
 Cabine de teste para uso interno e externo  

 Garanta uma vida diária segura  
 com antecedência. 
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A tenda de proteção pode ser montada em frente às entradas de empresas, hospitais, shopping centers, estações ferroviárias 
ou aeroportos, sem permissões especiais e em poucos minutos. Dessa forma, os funcionários e visitantes podem ser verificados 
rapidamente antes de entrar para verificar se há febre.

Graças à parede de proteção transparente com mangas integradas, é possível medir a febre das pessoas e coletar amostras sem 
precisar sair da cabine. O participante do teste deve sempre usar luvas descartáveis   e uma máscara de proteção médica com 
certificação FFP2 ou FFP

Realizar teste sem 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 teste para uso interno e externo  

 Uma inovação pequena, mas interessante, 
 em gerenciamento de emergências COVID-19. 
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Para proteger seus funcionários e / ou clientes e impedir que pessoas assintomáticas entrem no prédio, recomendamos que 
você meça a febre de todos antes de entrar.

Graças à parede de proteção transparente com mangas integradas, é possível medir a febre e coletar amostras sem precisar sair 
da tenda. A pessoa que realiza os testes deve sempre usar luvas descartáveis   e uma máscara de proteção médica certificada 
pelo FFP2 ou FFP3.

Campos de aplicação:
 � Medição da febre
 � Execute o teste de antígeno
 � Realizar teste de coroa
 � Realizar teste de anticorpos

Realizar teste sem 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 teste para uso interno e externo  

 Uma inovação pequena, mas interessante, 
 em gerenciamento de emergências COVID-19 
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Solução completa:

 � Mede 1,5x1,5 m ou 3x1,5 m com um teto plano ou pontiagudo. 

 � Cabine de teste fechada, com porta de enrolar integrada, abertura com zí-
per 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.

 � 2 paredes laterais para a área de acesso externo (para a medida de 
3x1,5m).

 � Balcão para armazenar vários itens médicos.

 � Piso integrado fixo nas paredes laterais.

Opcional: 

 � Bases de 28kg para uso externo.

Dimensões: 

Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação.

 Cabine de teste para uso interno e externo  

3x1,5 1,5x1,5



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. 
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