos: 

 Kit Rescue & Kit Rescue Light  

8x4 6x4 6x3

4,5x3 4x4 3x3

 Kit Rescue  Kit Rescue light 



 IInovador, eficiente e seguro.  

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

Fabricante

Easy-Up Impermeável

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

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.


