KIES DE JUISTE VLAG

Product

Toepassing

Beachvlag

Levensduur
(minimaal)

Accessoires

Gevelvlag

Vlag eigen formaat

Dankzĳ zuignap (excl.) snel

Om op te vallen tĳdens

Staand en langwerpig

Rechthoekige vlag

Maximale aandacht

Gevelstokhouder (excl.) aan

te monteren op iedere

een outdoor evenement,

model vlag voor bevestiging

voor bevestiging in

genereren op outdoor

de perfecte aandachtstrekker

winkelpui, foodtruck, kiosk of

gladde of glazen ondergrond,

op een bedrĳventerrein

in vlaggenmasten als

gevelstokhouder (excl.) aan

evenementen, als spandoek

tĳdens outdoor en

lunchroom. Om de huisstĳl

bĳvoorbeeld etalages, terras

of als aankleding van

aankleding en verfraaiing van

muur, gevel of wand. Om

tĳdens sportwedstrĳden of

uit te dragen, de entree te

schermen en winkelramen.

een restaurant, hotel of

een horecalocatie, outdoor

een winkel te promoten

om jouw onderneming in het

markeren van een restaurant

kantoorpand. Bevestiging in

evenementen, winkels of

of voor gebruik tĳdens

zonnetje te zetten.

of winkel of om een

een vlaggenmast.

bedrĳfspanden.

outdoorevenementen.

indoor evenementen,

-

boodschap te communiceren.

2 werkdagen

Flag longlife : 1 werkdag
Banner 610: 4 werkdagen

4 werkdagen

1 werkdag

1 werkdag

1 werkdag

2 werkdagen

Sublimatie

Sublimatie (enkelzĳdig)
UV (dubbelzĳdig)

UV

Sublimatie

Sublimatie

Sublimatie

Sublimatie

Flag longlife

Flag longlife
Banner 610

Banner 610

Flag longlife

Flag longlife
Flag

Flag longlife
Flag

Flag longlife
Flag

Kies uit afwerking aan linkerof rechterzĳde

Flag longlife: Band, koord en lus

Afwerking

Baniervlag

Bevestiging met

netwerkbĳeenkomsten.

Materiaal

Mastvlag

een terras of restaurant en

festivals of zakelĳke

Bedrukking

Raamvlag

Een ideale blikvanger voor

sportwedstrĳden,

Levertijd v.a.

Kioskvlag

Dubbelgestikte tunnel én lus

Dubbelgestikte tunnel

Banner 610: Dubbelgestikte
tunnel en zoom

3-5 maanden

Flag longlife: 3-5 maanden
Banner 610: 3-4 maanden

Beachpole, Rotator,
Grondpen, Grondplug,
Waterzak, Standaard met
rotator en Parasolvoet

Gevelstok en Gevelstok
houder

Digitaal geprint

Kies uit afwerking aan linkerof rechterzĳde

Flag: dubbelgestikte zoom
Kies uit:

• Tunnel (dubbelgestikt) of
geen tunnel

• Band, koord en lus

3-4 maanden

-

Vlag los bestellen of als
complete set, inclusief stok en
zuignap

Alle afwerkingen in
eigen huis

Grootste
assortiment

Kies uit afwerking aan linkerof rechterzĳde.
• Met band, koord en lus

• band, koord en lus
• band en haken (wit of zwart)
Staand model kies uit:

• Band en haken (wit of zwart)

• Inclusief band en haken (wit
of zwart)

Flag: 3-4 maanden
Flag longlife: 3-5 maanden

Flag: 3-4 maanden
Flag longlife: 3-5 maanden

Flag: 3-4 maanden
Flag longlife: 3-5 maanden

Flag: 3-4 maanden
Flag longlife: 3-5 maanden

Gevelstok, Gevelstokhouder,
FlagFix, Banierhouderset,
Contragewicht

FlagFix, Banierhouderset,
Contragewicht

Gevelstok, Gevelstokhouder

Gevelstok, Gevelstokhouder

Keuze uit standaard
afmetingen of eigen
formaat

Materialen voor
iedere toepassing

• Flag: dubbelgestikte zoom

Kies uit afwerking aan linkerof rechterzĳde
Recht model kies uit:

• Met of zonder tunnel
• Met band, koord en lus
Flag: dubbelgestikte zoom

Bestelgemak en
snelle levering

