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Para abrir a barraca, comece desdobrando a mesma, conforme os passos 1 e 2.

Abra as varetas de forma que todas 
fiquem bem encaixadas.

Levante o eixo central até o meio 
da barraca.

Após, puxe o eixo para cima.

Por fim, entre na barraca e puxe 
uma corda para cada lado, fazendo 
com que ela fique estruturada.

Passo 1 Passo 2

Passo 3 Passo 4

Passo 5

ATENÇÃO! Ao abrir a barraca certifique-se que todas as 
articulações estejam sempre encaixadas, a fim de evitar 
que o produto se danifique.

Passo 6
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A

Para montar o sobreteto, pegue a vareta e introduza no lugar apropriado, como você pode ver 
no passo 6 (letra A). Em seguida, amarre a vareta com as tiras que estão bem no centro do 
sobreteto.
Coloque o sobreteto e faça o esticamento fixando com os ganchos nos locais apropriados. 



Passo 1 Passo 2

Para fechar, segure uma vareta 
superior e empurre a parte debaixo do 
eixo central para baixo.

Assim, automaticamente a barraca 
ficará na forma da foto acima.

Passo 3 Passo 4

Deite o eixo central.
Pegue com as duas mãos a vareta e puxe 
para fora, para poder desencaixa-la. 
Repita essa operação com todas as 
varetas. 

Passo 5 Passo 6

Dobre todas as varetas em direção 
ao centro.

Dobre a barraca ao meio.

Passo 7

Para finalizar, continue dobrando até 
que a barraca fique do tamanho da 
sacola para transporte.

RECOMENDAÇÕES QUE AUMENTARÃO 
A VIDA ÚTIL DA SUA BARRACA

1- A barraca deve estar bem montada e em local apropriado, que não 
tenha pedras ou outros objetos pontiagudos.
2- Mantenha a barraca limpa, sem areia, terra ou outros resíduos.
3- A barraca não protege 100% da chuva. Em caso de chuva, fixar o 
elástico localizado na parte inferior da porta no solo com auxílio de um 
gancho, e sempre usar uma lona sobre a barraca visando a sua proteção 
e a de sua barraca.
4- Pequenos vazamentos, devido ao vento e a chuva em excesso, são 
normais, principalmente se a barraca não estiver bem montada.
5- Não encoste objetos no tecido para evitar vazamentos inesperados.
6- Mantenha equipamentos, tais como fogareiro, lampião e demais 
objetos líquidos inflamáveis, longe do contato com o tecido para evitar 
incêndios.
7- Evite fumar dentro da barraca.
8- Tenha cuidado ao abrir e fechar o zíper, evitando forçá-lo. Quando 
armar a barraca deixe o vão da porta com folga.
9- Nunca guarde a barraca molhada. Deixe secar a sombra.
10- Para limpeza utilize um pano úmido ou escova macia.
11- Ao limpar, não utilize produtos como detergentes ou solventes em 
hipótese alguma. 

Encaixado

Desencaixado
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