
PRODUTO : TEX WAVE WALL ESSE
PRODUCT : TEX WAVE WALL ESSE

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

TEX WAVE WALL ESSE é uma versão simplificada e inovadora 
do já conhecido pop up, uma vez que o seu novo sistema de 
encaixe facilita quer a sua montagem como o seu transporte. 
TEX WAVE WALL ESSE is a simplified and innovative version of the 
already known pop up. The new locking system facilitates both its assembly 
and transport.

Produtos TEX WAVE WALL ESSE

MONTAGEM:

TEX WAVE WALL ESSE 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

8.0 Kg 

800 x 130 x 450

240 x 2300 x 580

2700 x 2410

2580 x 2290

9.0 Kg 

800 x 130 x 450

3000 x 2300 x 680

3280 x 2410

3150 x 2300

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)

Monte a estrutura encaixando os tubos de alumínio conforme indicado na imagem, 
seguindo a ordem dos números que se encontram marcados nas duas extremidades 
dos tubos. Depois da estrutura estar montada coloque o tubo central. Por fim vestir o tecido de baixo para cima
fechando  na parte superior com fecho zipper.
Assemble structure fitting the aluminum tubes as shown in the image, in the order of numbers that 
are labeled at both ends of the tubes. After the structure is assembled place the central tube.

Saco de transporte
Transport Case
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