
PRODUTO : ROLL UP DUPLO
PRODUCT : TWO SIDE ROLL UP

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

O ROLL UP DUPLO tem a particularidade de permitir que a 
comunicação seja feita em duas frentes para que possa 
impactar os seus clientes de uma forma mais completa.
TWO SIDE ROLL UP has the particularity of allowing communication to 
be done on two fronts so that it can impact its customers in a more 
complete way.

Produtos ROLL UP DUPLO

MONTAGEM:

TWO SIDE ROLL UP 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

4 Kg 

890 x 190 x 215

865 x 2100 x 205

850 x  2110 ( x 2) 

850 x  1980 

Área de Impressão: (mm) (L x A)

Print Area: (mm)  (W x H)

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:

Área Vísivel: (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)

Puxe uma produção 
para fora da 
estrutura e 
encaixe-a no topo 
da vara telescópica. 
Repita o processo 
com a segunda 
produção.
Pull one graphic out of 
the base and fit it at 
the top of the pole. 
Repeat the process 
with the second 
graphic.

Aplique a vara 
telescópica na 
estrutura. Certifique-se 
de que ela está 
encaixada na base de 
forma correta.
Apply the telescopic pole in 
the structure. Make sure it 
is seated on the base 
correctly.

Una os dois elos da 
vara telescópica. 
Attach the two telescopic 
rod links.

Saco de transporte
Transport Case

ITR024.00
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