MESE SAMPLING

Masă sampling FLICKDesk180
FOARTE USOR DE MONTAT

RAFT INTERIOR

BLATURI COLORATE

DOUĂ TIPURI DE AMBALAJ

Proiectată special pentru campaniile promoţionale
din magazine şi supermarketuri, FLICKDesk180
oferă un raport preţ/calitate excepţional. Este foarte
usoară şi stabilă, se poate monta/demonta rapid şi
poate suporta încărcări de până la 50kg. Headerul
şi panoul din faţa mesei se pot personaliza prin
imprimare directă sau colantare, iar la interior se
poate dota, opţional, cu un raft.
LARIS Productions®, Str.Aurora Nr 6A, Focşani, Vrancea
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Instrucţiuni de montaj
1. Poziţionaţi blatul inferior pe podea şi desfăşuraţi panoul grafic.
2. Începand dintr-un colţ, fixaţi panou grafic în canalul blatului inferior.
3-4. Montaţi blatul superior astfel încât panoul grafic să se fixeze în canalul blatului.
5-6. Introduceţi raftul interior în fanta prevăzută din blatul inferior şi apoi fixaţi-l în poziţia finală.
7. Conectaţi ţevile cromate, introduceţi-le în găurile din blatul superior şi apoi fixaţi-le în cel inferior.
8. Montaţi headerul întroducand ţevile cromate prin aripioarele prevăzute cu găuri.
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Masă sampling FLICKDesk90
FOARTE USOR DE MONTAT

RAFT INTERIOR

BLATURI COLORATE

DOUĂ TIPURI DE AMBALAJ

Proiectată special pentru campaniile promoţionale
din magazine şi supermarketuri, FLICKDesk90
oferă un raport preţ/calitate excepţional. Este foarte
usoară şi stabilă, se poate monta/demonta rapid şi
poate suporta încărcări de până la 50kg. Headerul
şi panoul din faţa mesei se pot personaliza prin
imprimare directă sau colantare, iar la interior se
poate dota, opţional, cu un raft.
®

LARIS Productions , Str.Aurora Nr 6A, Focşani, Vrancea
Tel: 0237 237 838, Fax: 0237 237 838, E-mail: office@laris.ro, Web: www.laris.ro
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Instrucţiuni de montaj
1. Poziţionaţi blatul inferior pe podea şi desfăşuraţi panoul grafic.
2. Începand dintr-un colţ, fixaţi panou grafic în canalul blatului inferior.
3-4. Montaţi blatul superior astfel încât panoul grafic să se fixeze în canalul blatului.
5-6. Trageti de raftul interior astfel incat sa se blocheze în poziţia finală.
7. Conectaţi ţevile cromate, introduceţi-le în găurile din blatul superior şi apoi fixaţi-le în cel inferior.
8. Montaţi headerul întroducand ţevile cromate prin aripioarele prevăzute cu găuri.
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LARIS PRODUCTIONS, CF. RO1438492 / RC. J39/422/1991
Birouri: Str.Aurora Nr 6A Focşani / Str.Eroilor Nr. 1A Focşani
Hala de producţie: Str. Fundătura Comisia Centrală Nr. 72-74 Focşani
Tel. 0237-237.838 / Fax. 0237-237.838 E-mail: office@laris.ro / Web: www.laris.ro

