
PRODUTO : POP UP TÊXTIL
PRODUCT : POP UP FABRIC

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

O POP UP TÊXTIL é um sistema de exposição impresso em 
tecido de alta qualidade e é aplicado com velcro, para que a sua 
montagem e aplicação seja bastante rápida e prática.
POP UP FABRIC is a display system printed on high-quality fabric and is 
applied with Velcro so that their construction and application is quite fast 
and practical.

Produtos POP UP TÊXTIL

MONTAGEM:

POP UP FABRIC 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 9349/50            poster.digital

12 Kg 14 Kg 

300 x 830 x 300 300 x 830 x 300

2250 x 2250 x 32,5 3000 x 2250 x 32,5

2300 x  2300 3050 x  2300 

3 x 3 4 x 3

2250 x  2250 2900 x  2250 

3060 x  2300 3810 x  2300

3660 x  23003010 x  2250 

Área de Impressão Total: (mm) (L x A)

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

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:

Área Vísivel Total: (mm) (L x A)

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)

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.

Certifique-se que a estrutura está travada 
pressionando as molas,que se encontram no 
interior da estrutura,na direção indicada na 
imagem que se encontram no interior da 
estrutura.
Make sure frame is locked by pressing front and back 
hubs that are located in the frame interior, toward each 
other.

Para colocar o 
tecido basta unir 
as faixas de 
velcro colocadas 
quer na estrutura 
quer nas bordas 
do tecido , 
começando por 
uma ponta e 
certificando-se 
que o tecido fica 
bem esticado.
To place the fabric 
just put together the 
velcro strips either in 
structure and in the 
edges of the fabric, 
starting at one end 
and making sure 
that the fabric is 
taut.

Saco de transporte
Transport Case

ITR011.00

c/ laterais
w/ side

c/ laterais
w/ side

+351 93 564 93 50


