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FLAG DROP

ASSEMBLY:

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:

Embalagem de transporte
Transport Package
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Base em Cruz
Cross Base

Base Flat
Flat Base

Base Carro
Car Base

Base de Parede 45º
Wall 45º Base

Base Piqueta
Ground Spike Base

Comece por encaixar as três peças 
do mastro.
Start by fitting the three pieces of the 
mast

Coloque o tecido no mastro. De 
seguida, coloque o mastro na base 
e acabe de puxar o tecido, depois 
de bem esticado amarre o tecido 
ao mastro com um nó como 
indicado na imagem.

Lay the fabric on the mast.
Then place the mast on the base and 
finish pulling the fabric, after well 
stretched tie the fabric to the mast with a 
knot as indiated in the image.

Mastro em �bra de carbono versátil, onde é possível aplicar diferentes bases, tais como: base 
em cruz; base �at; base de carro; base de parede 45º e base piqueta.
A bandeira modelo Drop está disponível em 4 tamanhos.

Versatile carbon fiber mast, where different bases can be applied, such as: cross base; flat base; car 
base; wall 45º base and ground spike base.
The Drop model is available in 4 sizes.

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

800x 1020 x 50 800x 1020 x 50 100x 1220 x 50 100x 1220 x 50 

Área Vísivel: (mm) (L x A)

Visible Area: (mm) (W x H)

Peso apróx : (kg)

Embalagem: (mm)  (L x A x P)

Package: (mm) (W x H x D)

1,5 Kg

550x1750

1,8 Kg

550x2450

 2,2 Kg

750x3250

2,5 Kg

750x4000

Altura Montada: (mm)          (L x A)

Maximum high: (mm)        (W x H)
550x2250 550x2950 750x3850 750x4800


