Obojstranný ROLL-UP
1

montážny návod
Veľkosť bannera:
2 ks 85 × 206 cm

Elegantná konštrukcia vyrobená
z eloxovaného hliníka. Jednoduchá montáž bannera je zabezpečená pomocou zaklapávacích líšt
v hornej aj dolnej časti a lepiacej
pásky v spodnej časti bannera. Pri
výmene motívu musí byť použitá
nová lepiaca páska. Súčasťou výrobku je luxusná prenosná taška.

Viditeľná plocha:
85 × 200 cm

200

Pri plnofarebnej tlači bannera
treba pripočítať spadávky 5 mm
z každej strany viditeľnej plochy.

5

Doporučený materiál bannera:
Materiál Roll up 194 mic

85

1
1. Taška by mala obsahovať 1 kus podstavy, 1 tyč skladajúcu sa z troch častí
a hornú lištu.

5
5. Odstráňte ochranu samolepiaceho
pásika pozdĺž lemu vodiča bannera
a prilepte spodok bannera (lepí sa na
zadnú stranu). Uistite sa, že je banner
rovný.

9
9. Opatrne nechajte grafiku navinúť
späť do podstavy (vhodné by bolo mať
pri tom druhú osobu, ktorá by pridŕžala podstavu). ZOPAKUJTE POSTUP NA
MONTÁŽ 2. BANNERA (krok 2-9).

2
2. Odstráňte plastové koncovky z lišty.

3
3. Jemne potiahnite uzamykací okraj
lišty, aby ste upevnili vrch lemu bannera. Uistite sa, že predná strana bannera
lícuje s prednou stranou lišty.

6
6. Ukončite zabezpečenie bannera k
„vodiču bannera“ prúžkom šírky 4 cm
samolepiacej pásky pozdĺž vnútra
lemu.

10
10. Znovu pripevnite chrómové koncovky.

4
4. Vsuňte vrch grafiky pod okraj lišty
cca 1 cm a zatvorte okraj, čím upevníte grafiku. Nasuňte naspäť plastové
koncovky.

7
7. Odnímte koncovky na podstave.

8
8. Kľúčom uvoľnite zaisťovaciu skrutku
na bočnej strane podstavy, ktorá po
uvoľnení umožnuje navinutie bannera.

11
11. Rozlože tyč a spojte kusy dokopy
(koniec s háčikom zodpovedá vrchu
a okrúhly koniec patrí do podstavy).

12
12. Spodok zloženej tyčky zasuňte do
okrúhleho otvoru v strede podstavy.
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13
13. Pomaly vyťahujte bannery smerom
hore a jemne do zadu (čím sa grafika
bude odmotávať jednoduchšie).

montážny návod

14
14. Háčik na vrchu tyče zasuňte do otvorov na lištách s bannerom.

15
15. Stojan môžete výškovo nastaviť/
vyvážiť pomocou závitových nožičiek.

Detaily zmontovaného stojanu
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