Tendas Infláveis TAG NG

A tenda TAG NG está pronta para ser
utilizada em poucos minutos graças à
sua armação inflável.
A rapidez e facilidade na sua
montagem fazem com que a TAG NG
seja ideal para primeiros socorros,
postos de comando e abrigos de
emergência, por exemplo.
Sua resistência e construção robusta,
aliada a um conjunto de acessórios,
garantem o uso eficiente da TAG NG
em qualquer tipo de terreno.
Todas as tendas podem ser carregadas
manualmente até seu local de uso.
Uma ou duas pessoas usando um
inflador elétrico instalam a tenda
inflável TAG NG em menos de 5
minutos.
Graças ao seu desenho modular as
tendas podem ser conectadas umas às
outras em qualquer direção (portas
frontais e portas laterais).
A tenda é feita de tecido revestido de
PVC durável e resistente às chamas e
raios ultravioleta (UV), usando solda
de alta freqüência (HF) para
construção da cobertura e piso em
um recinto.
Serviços e assistência técnica em todo
o mundo são fornecidos por nossos
técnicos especializados.

Acessórios disponíveis:
Sistema automático de
manutenção de pressão
Divisão de parede interna.
Forro interno.
Tela contra sol.
Inflador elétrico.
Forro protetor para piso
Iluminação.
Caixa de distribuição de energia.
Aquecimento/ar-condicionado
Nivelamento do piso para
revestimento cerâmico.
Porta lateral.
Módulo de conexão entre tendas.
Módulo de entrada.
Travas de conexão entre tendas
e veículos.
Logos impressos e marketing
mediante solicitação.
Cores de tecido:
Branco
Verde OTAN
Areia
Laranja
Resistência de carga:
Vento: 100 km/h
Neve: 15 daN/m²
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Largura (m)

5.60
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Altura (m)

2.80

2.80
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Tenda

1.20 x 1.00 x 0.65 / 150.00 kg

1.30 x 1.00 x 0.70 / 190.00 kg

1.40 x 1.00 x 0.75 / 230.00 kg

Postes

0.40 x 0.40 x 0.10 / 9.00 kg

0.40 x 0.40 x 0.10 / 14.00 kg

0.40 x 0.40 x 0.10 / 19.00 kg

Pinos
Martelo

0.40 x 0.40 x 0.60 / 22.00 kg

0.40 x 0.40 x 0.60 / 26.00 kg

0.40 x 0.40 x 0.60 / 28.00 kg

Inflador elétrico
Caixa de ferramentas

0.60 x 0.60 x 1.10 / 13.00 kg

0.60 x 0.60 x 1.10 / 13.00 kg

0.60 x 0.60 x 1.10 / 13.00 kg

Espaço físico (m²)

Dimensões
externas

Número de arcos

Informação da
embalagem
LxWxH
Dimensões (m)
Peso (kg)

15

Número de tendas por contêiner 20’
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NOTA : Nós nos reservamos o direito de realizar alterações que otimizem nossos produtos ou para garantir que eles correspondam às mais recentes tecnologias e especificações.

