
 
Használati útmutató 
Pop-up textil sajtófalakhoz 

 
A pop-up textilfalakat típusuktól függetlenül hasonlóan kell felállítani. Szerszám vagy szakértelem nem szükséges a felállításához. Nyomtatással 
együtt rendelve a nyomatot felhelyezésre készen adjuk át. Tekintse meg összeállítási videóinkat a weboldalunkon vagy a youtube csatornánkon: 
https://www.youtube.com/user/reklameszkoz/ 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/user/reklameszkoz/


 
Íves pop-up textilfal felállítása esetén a szerkezetre szerelt tépőzáras keretet a felső és alsó oldalon rá kell feszíteni a szerkezetre a nyomat 
felhelyezése előtt, így alakul ki az egyenletes íves forma amit az alábbi képen is láthat. 
 

 
 
 
Tárolás 
A használaton kívüli pop-up sajtófalat mindig azok hordtáskájában tárolja száraz helyen és szobahőmérsékleten. A nyomatot elhajtogatva, minél 
kevésbé meggyűrve tárolja. A tépőzáras textil nyomatot a rendezvény végeztével az íves sajtófal szerkezet elcsomagolása előtt mindenképpen 
ajánljuk leszedni, ugyanis szebben lehet elhajtogatni mintha a szerkezettel együtt csukja össze, így kevésbé fog gyűrődni tárolás során.  
 
 
Tisztítás 
A szerkezet alumínium része enyhén nedves mosogatószeres ronggyal lehet tisztítani. A nyomat alapanyaga 100% poliészter. 30 Celsius fokig 
mosható szintetikus mosószerrel, kézzel. Az anyagot vasalni szükség esetén lehetséges, de csak nagyon alacsony hőfokon és csak más anyagon 
keresztül (pl törülköző) ajánlott, hiszen a poliészter anyag hő hatására összeugrik. 
 
Kültéri, beltéri eszköz? 
A pop-up textilfalak beltéri használatra valóak, nem ajánljuk kültéri alkalmazásukat. 
 
Ha mégis kültéren szeretné az eszközt felállítani, a biztonságos használathoz a következőkre mindenképpen gondoljon: 

- A textilfal szerkezetet megfelelően le kell súlyozni, hogy szél esetén ne tudjon felborulni. Szélsőségesen szeles időjárásban nem szabad 
azt felállítani! 

- Az esetleg elázott, vizes nyomatot az elcsomagolás előtt ki kell szárítani, hiszen elhajtogatva bepenészedhet. 
 
Nyomatcsere 
Nyomatcsere rendelése esetén kérjük a szerkezeteket juttassák vissza irodánkba, hogy megbizonyosodjunk annak helyes méretéről, ugyanis a 
szerkezetek külmérete között minimális eltérés lehet, melyre a nyomatot a legpontosabban kell rászabnunk a tökéletes végeredmény érdekében. 
Méretpontos nyomatcserét csak visszaszállított szerkezethez tudunk készíteni. 
 
Garancia kiterjedése 
A szerkezetek helyes működésére cégünk 1 év termékszavatosságot vállal. Az egy éven belül jelentkező garanciális hibákat cégünk irodájában 
(XIII Budapest Reitter Ferenc utca 42) vizsgálja be. Bővebben a garanciális ügyintézésről: https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek 
 
Nem alapja garanciális reklamációnak a személyes áruátvételt követően jelentkező: 

• mechanikai sérülés (pl szerkezet horpadása, látható külsérelmi nyomok) és ebből adódó hibás működés. 
• hordtáska bármilyen nemű sérülése (szakadása, feslése, cipzár tönkremenetele) 
• nyomathordozó, alapanyag bármilyen sérülése (szakadása, elmosódása, fakulása) 
• nem szakszerűen végzett nyomatcsere által jelentkezett meghibásodás (pl nem megfelelő alapanyag használat) 
• a szerkezet bármilyen nemű átalakítása következtében jelentkező hibás működés 

A termékszavatosság azonnali elvesztésével jár: 
• beltéri eszközök kültéren történő használata 
• alkalmi kültéri felhasználásra szánt eszközök folyamatos kültéri vagy nem megfelelő időjárási körülményekben történő használata 

 
Az áru átvételekor irodánkban lehetőség van eszköz kipróbálására és felállítására. Kérje kollégáink segítségét az összeszerelésben! 

https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek

