
Toldo com tecido bandeira 3x3m  

 

 

Informação Técnica  
Característica Descrição  

Estrutura 

 
Materiais: Segmentos de tubos hexagonais de 40mm  

Tipos de Segmentos: 

Perna/Pé Exterior: Tubo hexagonal 40 x 40 mm, com grossura de 1.2 mm.

Perna/Pé Interior: Tubo hexagonal 40 x 40 mm, com grossura de 1.2 mm.

Barras Cruzadas (Estrutura interna do topo): 13 x 26 mm, com grossura de 
1.1mm e com o interior reforçado. 

Altura das pernas: 240 cm quando dobradas.

Cor da barra de alumínio: Cinza metálico. 

Ligadores: Plástico endurecido.

Cor dos ligadores: Preto. 

Cobertuda do Fabrico
    Inclui:
    - Topo/Cone
    - Laterais

 

  
  

 

 

Tecido 100% Poliéster.  

Peso: 115  g/m2.  

Costura reforçada    

100% fio multifilamento com três fibras de poliéster    

Costurado em pesponto duplo com filamento especial para uso exterior.

Bainha de dobra dupla, 10mm de largura.

Dupla costura simétrica 7mm (1.5mm das bordas).

Largura do ponto: 5mm.

     

    

       

   

Descrição:  

Toldo desmontável 3x3 metros, 100% composto de tecido
Poliéster (115g/m 2 ) . Tanto o topo como as laterais do
toldo podem ser personalizados com cores e designs
à sua escolha.

O tecido tem um tratamento contra a poluição na
própria superfície, e é colorido e lavável. 

Inclui uma estrutura de alumínio, cor cizento metálico,
composta por tubos com 40mm de diamêtro com 
ligações em plástico preto duro. 

 



Resistente a àgua e vento. Colorido e lavável. 

Tratamento contra a poluição na superfície.   

Dimensões 

 
 
Medidas do toldo arrumado: 156x26x26 cm       
 

Cor e Design  
 

Tecido personalizado com cores e designs.  
 

Peso  
 
Aproximadamente 17,5 kg.  
 

Acessórios (Não incluídos)

Acessórios: Parede, parede mostrador, janelas e porta. Poderão ser
compradas separadamente. (Prende ao teto e à estrutura através de
velcro)

Outro

 

Para uso exterior e/ou interior.

A 3LM não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização do material, 
por parte do cliente.

Retirar tenda do saco.

Abrir um pouco a estrutura.

Aplicar teto:
 - Cantos primeiro;
 - Linha da costura, alinhada com a estrutura;
 - Centro do teto, na barra central;

Abrir a tenda completamente.  

Uma vez arrumado para guardar e transportar, ocupa pouco espaço.

 
 

Altura teto
100 cm

Altura lateral
45 cm

Opções de largura
300 cm
450 cm
600 cm

Altura Perna
240 cm

Altura Total
340 cm

Comprimento
300 cm

Instruções de montagem

Retirar primeiro a tela.

Fechar a estrutura.

Obs.: Não deve fechá-la com o tecido
colocado, pois irá danificá-lo.

Desmontagem

Base Beach flag 5x5cm/200grs - Só para bandeira S ou M 
(Respetivas bandeiras não incluídas)

Mala transportadora para apenas a estrutura. Durável e com rodas 
para facilitar o transporte.

Bases para as pernas do toldo. Podem ser enchidas com água ou
areia, fornecendo mais estabilidade à tenda. 


