
PRODUTO : POP UP BOX COUNTER
PRODUCT : POP UP BOX COUNTER

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

O POP UP BOX COUNTER é uma Mala de Transporte em PVC Rígido que serve para 
guardar e transportar toda a estrutura de Pop Up de uma forma rápida, simples e prática. 
Para além disso, esta Mala de Transporte é frequentemente utilizada como balcão, uma 
vez que lhe pode juntar um tampo de madeira e uma produção para comunicar a sua 
marca.
The POP UP BOX COUNTER is a Hard PVC Carrying Case that holds and transports the 
entire Pop Up structure in a fast, simple and practical way.
Beside that, this Carrying Case is often used as a counter, since you can attach a wooden 
top and a production to communicate your brand.

Produtos POP UP BOX COUNTER

MONTAGEM:

POP UP BOX 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

10 Kg 

1000 x 740 x 460 

990 x 730 x 410

1850 x 800

650 x 800

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)

Tranque todos 
os fechos.
Lock all 
fasteners.

Coloque o tampo sobre a parte 
superior com ajuda das tiras 
de velcro.
Place the top over the top with 
the help of the velcro straps.

Colocar a impressão ao redor do 
balcão e selar o velcro na parte de 
trás.
Place the print around the counter 
and seal the velcro on the back.
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