
PRODUTO : GIANT POLE
PRODUCT : GIANT POLE

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

PRODUTOS GIANT POLE

MONTAGEM:

GIANT POLE PRODUCTS

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

ITR050.00 

A bandeira Giant Pole denomina-se como uma Flag Banner bastante 
resistente devido à sua estrutura em alumínio. Este produto pode ser 
utilizado em stands automóveis, assim como entradas de congressos, 
realçando uma visibilidade extra.
The Giant Pole flag is called a Flag Banner quite resistant due to its structure in 
aluminum. This product can be used in automotive stands, as well as congress 
entrances, highlighting extra visibility.

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 50               poster.digital

6 Kg + 7,2 Kg 

130 x 130 x 1680 

1500 x 5000 x 800

1150 x 3550

1060 x 3460

350 x 410 x 800 

Abrir a estrutura à semelhança a um 
guarda-chuva como é demonstrado na 
imagem.
Open the structure similar as an umbrella as 
shown in the picture.

Em seguida abra a 
estrutura telescópica 
do mastro e insira-a na 
base.
Open the structure similar 
as an umbrella as shown in 
the picture.

O tecido é fixo à 
estrutura com umas 
pelas argolas plásticas.
Open the structure similar 
as an umbrella as shown in 
the picture.

+351 93 564 93 50


