BANDEROLLER & VEPOR

En produkt med stort antal
användningsområden såväl
utomhus som inomhus.
Vi tillverkar våra banderoller
och vepor i material
anpassat efter användningen
- och med infästningsdetaljer
för alla typer av underlag och
miljöer.
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Produktinformation
Allt fler inser fördelarna med banderoller och vepor som
budskapsbärare. Till relativt låg kostnad kommunicerar ni
tävlingar, events, mässor, kampanjer, med stort uppmärksamhetsvärde. Vi hjälper er att skräddarsy en lösning utifrån
ert behov. Rätt material, infästningsdetalj, sömnad och
tryckmetod - är alla viktiga detaljer för att nå ett perfekt
resultat.

Material

Våra vepor tillverkas i material för både inomhus- och
utomhusanvändning. Vid användning inomhus har
vi möjlighet att trycka på lite fler material:
- Stickad Polyester 205 gr/m²
- Stickad flaggpolyester 115 gr/m²
- Vävd florpolyester 65 gr/m²
- Satinpolyester 135 gr/m²

Dimensioner
Möjligheterna är i stort sett obegränsade - vi klarar
allt från de minsta formaten till de största.

Backdrops
Ett annat användningsområde för banderoller är så
kallade backdrops - används vanligtvis som bakgrund
på scener för olika evenemang. Produceras på stickad
polyester 205 gr/m² och är brandklassad enligt B1-norm.

Tillbehör
Banderollerna kan sättas upp eller fästas på olika sätt. Välj
mellan bland annat kederband, lister, spännare, travare,
stolpvepsfästen, väggfästen eller öljetter.

Grafisk hjälp?
Vi hjälper till med förslag och grafisk utformning
av reklamprodukter. Vi skickar alltid korrektur för
godkännande innan tillverkningen påbörjas.

Kontakta oss idag!
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Banderoller tillverkas i material för att tåla lite
tuffare hantering - ofta utomhus. Vi använder oftast:
- PVC Frontlit 550 gr/m²
- PVC Mesh 330 gr/m²
- Stickad Polyester 205 gr/m²
- Stickad flaggpolyester 115 gr/m²
- Polyester Mesh 135 gr/m²

