
PRODUTO : WEDGE COUNTER
PRODUCT : WEDGE  COUNTER

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

Produtos WEDGE ROUND, RECTANGULAR

MONTAGEM:

TABLE WEDGE  PRODUCTS

Área da Impressão Total: (mm) (L x A)

Total Header Area: (mm)  (W x H)

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:

Área Vísivel Principal: (mm) (L x A)

Total Visible Area: (mm) (W x H)

Estrutura montada: (mm)  (L x A x P)

Assembled structure: (mm)  (W x H x D)

Peso apróx : (kg)
Approximate weight: (kg)

Embalagem: (mm)  (L x A x P)

Package: (mm) (W x H x D)

Saco de transporte
Transport Case

O Tex Wave WEDGE COUNTER é uma solução para comunicar 
em feiras, congressos e conferências, criando uma atmosfera 
comunicativa bastante original.
The Tex Wave WEDGE COUNTER is an excellent solution for communicating at 
trade shows, conferences and conferences, creating a very original 
communicative atmosphere.

Continua a ter dúvidas na montagem do seu produto? Contacte-nos para obter ajuda.          Seg. - Sex. 9:00 às 19:00 h

Having troubles assembling the product? Contact us if you need help.                                           Mon. - Fri. 9:00 to 19:00h
comercial@posterdigital.pt            +351 22 464 93 50               www.posterdigital.pt

8.5 Kg 

760 x 200 x 760

700 x 1000 x 700

2160 x 1266

2035 x 1144

8.5 Kg 

820 x 1100 x 520 

800 x 1100 x 500

2530 x 1270

2410 x 1150

Encaixe os tubos de 
alumínio 
assinalados com o 
número 1 nos locais 
indicados no tampo 
inferior do balcão.
Place the aluminum 
tubes marked with the 
number 1 at the 
locations on the bottom 
of the counter.

Encaixe os tubos de alumíno 
assinalados com o número 2 
nos locais indicados no tampo 
superior do balcão.
Place the aluminum tubes marked 
with the number 2 at the locations 
on the counter top.

Puxe o tecido para cima até ao tampo superior 
do balcão . De seguida, coloque o silicone 
localizado no avesso do tecido, no interior da 
ranhura localizada na borda do tampo superior.
Pull the fabric up to the upper top of the counter. Then 
place the silicone located on the fabric back inside the 
slot at the top of the top edge.
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