®

CATÁLOGO DE PRODUTOS

TENDAS, ACESSÓRIOS E ECOINFLÁVEIS®

36 ANOS

INOVANDO
NO MERCADO
PROMOCIONAL
E DE EVENTOS.
Somos a maior referência na criação
e personalização de tendas do Brasil.
Construímos com diversas marcas e
parceiros uma gama de produtos e
tecnologias exclusivas para garantir
qualidade, segurança e a melhor
comunicação para nossos clientes.

Certificações de Qualidade
Produtos com ISO e certificações
técnicas que garantem mais
segurança nas suas ações.

ORVALHO DO SOL®
há

36 anos oferecendo inovação e qualidade.
produtos de linha
Você pode contar com uma linha completa de produtos, com diversas opções de
tamanhos predefinidos, prontos para atender suas necessidades.

personalização de comunicação
Você define o produto e nossa equipe de design desenvolve a personalização com
a identidade da sua marca.

produtos sob medida
Atendemos projetos sob medida de forma exclusiva e totalmente personalizada.
Com nossa equipe de UX design, os seus projetos são criados de forma única.

desenvolvimento de novos projetos
Nossa equipe de criação desenvolve projetos especiais para suas ações e eventos.
laudo a.r.t.

Você imagina, a gente realiza!

LÍDER DE MERCADO COM PRODUTOS PATENTEADOS.

ALGUNS CLIENTES

QUE FAZEM PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

“

Os produtos inovadores têm ajudado
na divulgação dos nossos parceiros. A
Orvalho cumpre os prazos combinados,
somos muito gratos e queremos sempre
contar com essa parceria.
Império Cervejaria, Marketing.

“

Com apenas 1 funcionário é possível
abrir rapidamente. Tem resistência
e qualidade no material e com um
atendimento nota 1000! Alta qualidade
e eficiência.
RNI Rodobens, Marketing.

“

O produto é revolucionário. Simples de
encher e esvaziar, é flexivel, facilitando a
instalação e fixação. Um aliado perfeito
para quem organiza eventos e que
precisa aliar rapidez com qualidade.
Posto Ipiranga, Marketing.

“

A beleza e extravagância das tendas
devido ao seu material de extrema
qualidade, são aliadas essenciais para
que nossos eventos sejam marcantes e
bem lembrados por nossos clientes.
Ballagro, Marketing.

TENDAS SANFONADAS

as melhores, mais confiavéis e seguras do mercado.
Há 30 anos, a Orvalho do Sol nacionalizou a produção das Tendas Sanfonadas no Brasil.
Desenvolvemos 10 diferenciais fundamentais, aperfeiçoados de acordo com os feedbacks
dos clientes, garantindo assim, qualidade, segurança e muito destaque nas suas ações.

tamanhos disponíveis:

Tenda X - 3x3m | 4,5x3m | 6x3m | Sob medida
Tenda Geo X - 3x3m | 4x3m | Sob medida
Peso estimado: 45kg à 75kg

outras informações:

Acabamentos opcionais: fechamentos em lona ou tela, balcões, janelas,
windbanners acoplados e muito mais.

DIFERENCIAIS:

Montagem rápida, de 1 à 4 minutos. São resistentes e podem ter a cara da
sua marca, empresa ou produto, além de contar com diversas opções de
acabamentos e acessórios. Um produto seguro para sua empresa e
para sua equipe.

Tenda
mais alta

Logo
sem cortes

Maior
durabilidade

Pernas cobertas
por lona

Produto seguro
e testado

TENDAS ESTRUTURADAS
modelo e design exclusivo orvalho do sol®.

Todas as tendas estruturadas possuem interligação entre as peças e são fracionadas.
O modelo Serrana foi criado e desenvolvido pela Orvalho do Sol com a finalidade de unir
uma grande área coberta ao formato compacto para transportar simultaneamente.

tamanhos disponíveis:

5x5m | 7x7m | 10x10m | Sob medida

outras informações:

Família Serrana ou Piramidal - Chapéu de Bruxa

DIFERENCIAIS:

Totalmente customizáveis, são super resistentes e ideais para grandes
eventos. Além de oferecer proteção UV, esse modelo pode contar com
diversos acabamentos e acessórios. Modelo exclusivo Orvalho do Sol®.

Tempo de montagem
até 45 minutos.

Peças
interligadas

Transporte
em pickup

Design
exclusivo

Patente
e segurança

TENDAS GEODÉSICAS
design diferenciado e funcionalidade.

