
PRODUTO : 
PRODUCT : 

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

     

Produtos Balcão Tex Wave XL

MONTAGEM:

TEX WAVE COUNTER XL

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         poster.digital

12 Kg 

1000 x 700 x 200

810 x 650 x 1006

2050 x 1050 

Frente- 790 x 980; Laterais- 590x980 

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

IM001.00

O COUNTER TEX WAVE XL caracteriza-se pela sua estrutura leve, de fácil monta-
gem e pelas suas dimensões que lhe confere uma ampla capacidade de 
armazenagem. Diferencia-se no mercado pela sua versatilidade, visto que permite 
conectar outros balcões e assim aumentar a sua área de atendimento.
The COUNTER TEX WAVE XL characterize for a light structure , easy to assemble and a large size 
that provides an ample storage capacity. It stands out in the market for its versatility, since it allows 
you to connect to others thereby increasing its service area.

COUNTER TEX WAVE XL
COUNTER TEX WAVE XL

 

Monte a estrutura encaixando os tubos de alumínio seguindo a ordem 
númerica que se encontra marcada nas duas extremidades dos mesmos. 
Assemble structure fitting the aluminium 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 tubes. 

Parte superior

Parte inferior

Parte central

De seguida vestir o tecido de baixo para cima fechando o mesmo na parte 
traseira com o fecho zipper.
Por fim encaixar o tampo na parte superior e apoiar a prateleira no interior do 
balcão nos quatro batentes aplicados nos tubos centrais.
Then dress the structure with the fabric, closing it at the back whith a zipper .
Finally fit the table on the top and support the shelf in side the counter on the four stops 
applied to the central tubes.

Top

Central Support

Lower part


