
 Soluções para empresas  

 Garantir preventivamente a segurança  
 no local de trabalho. 
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 Gerenciando o COVID-19 com segurança no local de trabalho. 

Nestes tempos de emergência, as empresas têm uma grande responsabilidade em relação aos funcionários. 
Você está se perguntando como garantir uma proteção segura para seus funcionários e, em geral, para a 

empresa? Desenvolvemos algumas soluções inovadoras que garantem, preventivamente, poder trabalhar 
com segurança sanitária para você e seus funcionários.
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Realize o Test 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  

A tenda protetora pode ser montada em frente às entradas da empresa, em shopping centers, estações ferroviárias ou aeropor-
tos, sem permissões especiais e em alguns minutos. Dessa forma, funcionários e visitantes podem ser verificados rapidamente 
antes de entrar para ver se eles tiverem febre.

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

 Cabine de Test para uso interno  

 Uma inovaçâo pequena, no entanto  
 interesante, para a gestão  
 do 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 das pessoas e coletar amostras sem 
precisar sair da cabine.

La persona que realiza las pruebas siempre debe usar guantes desechables y una mascarilla de protección médica certificada 
con FFP2 o FFP3.

 Cabine de Test para uso no exterior  

 Uma inovação pequena, mas interessante,  
 no gerenciamento de emergências COVID-19. 

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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Solução completa:

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

 � Cabine de teste fechada, com porta de enrolar integrada, abertura com fe-
cho 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.

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

 � Balcão para colocar vários itens médicos.

 � Piso integrado fixo nas paredes laterais.

Opcional: 

 � Base para uso externo.

Tamanhos: 

Outros tamanhos estâo disponíveis mediante solicitaçâo.

 Cabine de Test para uso no exterior  

3x1,5 1,5x1,5
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Para reduzir ainda mais o risco de infecção, túneis inovadores de desinfecção podem ser instalados em frente à área de entrada 
do seu hotel, supermercado, escola ou empresa.

Aqui, nossa tenda dobrável de tamanho especial de 1,5x4,5m é usada ao ar livre como um ponto de passagem através do qual as 
pessoas podem ser totalmente desinfetadas, da cabeça aos pés.

Um sistema de bicos integrados nas pernas da estrutura da tenda permite embaçar o desinfetante e pulverizar pessoas e 
objetos em seu caminho, garantindo a desinfecção. Todas as pessoas são desinfetadas da cabeça aos pés antes de entrar no 
prédio. Isso elimina de maneira confiável quaisquer bactérias que possam aderir a roupas, sapatos ou bolsas, impedindo que 
elas se espalhem no ambiente de suas instalações.

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  

 Túnel de desinfecção  

 Chuveiro externo para  
 desinfecção completa. 
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 Túnel de desinfecção  

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.

 � 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 0,5 l / m
 - Bomba doseadora automática
 - Suporte para tanque desinfetante de 5 litros
 - Filtro de água

Opcional:

 � Chão disponível de 1,5x4,5 m.

 � Os tecidos da tenda podem ser impressos em toda a superfície ou apenas 
com o seu logotipo.

Tamanho:

Outros tamanhos estâo disponíveis mediante solicitaçâo.

1,5x4,5
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Desde o início do estado de emergência, as transportadoras não tiveram uma tarefa fácil. Os restaurantes nas estações de servi-
ço estão fechados e, quando as mercadorias são descarregadas, geralmente não é permitido ao transportador entrar nas 
instalações.

Graças à nossa estação móvel para receber remessas, permitimos uma troca segura, porque não há contato entre a transporta-
dora e seu funcionário. As notas de entrega são assinadas no balcão e entregues ao funcionário do armazém atrás de uma 
parede de proteção. Portanto, funcionários e motoristas são protegidos contra contágio em armazéns e as mercadorias podem 
ser entregues com segurança.

Assine e entregue 
documentos de transporte 
ao funcionário do armazém 
de maneira fácil e segura 
através de uma pequena 
janela.

 Recebimento seguro  
 de mercadorias   Recebimento seguro de mercadorias  

 Para máxima segurança de todos os  
 trabalhadores e transportadores  
 de armazém. 
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 Recebimento seguro de mercadorias  

Solução completa: 

 � Estrutura de 1,5x3 m com 6 pernas.

 � Tecido para tenda disponível em 12 cores.

 � Parede de 6 m com janela integrada com abertura para passagem de docu-
mentos.

 � Contador de 1,5 m.

Opcional:

 � Bases de base para montagem no exterior.

 � Paredes laterais da ante-sala.

Tamanho:

Outros tamanhos estâo disponíveis mediante solicitaçâo.

