
PRODUTO : BANDEIRA TEX WAVE
PRODUCTS : TEX WAVE FLAG

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

A Bandeira Tex Wave é uma estrutura de excelente qualidade 
que não irá deixar ninguém indiferente.
Poderá utilizar esta bandeira publicitária em feiras, stands, 
festivais, concertos, cafés e esplanadas.
Tex Wave Flag is an excellent structure that will not leave anyone 

festivals, concerts, cafes and terraces.

Produtos BANDEIRA TEX WAVE

MONTAGEM:

TEX WAVE FLAG Products

ASSEMBLY:

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 49/50       poster.digital

615 x 2210

4kg 6kg

450 x 3500 x 450

250 x 100 x 120 +
480 x 150 x 500 (base 
tanque de água)

480 x 150 x 500 (base 
tanque de água)

480 x 150 x 500 (base 
tanque de água)

480 x 150 x 500 (base 
tanque de água)

250 x 100 x 120 +

450 x 4000 x 450

835 x  3425835 x  2430

690 x  3280

Área de Impressão: (mm) (L x A)

Print Area: (mm)  (W x H)

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:

Área Vísivel: (mm) (L x A)

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)

Monte a estrutura encaixando os tubos de alumínio conforme 
indicado na imagem, seguindo a ordem dos números que se 
encontram marcados nas duas extremidades dos tubos.
Assemble structure fitting the aluminum tubes as shown in the image, in 
the order of numbers that are labeled at both ends of the tubes.

Depois do tecido estar 
bem esticado prenda o 
fio à volta do velcro 
presente no mastro.
After the tissue is taut 
secure the wire around the 
velcro present on the mast.

Finalmente não se 
esqueça de encher a 
sua base com água ou 
areia.
Finally do not forget to fill 
your base with water or 
sand.

Por baixo da base tanque de água estão as 2 peças 
para proceder à montagem da base.
Below the water tank base are the two parts for assembling the 
base.

Rode a base para a sua posição normal e encaixe as duas 
peças como indicado na imagem.
Turn the base to its normal position and snap the two pieces as shown 
in the image.

Insira o tecido da bandeira 
começando pelo pelo topo do 
mastro, de seguida posicione o 
mastro da bandeira na base e 
puxe o tecido para baixo.
Insert the fabric of the flag starting at 
the top of the mast , then position the 
flagpole at the base and pull the fabric 
down.

624 x  2176

4kg 6kg

450 x 3000 x 450

250 x 100 x 120 + 250 x 100 x 120 +

450 x 4000 x 450

624 x  3412624 x  2176

624 x  3412

Saco de transporte
Transport Case

ITR020.00
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