
the cool company

Reter para Consultas Futuras

MANUAL DE
MONTAGEM

TENDAS

NOSSA MISSÃO:

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

tornando a vida mais prática e divertida.”

Manual V2.R05.22

LEIA COM ATENÇÃO

Esta mercadoria saiu em perfeito estado de nossa empresa. 
Caso a receba quebrada, amassada ou com qualquer outro 
tipo de avaria, a indenização é de responsabilidade da 
transportadora.

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

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

ANTES DE MONTAR A TENDA

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

Retire a tenda 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 ferragens para estrutura superior.

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

• 04 ferragens de apoio para lona, que serão acopladas 
juntamente com a aranha na estrutura superior.

• 01 lona de cobertura com fitas de velcro para fixação.
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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

Encaixe as quatro laterais da armação superior como 
indicado abaixo:

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 às astes mobilidade. 
Encaixe as quatro astes nas extremidades superiores dos 
quatro postes, conforme indicado abaixo:
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Com a ajuda de outra pessoa, levante um dos lados do toldo 
montado e encaixe os pés nos suportes localizados nas 
extremidades da armação. Após colocados os dois pés de 
um lado, levante a barraca e posicione os dois pés restantes. 
Fixe os pés à armação girando as roscas localizadas na 
base da armação. 
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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. Em seguida, prenda o velcro fazendo 
uma cinta ao redor da ferragem superior.
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Após posicionar a aranha na armação superior, posicione 
as quatro ferragens de apoio na aranha e nas partes 
centrais da armação superior, conforme indicado abaixo:
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