
PRODUTO : SMART COUNTER
PRODUCT : SMART COUNTER

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

O Smart  Counter oferece uma excelente relação qualidade/ 
preço e é a escolha acertada para as suas acções em pontos de 
venda.
Smart Counter offers an excellent price / quality ratio and is the right 
choice for actions at sale points.

Produtos SMART COUNTER

MONTAGEM:

SMART COUNTER 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

8 Kg 

900 x 900 x 200

800 x 2050 x 54

800 x 280

1835 x 785

Área da Bandeirola: (mm) (L x A)

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)

Após a encaixar o tampo superior sobre o revestimento do balcão 
coloque os tubos lisos nos orifícios do tampo superior e empurre até 
que estes assentem na abertura da prateleira própria para o efeito.  
After fiting the counter top on the painel, place the flat tubes in the counter top 
holes and push them until they settle in the shelf.

Coloque a prateleira no interior do balcão nos locais 
de encaixe existentes no painel.
Place the shelf inside the counter fitting in existing sites in the 
painel .

Coloque o painel do balcão sobre a base na 
posição indicada na imagem.
Place the painel counter on the basis in the position 
shown in the image.

Saco de transporte
Transport Case

ITR015.00
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