POP-UP WALL zaoblený

montážny návod

231

Vyrobené z ľahko
skladateľnej hliníkovej konštrukcie, ktorá
umožňuje veľmi rýchlu
a jednoduchú montáž
panelov s grafikou.
Dodávané bez grafiky
kompletne v pevnom
boxe.

64

Veľkosť bannerov:
2 ks 64 × 231 cm
3 ks 70,5 × 231 cm

A

1
1. „Skladacie“ prezentačné steny sú
dodávané v kartónovej krabici. Neotvárajte krabicu nožom alebo nožnicami!!! Môžete tak poškodiť kufor (obal).

4
4. Otvorte kufrík uvoľnením zámkov
na oboch stranách, resp. otvorením
zipsov po celom obvode kufríka. Skontrolujte obsah kufríka.

8
8. Teraz je navrchu hrubý blok.

70,5

70,5

Celková rekl. plocha:
339,5 × 231 cm

2

2. V krabici nájdete prepravný kufrík:
A) Polkruhový - uzavretý na zips alebo
B) Oválny - uzavretý na zámky

2. V krabici nájdete prepravný kufrík:
A) Polkruhový - uzavretý na zips alebo
B) Oválny - uzavretý na zámky

5

9
9. Potiahnite systém, aby sa celý rozložil. Poistite konštrukciu v rozloženej
polohe zaklapnutím plastových poistiek.

64

Doporučený
materiál na tlač:
Biela PVC samolepiaca
fólia + laminovanie

B

2

5. Obsah kufríka:
1 x konštrukcia, PVC fólie (pri vyhotovení 3x3 = 5 kusov, pri vyhotovení 4x3 =
6 kusov), spájadlá (pri vyhotovení 3x3
= 18 kusov, pri vyhotovení 4x3 = 21
kusov), 1 x rolovacia samolepiaca páska
magnetická, prepravný kufrík, visiaci
držiak (pri vyhotovení 3x3 = 6 kusov,
pri vyhotovení 4x3 = 7 kusov), visiaci
prúžok s drážkou (pri vyhotovení 3x3 =
5 kusov, pri vyhotovení 4x3 = 6 kusov),
visiaci prúžok s prírezkom.

70,5

3
3. Na zadnej časti kufríka sa nachádza
rúčka (držadlo), ktoré môžete vytiahnuť von, naklonením kufríka ho môžete ľahko presúvať.

6
6. Položte konštrukciu tak, že 4 alebo
5 hrubých blokov (záleží na tom, či sa
jedná o typ 3x3 alebo 3x4) v rade budú
navrchu, toto bude predná strana.

7
7. Potiahnite systém do polovice, teraz
môžete ľahko zložiť ostatné kúsky.

10
10. Toto sú visiace prúžky s drážkou
a s prírezkom.

11
11. Visiaci prúžok s drážkou ide na vrch
PVC fólie, visiaci prúžok s prírezkom
ide na spodnú časť.
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12
12. Visiace prúžky s drážkou a s prírezkom sú dodávané v dvoch dĺžkach.
Krátke sú na vonkajšie fólie steny (zaoblené fólie).

16
16. Vezmite ďalší kus spájadla a nasuňte ho na vrchnú časť bloku skladačky.

20
20. Tu jasne vidíte, že PVC fólia je širšia ako visiaci prúžok. Je to kvôli tomu,
aby bola ľahšie vykonaná plnofarebná
tlač. Dĺžka grafiky je určená rozmerovo
v náčrte.

24
24. Položte visiaci prúžok s drážkou na
vrchnú časť fólie a prúžok s prírezkom
na spodnú časť. Pripevňovanie je vykonané samolepiacim prúžkom.
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13
13. Spájadlá

14
14. Najskôr umiestnite spájadlo na
spodok.

17
17. Spojte stredové spájadlo postupne s horným a spodným spájadlom a
upevnite celý blok na konštrukciu.

21
21. Nalepte plnofarebnú tlač na PVC
fóliu.

25
25. Teraz upevnite samolepiacu magnetickú pásku na zadnú časť fólie na
dlhé strany. Teraz je fólia pripravená
pre montáž.

15
15. Zasuňte spájadlo k spodnému bloku skladačky s kovovým kolíkom.

18
18. Teraz máte spevnenú jednu zvislú
časť konštrukcie. Podobne poskladáte
ostatné časti.

19
19. Pozor: PVC fólie sú väčšie!!! Musia
byť po nalepení grafiky orezané na
správnu veľkosť. Šírka visiaceho prúžku je rovnaká ako šírka jedného pásu
grafiky.

22
22. Po nalepení orežte nepotrebné
pruhy.

23
23. Teraz, keď je plnofarebný obrázok
nalepený a orezaný, fólia má šírku
príslušného visiaceho prúžku.

26
26. Zaveste PVC fóliu na visiace bloky
na vrchnú časť.

27
27. Montáž ukončite jemným pritlačením magnetických prúžkov ku konštrukcii. Zopakujte postup pri ostatných fóliách.
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Svietidlá
sú naoptional
objednávku
Spots are

28
28. Systém je dodávaný s 3-pólovou
zástrčkou.

29
29. Namontujte chrániče (izolačný segment) na vrch hrubých blokov v strede
systému.

32
32. Namierte svietidlo na prezentačnú
stenu.

30

33
33. Vypínač svietidla je umiestnený na
zadnej časti halogénového svietidla.

31

30. Nasuňte halogénové svietidlo cez
chránič.

31. Uistite sa, že je halogénové svietidlo pevne pripevnené.

34

35

34. Zopakujte bod 28 až po 33 na druhé halogénové svietidlo.

35. Môžete tiež upevniť halogénové
svietidlá na nohy systému ako je znázornené. Svietidlo bude bližšie k vašej
prezentácii.

Rozmerový náčrt:

231

Celková rekl. plocha:
339,5 × 231cm
(vrátane zaoblených častí)
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70,5

70,5

70,5
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