
PRODUTO : BANDEIRA WING
PRODUCTS : FLAG WING

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

Para além de existir em vários tamanhos esta bandeira também tem como 
acessórios opcionais diferentes tipos de base. A base piqueta indicada para 
jardins, a base em cruz indicada para patamares e pisos lisos e a base tanque de 
água que é a mais pesada e indicada para locais mais ventosos.

iest locations.

Produtos BANDEIRA WING

MONTAGEM:

PRODUCTS FRAG WING

ASSEMBLY:

1600x 150 x 150 1600x 150 x 150 1600x 150 x 150 1600x 150 x 150 

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:

Área Vísivel: (mm) (L x A)

Visible Area: (mm) (W x H)

Peso apróx : (kg)

Embalagem: (mm)  (L x A x P)

Package: (mm) (W x H x D)

Para montar a base da bandeira , 
siga os passos demostrados 
anteriormente nas imagens  e 
termine encaixando o pino metálico 
no centro.
T

Coloque o tecido no mastro 
começando pela topo do mastro. De 
seguida coloque o mastro na base e 
acabe de puxar o tecido. Depois de 
bem esticado amarre o tecido ao 
mastro com um nó como indicado na 
imagem. 
Lay the fabric on the mast starting at the top 
of the mast. Then place the mast on the base 

knot as indicated in the image.

Encaixe as três peças do 
mastro.
Fit the three pieces of the 
mast.

Embalagem de transporte
Transport Package

630x1960 630x2600 630x3630 630x4370

Altura Montada: (mm)          (L x A)

Maximum high: (mm)        (W x H)
630x2360 630x3000 630x4130 630x5170

Base em Cruz
Cross Base

Base Flat
Flat Base

Base Carro
Car Base

S M L XL

1,5 Kg 1,8 Kg  2,2 Kg 2,5 Kg

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

+351 93 564 93 50


