
PRODUTO : ROLL UP ROLLAWIDE
PRODUCT : ROLL UP ROLLAWIDE

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

O ROLL UP ROLLAWIDE é ferramenta de comunicação muitas 
vezes utilizada para fundos fotográficos e paredes promocionais 
como podiuns devido à sua dimensão
The ROLL UP ROLL WIDE communication tool is often used for 
photographic backgrounds and promotional walls as podiums because of its 
dimensions.

Produtos ROLL UP ROLLAWIDE

MONTAGEM:

ROLL UP ROLLAWIDE 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 4649349/50           poster.digital

14 Kg 

2520 x 150 x 240

2430 x 2400 x 195

2400 x 2300

2400 x 2000

Área da Impressão Total: (mm) (L x A)

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

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:

Área Vísivel Total: (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)

Encaixe as três varas telescópicas na base.
Fit the three poles ate the base.

Ligue os dois 
elos da vara 
telescópica e 
extenda o ele 
extensível até à 
sua altura 
máxima. Para 
travar o elo 
extensível basta 
fechar a peça 
para o efeito 
como indicado 
na imagem.
Connect the two 
links of the 
telescopic pole. 
Extend to its 
maximum height. 
To lock the 
extensible link just 
close the piece for 
this purpose as 
shown in the 
picture.

Saco de transporte
Transport Case

ITR016.00
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O ROLL UP ROLLAWIDE é ferramenta de comunicação muitas 
vezes utilizada para fundos fotográficos e paredes promocionais 
como podiuns devido à sua dimensão
The ROLL UP ROLL WIDE communication tool is often used for 
photographic backgrounds and promotional walls as podiums because of its 
dimensions.

Puxe a produção para cima e insira a régua superior no topo das varas telescópicas , 
como indicado na imagem.  
Pull graphic out of the base and insert the top ruler located on the top of the graphics at the top of 
the telescopic as shown in image.
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