
Características Técnicas – MAG 10 

Área útil  Aprox. 210 x 150 cm   

Dimensões saco 52 x 20 cm 

Peso  Aprox 2.990 g (completo incluído)  

Material Estrutura  Alumínio aeronáutico 

Tempo de 

montagem 

10 segundos  

(1 pessoa) 

Tempo de 

desmontagem 

10 segundos 

(1 pessoa) 

Pontos-chave Impermeável 

Janela de ventilação 

Tenda interior + tenda exterior 

Rede mosquiteira 

Acessórios incluídos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresenta 

TENDAS MAG 
As tendas MAG 10 e MAG 20 representam 

um novo conceito na gama do Grupo UTILIS, 

casa-mãe da Protilis Portugal. 

Aliam uma extraordinária resistência, à 

facilidade e rapidez de montagem, para 

criar uma solução adaptada às 

necessidades atuais de Forças Armadas, 

Forças de Segurança, Proteção Civil e 

ONGs. 
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Com mais de 20 anos de experiência, a UTILIS é 

especializada no desenvolvimento de soluções 

inovadoras com inigualável rapidez de 

implantação, oferecendo produtos adaptados às 

necessidades específicas de cada um dos nossos 

clientes. 

Somos um dos líderes mundiais no fornecimento de 

soluções táticas, semipermanentes e permanentes 

para campos nos sectores civil e militar, incluindo 

aqueles sob responsabilidade de ONG. 

A nossa gama de produtos permite a máxima 

versatilidade de utilização. Tanto falamos de 

hospitais de campanha, de sistemas de 

descontaminação ou proteção coletiva CBRN, 

como de aquartelamentos/ acantonamentos e 

Postos de Comando. 

Para os equipamentos complementares 

(eletricidade, ar condicionado, aquecimento e 

outros) selecionamos apenas fornecedores 

comprovados e de alta qualidade, de modo a 

garantir soluções rápidas e duráveis, assim como 

menores custos em manutenção. 

 

 

 

A linha MAG foi totalmente desenhada pelo Grupo 

UTILIS, com base em anos de experiência e no 

contributo dos utilizadores finais. 

Para além do cuidado na resistência dos materiais, foi 

tido em conta o peso, o conforto e privacidade do 

utilizador e até a sustentabilidade ecológica. 

O design e qualidade de materiais das tendas MAG, 

aliados ao fabrico especializado, criam um produto 

com desempenho ímpar, testado por entidades 

independentes para as mais duras condições de 

terreno. 

 

Após o lançamento do modelo MAG 10, e encorajados pelo seu enorme sucesso, seguiu-se a evolução natural 

para a MAG20, que expande a gama e permite criar estruturas de campanha mais complexas, sem perder a 

flexibilidade e rapidez de montagem. A MAG 20 permite, então, criar diversos espaços temporários – postos 

médicos avançados, oficinas, postos de comando, locais de atendimento, por exemplo – de forma rápida e com 

um encargo logístico extremamente reduzido. 

MAG 20 MAG 20 


