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PRODUTO : X - BANNER

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

O X-Banner é um suporte indicado para várias situações, 
sobretudo quando existe a necessidade de utilizar vários meios 
de comunicação a baixo custo, sem descurar a qualidade.
The X-Banner it is a suitable support for various situations, especially 
when there is the need to use various comunications at low cost, without 
neglecting the quality.

Produtos X - BANNER

MONTAGEM:

X - BANNER 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
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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)

Desenrole a produção e insira os ilhós inferiores na estrutura como 
indicado na imagem.
Unroll the production and enter the lower eyelets in the structure as shown in the 
picture.

Depois da estrutura 
montada coloque a 
produção na mesma 
através dos ilhós 
começando pelos 
superiores.
After the structure is 
assembled place the 
production in it through the 
eyelets starting from the 
top.

Abra os braços de forma a que estes formem um “X”. De seguida dobre o braço central 
na direção indicada.
Open arms so that they form an "X". Then bend the central arm in the direction indicated.

Saco de transporte
Transport Case
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