
PRODUTO : MODULAR COUNTER BACKLIGHT
PRODUCT : MODULAR COUNTER

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

PRODUTOS MODULAR COUNTER BACKLIGHT

MONTAGEM:

MODULAR COUNTER BACKLIGHT 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

ITR049.00 

O Modular Counter BackLight é um balcão bastante leve e fácil de 
transportar. Conta com uma impressão em tecido de alta qualidade, 
fixando com silicone e possuindo ainda uma prateleira que 
facilita a sua utilização e organização dos seus produtos.
The Modular Counter BackLight is a very light and easy to carry counter. It has 
a high quality fabric impression and is fastened with silicone and also has a 
shelf that facilitates its use and organization of its products.

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

11 Kg 

1000 x 1000 x 330

1620 x 1000

Frente - 1000 x 1000 (x2)

Lado - 330 x 1000 (x2)
Front

Side

Com a estrutura pousada no chão abra a 
mesma puxando-a no sentido de dentro para 
fora até ficar completamente expandida.
With the structure on the floor open it by pulling it 
towards the inside out until it is fully expanded.

Com a estrutura 
aberta, encaixe as 
barras conforme é 
representado na 
imagem.
With an open frame, fit 
the frame as shown in 
the picture.

4

1160 x 165 x 500 

Introduza a fita de silicone do tecido na 
ranhura da estrutura.
Insert the fabric silicone strip into the frame groove.

3
Retire a cortina de LED da bolsa de 
transporte.
Remove the LED curtain from the transport case.

Nos cantos superiores e inferiores insira os 
ganchos na estrutura preparada para o 
efeito.
In the upper and lower corners insert the hooks 
into the structure prepared for that purpose.

4 Conclua o processo de montagem inserindo 
o tampo do balcão. 
Complete the assembly process by inserting the 
counter top.

+351 93 564 93 50


