Tendas de Ponto Central Inflável MPZ e TC NG

As tendas de ponto central inflável
são usadas como conexões centrais
entre até quatro tendas infláveis
e/ou contêineres, veículos ou
outros tipos de tendas.
Estas tendas apresentam manejo
fácil, rápida instalação e têm uma
excelente resistência ao vento.
A tenda pode ser erguida em
poucos minutos com um inflador
elétrico, e uma única pessoa pode
fazer a montagem. As tendas de
ponto central existem em duas
versões:
A tenda MPZ é indicada para uso
de curto prazo.
A tenda TC NG é indicada para
uso de médio e longo prazos.
Os anéis de fixação ao solo e as
linhas da manta mantém a tenda
fixa ao solo em condições de tempo
ruim.
Suporte e assistência em todo o
mundo são fornecidos por nossos
técnicos especializados.

Características :
Tenda central de conexão com
4 portas (uma de cada lado).
Armação inflável.
4 alças para carregar com olhais
para fixação ao solo.
4 linhas de manto.
Portas de abas duplas para MPZ e
portas de abas únicas para TC NG.
Conexão possível com outros tipos
de tendas.
Fechamento de porta à prova de
intempérie.
Bolsa de transporte.
Bolsa de acessórios: estacas,
martelo, kit de conserto e rolos
estabilizantes, bomba manual,
manual do usuário.
Cores de tecido:
Branco
Verde
Areia
Laranja
Resistência de carga:
Vento: 100 km/h
Neve: 15 daN/m2

Modelo

MPZ 16

MPZ 25

MPZ 36

cobertura: PU 230 g / m²
armação: TPU

Características

TC NG 36

cobertura: PVC 700 g / m²
armação: PVC 1050 g / m²

Dimensões (m)

4x4

5x5

6x6

6x6

Peso (Kg)

70.00

80.00

90.00

190.00

1.20 x 0.70 x 0.40

1.20 x 0.70 x 0.45

1.20 x 0.70 x 0.55

1.30 x 1.00 x 0.70

Informação de embalagem (m)

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.
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