
PRODUTO : ROLL UP
PRODUTO : ROLL UP

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

O Roll Up é uma ferramenta de comunicação frequentemente 
utilizada, leve e fácil de transportar que proporciona um 
excelente efeito visual.
Roll Up is a communication tool often used, light and easy to carry that 

Produtos ROLL UP

MONTAGEM:

ROLL UP Products

ASSEMBLY:

850 x  1980 

3 Kg 3,5 Kg 4 Kg 5 Kg 6 Kg 

860 x 2070 x 38

300 x 300 x 960 300 x 300 x 1100 300 x 300 x 1300 300 x 300 x 1600 300 x 300 x 2150

1001 x 2070 x 38 121 x 2070 x 38 1510 x 2070 x 38 2000 x 2070 x 38

100 x  2100 850 x  2110 

100 x  1980 

1200 x  2100 

1200 x  1980 

1500 x  2100 

1500 x  1980 

2000 x  2100 

2000 x  1980 

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)

Rode os pés do Roll Up de forma a ficarem perpendiculares 
à estrutura e paralelos entre si.
Rotate the feet so as to be perpendicular to the structure and parallel  
to each other.

Aplique a vara 
telescópica na 
estrutura. Certifique-se 
de que ela está 
encaixada na base de 
forma correta.
Apply the telescopic pole in 
the structure. Make sure it 
is seated on the base 
correctly.

Puxe a produção 
para fora da 
estrutura e 
encaixe a peça A 
no topo da vara 
telescópica.
Pull graphic out of 
the base and fit the 
A piece at the top of 
the pole.

Coloque o seu 
expositor 
publicitário num 
local de destaque 
e aumente a 
visibilidade da 
sua 
comunicação.
Place your 
marketing display in 
a prominent place 
and increase the 
visibility of your 
communication.

Saco de transporte

A.

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
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