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MANUAL DO

PRODUTO

BARRACAS

NOSSA MISSÃO:

“Fabricar e comercializar soluções para exposição, 
conservação e refrigeração de bebidas e alimentos, 

tornando a vida mais prática e divertida.”

LEIA COM ATENÇÃO
Leia com atenção todo este manual de instruções ANTES de 
montar o produto.

Ao receber o produto, inspecione possíveis avarias decorrentes 
do transporte. Caso constatar alguma irregularidade, entre em 
contato imediatamente com a ZERO GRAU.

É proibida a reprodução total ou parcial deste manual, sem 
autorização da Zero Grau, sob pena de plágio.

MONTAGEM DA BARRACA

O ideal é que a montagem da barraca seja feita por no mínimo 
duas pessoas;

Retire a barraca da embalagem e verifique se todos os componentes 
e itens inclusos, sendo:

- 04 Postes tubulares que vão na posição vertical nas 
extremidades da barraca.

- 04 retângulos laterais compostos por ferragem tubular e uma 
lona fixada na estrutura, sendo 03 peças inteiras e 01 peça 
com uma porta de acesso.

- 04 ferragens para encaixe superior, formando a parte de cima, 
antes da cobertura

- 01 aranha, sendo uma peça formada com 4 hastes tubulares, 
fixadas por uma peça plástica central

- 01 lona de cobertura com fitas de velcro para fixação.
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

I M P O R T A N T E :
É fundamental que os reparos, mesmo fora do período 
de garantia, sejam confiados a Técnicos credenciados 
pelo Fabricante, evitando riscos à saúde e a segurança.

Em caso de dúvidas consulte o setor de assistência 
técnica junto a Zero Grau.

Para mais informações, sugestões e reclamações:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
E-mail: sac@zerograu.ind.br
Telefone: (45) 3253-8000

Consulte no site o horário e telefone de contato do plantão:
www.zerograu.com/contato

Recomendamos que a limpeza do produto seja feita com uma 
esponja não abrasiva, água e detergente neutro. Evite usar 
esponjas ou escovas abrasivas, pois isso poderá danificar as 
cores ou até mesmo logomarcas estampadas nas lonas. Evite o 
uso de produtos químicos de qualquer natureza pois estes 
poderão agredir a tintura e colocação das peças.

A pintura da ferragem, apesar de muito resistente por ser to tipo 
Epóxi, pode sofrer danos por impactos de objetos metálicos. Da 
mesma forma, evite lavar com produtos abrasivos ou químicos.

Utilize mangueira com água em baixa pressão. Não 
recomendamos o uso de lavadora de alta pressão diretamente 
sobre a lona, pois poderá danificar o produto.

Lembre-se que ao usar água para lavar partes, principalmente os 
componentes metálicos, as aberturas, orifícios e extremidades 
das peças poderão soltar um pouco de cor proveniente da 
oxidação interna dos tubos, ou seja, consideramos isso um 
aspecto normal por se tratar de tubo metalon que recebe pintura 
epóxi somente na parte externa.

Encaixe as laterais nos postes como indica abaixo: Com a ferragem toda montada e 
com as laterais de lona já 
posicionadas a barraca terá o 
aspecto conforme figura ao lado.

Falta somente a última etapa que é 
o posicionamento da lona da 
cobertura.

Repita a operação acima, encaixando as 04 laterais, 
posicionando a estrutura da barraca em pé. O resultado final 
é similar à figura abaixo:

A próxima etapa é encaixar os quatro tubos que ficarão 
posicionados próximo a cobertura, da mesma forma, 
posicionando macho e fêmea.

Por último, passe a lona por sobre toda a ferragem superior, 
deixando as costuras da lona posicionadas na posição da 
ferragem da “aranha”. Puxe as quatro extremidades para 
baixo, fazendo com que a lona se encaixe de forma mais firme 
sobre a estrutura. Como último passo, prenda o velcro 
fazendo uma cinta ao redor da ferragem superior.

Após encaixar a estrutura do toldo, a barraca 
deve ficar conforme a ilustração acima:

Faça o encaixe macho e fêmea
posicionando e empurrando de
cima para baixo.
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Para sustentar o toldo que formará o teto da barraca, utilize 
a ferragem tipo “aranha” que consiste em 4 tubos fixados por 
um peça plástica que dá as astes mobilidade. Encaixe as 
quatro astes nas extremidades superiores dos quatro 
postes, conforme indicado abaixo:
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Poste

Lateral
com Lona