Um modelo criado para impactar seus clientes em ações e eventos, totalmente diferenciado e
com formato para explorar a criatividade e abusar da comunicação. Design atual que agrega
valor à sua marca.

tamanhos disponíveis:
5x5m | 7x7m | 10x10m

outras informações:

Acabamentos opcionais: fechamentos em lona ou tela, balcão e janelas.

DIFERENCIAIS:

Essa tenda pode ser criada em diversos tamanhos. Além de ser prática
para armazenar, ela conta com uma área maior para você explorar a
comunicação do seu produto ou marca. Tempo médio de montagem
de 20 à 30 minutos com equipe de 2 à 4 pessoas.

Patente
e segurança

Formato
arredondado

Design
diferenciado

50%
+ visibilidade

Maior
durabilidade

TENDAS ECOINFLÁVEIS®
exclusividade no brasil

- tendência mundial.

Oferece inovação, praticidade, economia, independência e sustentabilidade.
Não necessita de ponto de energia e seu evento acontece faça chuva ou faça sol.
Destaque, impacto positivo e muito sucesso atrelado a sua marca. A montagem é feita
de 2 à 15 minutos e ela se mantém inflada por semanas.

tamanhos disponíveis:

2x2m | 3x3m | 4,5x3m | 3,70x3,70m | 5x5m | 6x5m | 7x7| Sob Medida

formas de inflar/montar:
- Bomba Manual
- Soprador com bateria eletrônica

- Inflador 12v para automóveis
- Inflador com dupla função (12v e 220v)

DIFERENCIAIS:

A opção mais moderna e revolucionária do mercado! Os Ecoinfláveis® são
perfeitos para todo tipo de ação e evento, pois são leves, fáceis de montar e
podem ter diversos tamanhos. Desenvolva o seu e destaque sua marca.

Impermeável
sol e chuva

Lonas e Capas
substituíveis

Dispensa
energia elétrica

Transporte em
porta malas

Zero
ruídos

ACESSÓRIOS ECOINFLÁVEIS®

sua marca sempre em destaque da forma mais prática e fácil.
Para complementar as suas ações e ganhar ainda mais destaque, a Orvalho do Sol®
desenvolveu também uma linha de produtos Ecoinfláveis®. São diversos itens que dispensam o
uso de energia elétrica, oferecem excelente custo benefício e garantem a visibilidade da sua
marca com segurança e praticidade.

modelos disponíveis:

Pórticos, Rooftops, Painéis, Totens e Réplicas.

DIFERENCIAIS:

A opção mais moderna e revolucionária do mercado! Os Ecoinfláveis® são
perfeitos para todo tipo de ação e evento, pois são leves, fáceis de montar e
podem ter diversos tamanhos. Desenvolva o seu e destaque sua marca.

Inovação
e tecnologia

Patente
e segurança

Zero
ruído

Super
resistente

Diversos
modelos

PROJETOS ECOINFLÁVEIS®

veja alguns projetos criados e desenvolvidos por nossa equipe.

dbaconners
winpórti

dbanners
wintenda

nnerels
pórti
wincodbae pain

dbanners
wintenda

dbanners
wintotem

dbacanners
winrépli

dbacanners
winrépli

nnercos
totem
windebapórti

dbanners
wintenda

dbacanners
winrépli

dbaopnners
winrooft

dbanners
wintenda

dbanners
wintenda

nnerials
proje
wintodbaespec

TENDAS E ACESSÓRIOS INFLÁVEIS
leveza, praticidade e destaque garantidos.

Produtos desenvolvidos com matéria prima flexível que permite criar as mais diferenciadas
formas e tamanhos. São fáceis de montar, pois são equipados com motor de ar para garantir
bom funcionamento e sustentação.

tamanhos disponíveis:

Feitos sob medida de acordo com seu projeto.

modelos disponíveis:

Pórticos, Rooftops, Painéis, Totens e Réplicas.

DIFERENCIAIS:

São leves, práticos e muito fáceis de serem customizados! Você pode criar
o seu projeto inflável em diversos tamanhos ou contar com os produtos de
linha já desenvolvidos pela nossa equipe.

