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Juntos, enfrentamos uma grave emergência 
mundial de saúde.

Para ajudar nestes tempos turbulentos, 
decidimos disponibilizar a riqueza de 
conhecimento e experiência da nossa empresa.

Há mais de 30 anos, fabricamos e exportamos 
tendas, toldos, túneis retráteis para empresas em 
todo o mundo.

A grave situação global levou-nos a criar uma 
solução que pode ser de valor público: é um 
túnel para a higienização de pessoas e objetos 
com sistema de pulverização hidráulica 
integrado capaz de pulverizar qualquer tipo de 
produtos de limpeza ou desinfetantes

O túnel contém o spray líquido atomizado 
saturando o meio ambiente. Desta forma, é 
possível higienizar todas as superfícies, mesmo 
aquelas que não estão diretamente expostas aos 
bicos.

Giulio Barbieri não fornece o produto 
higienizante ou desinfetante.



PARA QUE É UTILIZADO

O Túnel Desinfetante portátil 
representa uma proteção segura e pode ser 
instalada na entrada de postos públicos, 
farmácias, supermercados, aeroportos, 
hospitais,  estações e em todos os locais 
movimentados para a higienização de 
pessoas e ou desinfeção de mercadorias, 
veículos e materiais.



O Túnel Desinfetante portátil é uma 
proteção segura também para empresas 
públicas e privadas: em poucos minutos é 
possível desinfetar a mão de obra e os itens 
antes de entrar nas instalações de fabricação 
para ajudar a manter um alto nível de 
higiene.



Túnel Desinfetante Portátil XL

O Túmel Sanitário também está disponível 
na versão XL com cortinas dianteiras e 
traseiras para armazenar e descontaminar 
todos os equipamentos e veículos de 
emergência.

No setor de saúde, o Túnel Desinfetante é 
uma ferramenta eficiente para higienizar 
em poucos minutos ambulâncias e 
quaisquer unidades móveis de saúde.

O sistema de spray de alta pressão satura 
efetivamente o meio ambiente, o 
desinfetante penetra dentro do 
compartimento do paciente e do motorista, 
descontaminando cada superfície.



Assista ao vídeo no YouTube!

Túnel de higienização para pessoas

https://youtu.be/fwbM0y5jqLw


Assista ao vídeo no YouTube!

Túnel de higienização para bens e equipamentos

https://youtu.be/fD1xZloKkr8


Assista ao vídeo no YouTube!

Túnel higienizador para ambulâncias

https://youtu.be/UBiI2Tc49lQ


COMO FUNCIONA

O túnel é equipado com bicos atomizadores internos em 
forma de arco que saturam o ambiente, mas evitando 
dispersões. O sistema de nebulização é conectado a um 
sistema de controlo capaz de misturar automaticamente a 
água e o higienizador nas percentagens indicadas pelo 
fabricante.

O acesso ao túnel é regulado por um semáforo com 
detecção de movimento. Ao colocar uma 
barreira dentro do Túnel, é possível higienizar ou 
sanitizar as superfícies em contato com o solo.

O QUE FORNECEMOS
Túnel totalmente montado e pronto a usar, 
equipado com sistema de atomização, semáforo, 
sensor de movimento, sistema completo de 
controlo e mangueira de alta pressão com engates 
rápidos.

COMO INSTALAR

Depois do túnel ser colocado na área desejada, estender a estrutura, fixar ao solo ou 
ancorar com pesos, disponível como opção extra. Posicionar a unidade de controlo perto 
do túnel, ligar a unidade de controlo ao túnel e ao abastecimento eléctrico e de água. 
Ligar também a unidade de controlo ao semáforo e ao sensor de movimento.
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Especificações Técnicas
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Especificações Técnicas

GARANTIA E QUALIDADE

• Todos os componentes das nossas estruturas são certificados pela CE
• Certificados de Retardamento de Chama são fornecidos para todos

os tipos de tecidos de PVC
• As estruturas são verificadas quanto à capacidade de carga de

acordo com as normas técnicas EN 13782, DM de 17 de janeiro de
2018 para Construções e UNI EN 1991

• Os produtos têm garantia legal de 5 anos

MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS COBERTURAS
Os túneis de Giulio Barbieri não requerem manutenção porque os 
seus perfis e componentes estruturais são feitos de alumínio, um 
material naturalmente não corrosivo.  Todas as peças são facilmente 
substituíveis em caso de danos, incluindo as coberturas em PVC que 
podem ser facilmente removidas e substituídas em secções 
individuais, reduzindo assim o custo.



400 cm

Tamanhos padrão

Collapsed
tunnel

Tamanhos personalizados podem ser fornecidos mediante solicitação.
As coberturas de PVC estão disponíveis numa variedade de cores e podem ser personalizadas com marca e 

assinatura.
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Ral 9006

Desenhos Técnicos

TECIDO DE PVC RETARDADOR DE CHAMA
As coberturas de PVC estão disponíveis 
numa variedade de cores e podem ser 
personalizadas com marca e assinatura.

COR PADRÃO DOS PANTOGRAFIOS 
CRUZADOS DE ALUMÍNIO

COR PADRÃO DA 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

Prata    anodizada             



35 mm

40 mm

SISTEMA DE TENSÃO 
PANTOGRÁFICAOs nossos túneis retráteis são projetados 

para durar e podem ser realocados, 
estendidos e retraídos de forma rápida e 

fácil.

Desenhos Técnicos



700 cm400 cm

275 cm
320 cm

96 cm

Túnel 
desmontado

Tamanhos personalizados podem ser fornecidos mediante solicitação.
As coberturas de PVC estão disponíveis em uma variedade de cores e podem ser personalizadas com marca e 

assinatura.

Tamanhos padrão



2

1

1 2

Ral 9006

TECIDO DE PVC RETARDADOR DE CHAMA
As coberturas de PVC estão disponíveis 
numa variedade de cores e podem ser 
personalizadas com marca e assinatura.

COR PADRÃO DOS PANTOGRAFIOS 
CRUZADOS DE ALUMÍNIO

COR PADRÃO DA 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

Prata   anodizada               

Desenhos técnicos



59 mm

45,5 mm

Nossos túneis retráteis são projetados para 
durar e podem ser realocados, estendidos e 

retraídos de forma rápida e fácil.

SISTEMA DE TENSÃO 
PANTOGRÁFICAPNEUMÁTICO

Desenhos técnicos




