
• Disponível em 4 tamanhos
• Utilização no interior ou exterior (em função da base escolhida)
• Mastro elástico em alumínio com cantos em plástico
• Impressão numa face ou dupla-face
• Saco de transporte com porta-etiquetas incluído

Características
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Bandeiras
ZOOM EDGE

Ficha TécnicaTrabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.

Bandeira de formato retangular que oferece uma grande área de comunicação 

Media recomendada

Os modelos de impressão fornecidos são disponilibizados apenas para informação. Eles levam em conta processos internos que podem variar
dependendo do seu equipamento, materiais e acabamentos. É da responsabilidade do impressor testar previamente a compatibilidade da sua
media com o produto antes de usá-lo.

• Têxtil próprio para bandeira

Mastro de alumínio 
com elástico

Fixação da imagem 
com gancho
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Ficha TécnicaTrabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.
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Informações da estrutura

Referência Designação Mastro da dimensão
+ imagem montada (mm)

Tamanho da imagem
laço incluído (mm)

Diâmetro interno
do mastro

Diâmetro externo 
do mastro

Resistência máxima
ao vento

UF-ZME-SM Zoom + Edge Small 800 (l) x 2100  (a) 760 (l) x 1500 (a) 13 mm 19 mm 29 km/h

UF-ZME-ME Zoom + Edge Medium 900 (l) x 2800  (a) 760 (l) x 2090 (a) 13 mm 26 mm 29 km/h

UF-ZME-LA Zoom + Edge Large 1100 (l) x 3500  (a) 1140 (l) x 2600 (a) 13 mm 26 mm 29 km/h

UF-ZME-EXLA Zoom + Edge XL 1200 (l) x 4600  (a) 1290 (l) x 3950 (a) 13 mm 26 mm 29 km/h



Flying Banner FB9 Instruction 
Assemble Instruction 

➔ 

1.Connect the bungeed poles,then insert fiberglass
pole into the top of the smallest pole.

➔ 

2.Slide the sleeve of the flag over the top of the pole,then lie the end of cord. 

3.Slide the pole into the sleeve of top,then connect the pales. 4.Loose the knob to raise the hook,then hook the lied cord.Screw the 
knob tightly to fix the graphie.

5.Screw the rotator into the iron base,then insert the flag into the rotator. 
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ZOOM EDGE

Instruções de MontagemTrabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.

Instruções de montagem

Juntar as secções do mastro

Insira o mastro na 
base

Inserir o tubo no galão 
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Aperte o parafuso do gancho


