
PRODUTO : BALCÃO FLEXI
PRODUCT : FLEXI COUNTER

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

O FLEXI COUNTER é um balcão robusto graças ao seu tampo e 
fundo em madeira. Esta estrutura é bastante cómoda e permite 
uma grande arrumação graças à sua prateleira interior.. 
The FLEXI COUNTER is a sturdy counter thanks to its wooden bottom and 
top. This structure is very comfortable and allows a great storage thanks to 
its interior shelf.

Produtos BALCÃO FLEXI

MONTAGEM:

FLEXI 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
comercial@posterdigital.pt            +351 22 464 93 49/50         poster.digital

11 Kg 

960 x 300 x 570

930 x 910 x 470

1865 x 905

650 x 900

11 Kg 

1050x 300 x 450

1000 x 930 x 430

1935 x 905

940 x 905

17 Kg 

1300 x 330 x 520

1200 x 945 x 500

2175 x 903

1110 x 903

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)

2.2- Encaixe as 
peças B. sobre as 
peças A. como 
indicado na 
imagem.
2.2 - Place parts B. 
onto parts A. as shown 
in the image.

2.1- Coloque as peças A 
nas aberturas existentes 
no interior do painel 
como indicado na 
imagem.
2.1 - Place parts A in the 
openings inside the panel as 
shown in the image.

A.

B.

Coloque a base do balcão com as borrachas 
protectoras viradas para baixo e rebordo de velcro 
virado para cima. De seguida aplique o painel do 
balcão unindo o velcro inferior à base.  
Place the base of the counter with the protective rubbers 
facing down and the velcro flap facing upwards. Then 
apply the counter panel by attaching the bottom velcro to 
the base.

Saco de transporte
Transport Case
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O FLEXI COUNTER é um balcão robusto graças ao seu tampo e 
fundo em madeira. Esta estrutura é bastante cómoda e permite 
uma grande arrumação graças à sua prateleira interior.. 
The FLEXI COUNTER is a sturdy counter thanks to its wooden bottom and 
top. This structure is very comfortable and allows a great storage thanks to 
its interior shelf.

Coloque o tampo unindo o velcro superior do painel com o rebordo do tampo. 
Attach the counter top by attaching the upper panel velcro to the edge of the counter top.

Finalmente coloque a produção no balcão começando por uma lateral fazendo 
coincidir o velcro vertical no painel com o velcro localizado nas costas da sua 
produção.
Finally place the graphics starting in one of the sides matching the vertical velcro strips in the 
panel with the velcro located on the back of the graphics.
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