Reklamflaggor

Den optimala produkten
för att synas utomhus.
Sprid budskap, välkomna
gäster och marknadsför
med reklamflaggor - det syns!
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Produktinformation
Våra flaggor sys alltid med dubbel kantsömnad och ytterligare förstärkt sömnad
i hörnen. Flagglik i polyester, sys fast i flaggtyget tillsammans med plastclips i
hörnen. På de större flaggorna använder vi metallclips i hörnen och sätter plastclips
med jämna avstånd däremellan.
Fasadflagga
Våra fasadflaggor sys oftast med dubbelt tyg och tryck på två sidor. Neutralt
mellanlägg för bästa återgivning av budskapet på båda sidor. Går även att
få som traditionell reklamflagga med genomtryck.
Digitaltryck / Screentryck
Vi erbjuder både digitaltryckta och screentryckta reklamflaggor. Digitaltryck lämpar
sig bra till mindre kvantiteter samt reklamflaggor med fototryck. Vi rekommenderar
alltid stickad väv till digitaltryckta reklamflaggor för bästa resultat.

Fasadflagga

Screentryck ger ett mycket bra genomtryck på både stickad och vävd polyester. Vid
större kvantiteter samt när vi använder vävd polyester rekommenderar vi screentryck.

Stickat eller vävt?
Stickad flaggpolyester är ett lättare material, (115 g/m²) flaggar
ut även vid svagare vindar. Den kraftigare vävda flaggpolyestern
(160 g/m²) ger maximal slitstyrka och lämpar sig väl vid utsatta
lägen med mycket vind. Alla flaggor är genomtryckta.

Dimensioner
Storleken på flaggan avgörs ofta av budskapet men också flaggstångens längd. Högstående flaggor ger
möjlighet till större exponering av budskapet i flaggstången.
De vanligaste flaggstorlekarna
Flaggstångens längd 		 16 m
Liggande flagga 		 390 cm
Stående flagga 		 500 cm
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Tillbehör
Hissbar flaggarm som håller flaggan i uträtt position även i
vindstilla väderförhållande. Flaggarmarna finns i 2 utföranden,
hissbar och toppmonterad. Levereras komplett med flaggrör
max 1,5 meter och viktring. I artikel 510001 ingår inte kulan.

Grafisk hjälp?
Flaggarm toppmonterad
Artnr. 510000

Flaggarm hissbar
Artnr. 510001

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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