Infla
em minutos

Ergonomia

Logística
fácil

Motor
inflador incluso

Transporte em
carro de passeio

TENDAS ESTELARES

surpreenda seu público com um formato diferenciado.
As tendas estelares são práticas, funcionais e muito leves. Com sustentação firme para
diferentes tipos de piso, com seu formato diferenciado, elas garantem a atenção para sua
marca e ação. Fáceis de montar, podem ser facilmente transportadas devido a tecnologia e
fração de montagem criada pela Orvalho do Sol®.

tamanhos disponíveis:

8m | 10m | 13m | Sob medida (diâmetro)

outras opções:

Tenda Aranha (ainda mais leve e prática de montar)

DIFERENCIAIS:

Além de oferecer proteção e sombra aos seus clientes, esse formato é ideal
para ações em locais abertos. Você pode customizar o seu projeto com sua
comunicação e acessórios disponíveis para esse modelo. Montagem prática
patenteada por D.I.

Transporte em
carro de passeio

Impermeável
sol e chuva

Menor equipe
de montagem

50%
+ visibilidade

20 a 40kg na
versão padrão

TENDAS ULTRALEVES®
os modelos mais leves do mercado.

Tendas até 50% mais leves do que os modelos tradicionais do mercado, as Tendas Ultraleves®
são práticas, fáceis de transportar e montar. A opção perfeita para ações rápidas, itinerantes,
indicados para utilização em campo, praça ou praia. Você customiza e desenvolve seu projeto
personalizado, garantindo assim a execução perfeita na hora da montagem da sua ação ou
evento.

tamanhos disponíveis:

3x3m | 4,25x4,25m | Sob Medida
Peso estimado: 25kg à 40kg

outras informações:

Apenas para uso em gramado ou praia. Estrutura com peso reduzido e sistema
exclusivo de montagem.

DIFERENCIAIS:

Com matérias primas mais leves, tem fácil montagem e oferecem proteção
aos clientes e destaque para sua marca. Modelo exclusivo Orvalho do Sol®.

Logística
fácil

Montagem
rápida

Peso
reduzido

100%
personalizável

Ergonomia

WINDBANNERS

diversos formatos e medidas para sua marca.
Uma linha desenvolvida com mais de 30 modelos diferentes para dar destaque a sua marca.
Matéria-prima de alta durabilidade e resistência a ventos, uma ótima opção para sinalizar sua
presença em eventos fechados ou abertos. Não ultrapassa luz do sol em ambos os lados.

tamanhos disponíveis:

2,5m | 3m | 4m | Sob Medida

outras informações:

Também disponível na versão Ecoinflável®.

DIFERENCIAIS:

São fáceis de montar e estão disponíveis em mais de 30 modelos
diferentes. Oferecem um ótimo custo benefício e são totalmente
personalizáveis, em diversos tamanhos.

Inspiração
biomimética

Impressão
dupla face

Patente
e segurança

Impermeável
sol e chuva

Estrutura
em aço

OMBRELONES

proteção, resistência e destaque para sua marca.
Desenvolvidos com as melhores tecnologias e matérias primas para oferecer qualidade e
durabilidade. São perfeitos para acomodar seus clientes enquanto oferecem proteção do sol e
chuva com resistência testada e aprovada.

tamanhos disponíveis:

1,5x1,5m | 2x2m | 3x3m | Sob Medida

outras informações:

Modelo opcional com 6 pontas - design diferenciado.

DIFERENCIAIS:

Com montagem superfácil, está disponível em diversos tamanhos e com
estrutura resistente e durável, perfeito para áreas e ações externas.

Montagem
fácil

Diversos
tamanhos

Pintura
eletrostática
opcional

Ancoragem
Opcional

Estrutura
em aço

PROJETOS PERSONALIZADOS
seu projeto desenvolvido de forma exclusiva.

Na Orvalho do Sol® você pode desenvolver o seu projeto de forma exclusiva. Seja para uma
tenda, uma réplica ou qualquer outro item que você estiver pensando, nossa equipe de criação
e design está pronta para criar de forma exclusiva para sua marca. Do projeto ao layout, você
conta com um time de especialistas com mais de 30 anos de mercado.

tamanhos disponíveis:

Projetos desenvolvidos sob medida.

outras informações:

Consulte nossa equipe para desenvolver o seu projeto do zero.

DIFERENCIAIS:

Para começar, é só dividir as suas ideias com nossa equipe e contar o que
você espera para o seu produto. A partir disso, o seu projeto vai ser criado
por nós de forma segura e personalizada.

Montagem
fácil

Diversos
tamanhos

Diversos
formatos

Melhor
custo benefício

100%
personalizável

®

TENDAS, ACESSÓRIOS E ECOINFLÁVEIS®

www.orvalhodosol.com.br
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vendas@orvalhodosol.com.br
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Rua Ângelo Gianinni, 9
Vila Califórnia - São Paulo
04775-130 - SP
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(11) 5681-7088

