
PRODUTO : COUNTER EXPO CASE
PRODUCT : EXPO CASE COUNTER

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

O COUNTER EXPO CASE para além de assumir a função de 
balcão, graças ao seu tampo de madeira e prateleiras, pode 
também ser utilizada como uma mala de transporte.
EXPO CASE COUNTER, besides taking over the counter function thanks to 
its wooden top and shelves, can also be used as a carry case.

Produtos COUNTER EXPO CASE

MONTAGEM:

EXPO CASE COUNTER 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
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19,5 Kg 

650 x 975 x 410

1245 x 965 x 600

1840 x 935

1250 x 835

Área da Impressão Total: (mm) (L x A)

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

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:

Área Vísivel Frontal: (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)

Coloque o tampo em cima do balcão com a face inferior virada para cima de modo a preparar todos 
os encaixes. De seguida coloque o tampo com a face superior virada para cima.

the top face up.

Abra a mala e coloque-a na posição vertical 
como indicado na imagem.  De seguida 
coloque as prateleiras nos locais para o efeito 
no interior do balcão.
Release the latches to open the case press in the gray 
inner portion and swing out the black clasp.
Attach the 4 inner shelves by inserting into the slots 
in the case.

Mala de transporte
Transport Case

ITR035.00
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O BALCÃO EXPO CASE para além de assumir a função de balcão, 
graças ao seu tampo de madeira e prateleiras, pode também ser 
utilizada como uma mala de transporte.
EXPO CASE COUNTER, besides taking over the counter function thanks to 
its wooden top and shelves, can also be used as a carry case.
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Complete a colocação do tampo unindo todos os encaixes do tampo com a 
estrutura do balcão. 

Finalmente coloque a produção no balcão começando por uma lateral fazendo coincidir as 

sua produção. Repita o processo para  a aplicação do rodapé.
Finally place the production on the counter beginning with one side, matching the velcro applications inside 
the counter with the velcro strips located on the back of your production. Repeat the process for applying the 
footer.
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