
PRODUTO : TEX WAVE ANGULAR LITERATURE HOLDER
PRODUCT : TEX WAVE ANGULAR LITERATURE HOLDER

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

O TW ANGULAR LITERATURE HOLDER é uma ferramenta de comunicação exclusiva.
Este produto é altamente versátil, uma vez que pode ser usado como totem, ou como 
suporte de Porta Folhetos.
É feito em alumínio e impresso em sublimação têxtil, pelo que a troca das suas 
impressões é bastante fácil e rápida de fazer.
TEX WAVE ANGULAR LITERATURE HOLDER is an exclusive communication tool.
This product is highly versatile since it can be used as a totem, or as a Leaflets Support.
It is made of aluminum and printed in textile sublimation, so the exchange of your prints 
is easy and quick to do.

Produtos TEX WAVE ANGULAR LITERATURE HOLDER

MONTAGEM:

TEX WAVE ANGULAR LITERATURE HOLDER

8 Kg 

660 x 460 x 110 

500 x 1840 x 500

500 x 1700

450x435 + 450x390

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)

Saco de transporte
Transport Case

Colocação do Tecido:
Placing the Fabric :

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 vestir o tecido na estrutura. Colocar os suportes na estutura 
encaixando no esqueleto como se pode verificar na imagem
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 ( if existing).
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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
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