
Características Técnicas  

Áreas TMS18 – 18 m2 

TMS36 – 36 m2 

TMS54 – 54 m2 

Dimensões TMS18 – 3 x 3 x 2,5-3,5 m 

TMS36 - 3 x 6 x 2,5-3,5 m 

TMS54 – 3 x 9 x ,25-3,5 m 

Portas 1,80 m (2,60 m opcional) 

Janelas 80 x 60 cm com tela cristal 

e tela de privacidade (rede 

mosquiteira opcional) 

Chão amovível Sim, fixo por intermédio de 

velcros 

Rede interior Sim (preta) 

Mangas de acesso Sim, para cabos e mangas 

de climatização 

Tempo de Montagem  Menos de 5 minutos 

Tempo de Desmontagem Menos de 5 minutos 

Cor da Estrutura Preto 

Outras cores sob pedido 

Cor da Tela Verde NATO, branco e 

areia.  

Outras cores sob pedido 

 

 

 

 

Temperatura de Operação 

-30˚C a + 70˚C 

 

Resistência ao vento 

110 km/h 

Resistência a rajadas de vento 

140 km/h 

 

Carga de neve 

50 kg/m2
 

Apresenta 

TENDAS TMS 
As tendas de estrutura metálica da gama TMS 

são extremamente versáteis, graças à 

capacidade de interligação, facilidade de 

substituição de liners internos e/ou adição de 

divisórias internas, permitindo que uma mesma 

estrutura possa ser adaptada a várias funções. 

Adicionalmente, as paredes totalmente 

verticais, aumentam a utilização do espaço 

interno, permitindo expandir, ainda mais, as 

possibilidades de utilização. 

Graças ao design inovador, as tendas TMS 

podem ser montadas em tempo recorde, com 

um empenho mínimo de recursos. 
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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 militar, de segurança 

civil e de ONG. 

A nossa gama de produtos permite a máxima 

versatilidade de utilização, seja como hospitais de 

campanha, sistemas de descontaminação, ou 

proteção coletiva CBRN, aquartelamentos ou 

Postos de Comando. 

Para os equipamentos complementares 

(eletricidade, ar condicionado, aquecimento, etc) 

selecionamos apenas fornecedores comprovados 

e de alta qualidade garantir soluções rápidas e 

duráveis, com manutenção mínima. 

 

 

 

Pontos-Chave 

Interligação sem 

acessórios 

Montagem e desmontagem 

sem ferramentas ou energia 

Embalada e transportada 

em 3 sacos – distribuição do 

peso. 

Estrutura monobloco em forma 

de A – barras de alumínio (pés). 

Alta resistência à corrosão – 

testes com nevoeiro salino 168 h 

Tela fabricada com 

soldadura de alta 

frequência 

Montagem por tempo 

indefinido, sem 

manutenção. 

 


