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A Só Tendas é um exemplo de empresa referência no
segmento e está há mais de 20 anos proporcionando
soluções no ramo das tendas. Com equipe profissional
e devidamente treinada, fazemos a comercialização de
estruturas exclusivas, para venda e locação. Em todos
esses anos de atividade, a Só Tendas tem como principal objetivo acatar todas as necessidades de seus consumidores, oferecendo equipamentos e serviços de alta
qualidade, além de um ótimo custo benefício.

Galpão para
logística
A Só Tendas sabe que o espaço físico é um fator
muito importante para realizar a armazenagem de
cargas, produtos, máquinas de modo seguro e
eficiente. É aí que entra o galpão para logística: ele
se tornou a opção mais simples, barata e segura
quando tratamos da questão do espaço.

Galpão para
eventos
Galpões lonados são equipamentos muito utilizados
hoje em dia. Populares, são capazes de atender a
uma diversificada gama de clientes de modo rápido e
eficiente. Pensando nisso, a Só Tendas, com um
catálogo extenso que foi feito pensando em você,
disponibiliza o galpão para eventos e diversos outros
produtos da mais alta qualidade.

Galpão para
canteiro de obras
Na construção civil há sempre a necessidade de
otimizar o tempo e o espaço. Logo, quando o
canteiro de obras é montado, é sempre preferível
optar pela praticidade e evitar assim possíveis
atrasos na obra. Portanto, instalar um Galpão
Canteiro de Obra é importante para agilizar o
processo na construção e comportar os
equipamentos, estoques e montagens de modo
otimizado

Galpão duas Águas -

Pé Direito

Altura Central

Vão (largura) de 10m

5m e 6m

7m e 8m

Vão (largura) de 15m

5m e 6m

7,80m e 8,80m

Vão (largura) de 20m

5m e 6m

8,80m e 9,80m

Vão (largura) de 25m

6m

10,60m

Vão (largura) de 30m

6m

11,60

Vão (largura) de 40m

6m

13,20

Vão (largura) de 50m

5,20m

14,00

Medida Frontal

Informações Técnicas:
• Comprimento modular e ilimitado de 05 em 05 metros;
• Montagem extremamente rápida;
• Estrutura metálica é constituída de aço metalon galvanizado a fogo;
• Lonas certificadas;
• Dispomos de diversos tipos de lona, todas produzidas em poliéster de alta tenacidade com PVC pigmentado
em ambas as faces, além de tratamentos químicos contra raios UV/IV, mofo e fungos;
• Tecido soldado em máquinas de alta frequência, de última geração;

Informações Técnicas:
• Lonas fixada na estrutura através de perfis de alumínio e tensionada catracas;
• As normas utilizadas para dimensionamento e fabricação das estruturas são as da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas, em particular a NBR-8800. como complementações, foram utilizadas as normas
do American Institute of Steel Construction (AISC), da DIN.
• Para cálculos de cargas atuantes, foi usada norma NBR-6123 (carga de vento em estruturas), e considerada
para cálculo vento com vo=35/s (126 km/h), situação mais conservadora de cálculo.v
• Para a instalação, não necessita fundação;
• Pode ser instalado em qualquer tipo de solo, seja ele, terra, gramado, concreto usinado, areia, etc.
• Dispomos de ART e Laudo Técnico de montagem;

Tenda pirâmide
quatro águas/
chapéu de bruxa
Nossa tenda pirâmide quatro águas ou chapéu de
bruxa não exige uma estrutura de edificação prévia,
te garantindo um produto perfeito para cobrir
qualquer tipo de ambiente ou terreno. Um modelo
funcional, do jeito que você estava procurando.
Capaz de cobrir grandes áreas de 3 a 15 metros com
baixo custo, é o tipo de tenda que oferece uma
montagem ágil e simples. Ótima solução para
eventos.

Pisos em madeirite
Visando melhor atender as necessidades de cada ambiente, festival ou evento, a Só Tendas também dispõe de
importantes soluções no que tange os pisos desses locais. Dispomos de pisos em madeirite com acabamento
em carpete, que se caracteriza como uma placa feita com lâminas de madeira. Ademais, também trabalhamos
com a linha de pisos Easyfloor, que tem sua estrutura composta por plástico polipropileno de alta resistência e
impacto. Outras características dessa linha de pisos é o acabamento antiderrapante e a proteção antichamas,
que garantem a proteção e segurança dos locais.
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