zichtbaar de beste

Geveldoeken voor gevelframes
Uw boodschap het sterkst op doek

GEVELDOEKEN VOOR GEVELFRAMES van Faber Vlaggen,
een op maat gemaakte, oersterke vlaggenvariant die zich
kenmerkt door de veelzijdigheid in materialen en druktechnieken. Een krachtige uitdraging
voor uw promotionele boodschap, uw merk of logo voor binnen en buiten gebruik.
Diverse doeksoorten voor verschillende toepassingen en omstandigheden zorgen dat er altijd een doek is dat
voldoet aan uw wens of behoefte. Speciaal gecoat doek met een zeer gladde afwerking voor superscherpe
afbeeldingen of een speciale gaatjes structuur voor wind doorlatendheid of een doek met elastische
eigenschappen om de krachten over het hele doek te verdelen, laat u adviseren door onze medewerkers.
Faber Vlaggen GEVELDOEKEN VOOR GEVELFRAMES: eigentijds en oersterk!

Technische specificaties van onze selectie oersterke Geveldoeken:
1. AQUARIUS

450 gr/m² vlamvertragend versterkt PVC : Lichtgewicht, versterkt PVC materiaal, rondom gezoomd voor
hogere sterkte, zeer geschikt voor spandoeken en banieren. Zowel zeef- als digitale enkelzijdige druk mogelijk.
Geschikt voor binnen- en buiten gebruik met een aanbevolen looptijd van 4-6 weken. Standaard confectie is
rondom gezoomd met om de 25 cm een zeiloog.

2. PISCES

500 gr/m² vlamvertragend versterkt PVC : Zwaarder, versterkt PVC materiaal voor binnen en buiten
spandoeken of banieren, waarbij alleen bij buitengebruik rondom zomen aanbevolen wordt voor hogere
sterkte. Door een “gladdere” finish verkrijgt u een helderder drukresultaat, waarbij zowel een zeef- als digitale,
enkelzijdige druk mogelijk is. Voor spandoeken/banieren boven de 5 meter en langere termijn campagnes,
wordt aangeraden dit materiaal te gebruiken. Standaard confectie is rondom gezoomd met om de 25 cm een
zeiloog.

3. ARIES

Mesh 300 gr/m² vlamvertragend : Lichtgewicht PVC gecoat gaas bestemd voor groot formaat outdoor advertising,
waarbij zowel zeef- als digitaal druk mogelijk is. Confectie moet speciaal aangevraagd worden vanwege
uitzonderlijke formaten en een diversiteit aan toepassingen. Standaard confectie is rondom gezoomd met om
de 25 cm een zeiloog.

4. GEMINI

740 gr/m² vlamvertragend versterkt PVC met tussenlaag : Zeer sterk materiaal bedoeld voor dubbelzijdige
bedrukking van vrijstaande spandoeken en schuine gevelvlaggen. Daarnaast zeer geschikt voor tal van producten
waar een dubbelzijdige bedrukking noodzakelijk is. Ideaal voor lange termijn boodschappen door middel van
het doek te draaien, omdat dubbelzijdige bedrukking mogelijk is.
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