3x1,5
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As empresas contam cada vez mais com um serviço de pedidos on-line ou por telefone. Devido a dificuldades logísticas no 
serviço de entrega, geralmente é sugerido que você pegue os produtos pessoalmente no distribuidor mais próximo.

No entanto, como o espaço necessário para esse serviço de armazenamento e coleta nem sempre está disponível nas lojas, 
muitas lojas optam por soluções móveis ao ar livre. Graças às diferentes combinações e à modularidade de nossas tendas 
dobráveis, podemos oferecer várias soluções, mesmo para os clientes mais exigentes .

Personalize sua tenda 
dobrável com seu logotipo 
ou com a descrição de seu 
uso. Desta forma, será 
facilmente visível pelos 
seus clientes.

 Aumentar a  
 visibilidade   Serviço de Pagamento em lojas  

 Soluções para o uso do espaço sideral  
 manutenção da proteção da saúde  
 de funcionários e clientes. 
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 Serviço de Pagamento em lojas  

Combinações possíveis: 

 � Estrutura em alumínio em 9 cores padrão.

 � Tecidos para tendas disponíveis em 12 cores.

 � Várias opções para as paredes laterais.

Opcional: 

 � Possibilidade de personalizar cada parte do tecido da tenda.

 � Bandeiras e banners imprimíveis estão disponíveis.

 � Bases para montagem ao ar livre.

 � Kit de picaretas e esticadores para fixação.

Tamanhos:

8x4 6x4 6x3 5x5

4x4 4x2 3x3 3x2

4,5x3

3x1,5

2x2 1,5x1,5
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Graças à parede protetora 
de PVC transparente, é 
possível o contato visual 
entre visitantes e seres 
queridos.

 Parede de proteção  
 transparente  

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.

 Centro de visitantes móvel  

 Seguro e protegido - Finalmente,  
 você pode visitar seus seres  
 queridos novamente. 
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 Centro de visitantes móvel  

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.

4x2
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Para garantir a máxima segurança possível para seus clientes e colaboradores, recomendamos o uso de sistemas de 
paredes divisórias que podem ser adaptadas ao seu restaurante ou bar.

A parede divisória consiste em dois pernas de alumínio e um painel de tecido, que se estende entre as pernas e, portanto, 
fornece a proteção necessária entre duas mesas. As paredes móveis podem ser expandidas de forma modular, portanto, o 
layout pode ser projetado com flexibilidade de acordo com as condições do espaço. São possíveis várias soluções, como 
criar cantos.

A cor das pernas de alumínio pode ser escolhida entre as nossas 3 cores padrão preto, branco e prata e os painéis de tecido 
podem ser personalizados, também é possível substituir o tecido por PVC transparente. Dessa forma, o sistema de proteção 
pode ser adaptado individualmente ao seu ambiente.

Elementos de proteção 
disenhados para o bem 
estar dos clientes, Voçê 
pode colocarsua publicida-
de nas paredes.

 Divisórias  
 personalizadas   Parede móvel divisoria  

 Elementos de proteção para maior  
 segurança para seus clientes. 
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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 

 Parede móvel divisoria  
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Como fabricante europeu de tendas dobráveis, desenvolvemos inúmeras novas soluções e produtos para essa emergência 
Também incluem máscaras de pano reutilizáveis, produzidas em nossas oficinas de costura.

Graças às diferentes cores e tamanhos para crianças e adultos, certamente temos o modelo certo para você. Portanto, você não 
precisa se preocupar com o painel deslizando ou com um campo de visão estreito.

As máscaras de pano são feitas de 100% algodão e possuem um elástico para facilitar a fixação atrás das orelhas. Alto conforto é 
garantido! 

 Máscaras reutilizáveis  

 Máscaras de tecido de nossa própria  
 produção para reduzir o risco  
 de infecção. As máscaras de pano não 

têm certificação FFP2 ou 
FFP3, portanto, não são 
adequadas para uso 
médico ou cirúrgico.

 Sem uso médico  
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 Máscaras reutilizáveis  

Caracteristicas: 

 � 100% algodão.

 � Tecidos não poluentes e hipoalergênicos com a marca ecológica „Standard 
100 by OEKO-TEX®“.

 � Lavável a 60 graus e reutilizável.

 � Camada dupla costurada.

 � Fixação nos ouvidos com elástico.

 � Não possui certificação FFP2/FFP3, portanto, não é adequado para uso 
médico ou cirúrgico.

 � Embalagem: 10 peças.

Opcional:

 � Posibilidad de bordados multicolor según deseos individuales.

Medições: 

 � Adultos (Cor: branco)

 � Crianças (cores: rosa, azul claro)

A pedido, modelos personalizados também podem ser feitos.



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

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

 Inovador, eficiente e seguro.  

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


