
 Parede Divisória móvel  

 Garantir uma vida segura  
 com antecedência. 
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Para garantir a máxima segurança possível para seus convidados e colaboradores, recomendamos o uso de paredes 
divisórias que podem ser adaptadas para um restaurante ou bar.

A parede divisória é composta por duas colunas verticais de alumínio e um painel de tecido que é fixado entre as colunas 
verticais e, portanto, fornece a proteção necessária entre duas mesas. as paredes divisórias móveis podem ser expandidas 
de forma modular. Portanto, o design das paredes divisórias pode ser flexível de acordo com o design das instalações. 
Existem soluções de canto, soluções de canto e para unir várias paredes divisórias.

A cor do alumínio pode ser escolhida entre nossas 3 cores padrão preto, bege e branco. Os painéis de tecido podem ser per-
sonalizados ou também substituídos por PVC transparente. Dessa forma, o sistema de proteção pode se adaptar ao seu 
ambiente.

Elemento de proteção e 
design. Você é fabricante 
ou distribuidor de 
bebidas? Use paredes 
divisórias para sua 
publicidade!

 Parede Divisórias 
 personalizadas   Parede Divisória móvel  

 Elementos de proteção para um  
 maior segurança de seus convidados. 
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 Resumo do Modelo  

Pé de Aluminio 

- Disponível em branco, preto e bege. 
- Inclui a placa de base preta de 5 mm.

 � Pé de 1,8 m e 1,5 m
 - Adequado como parede divisória independente.

 � Pé modular de 1,8 m e 1,5 m
 -  Adequado para conectar várias paredes divisórias.

 � Pé prisioneiro de 1,35 m e 1,05 m
 - Geeignet für Tischgruppen mit Bank.

Painel de tecido:

- Dimensões de 1,73x1,27 m e 1,73x0,90 m

 � Transparente
 - Com uma grande janela protetora de PVC emoldurada em tecido preto.
 - Bainha de acabamento preto.

 � Monocromático
 - Disponível em 12 cores.
 - Bainha e bainha a condizer.

 � Personaliza
 - Totalmente personalizável.
 - Imprimível nos dois lados.

A pedido, medições individuais também podem ser produzidas.

 Pé modular de 1,8 m  Pé de 1,8 m e 1,5 m 



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


