zichtbaar de beste

Horizontale en verticale vlaggen
Een vlag moet een visitekaartje zijn. Een drager van uw reclameboodschap. De vele variaties
in formaat en bedrukking maken de vlag tot een medium met ongekende mogelijkheden.
Uw boodschap kleurrijk in top of aan de gevel.

Kenmerken
•
•
•
•
•

Hoogste weersechtheid in vlaggenland
Scherpe bedrukking
Foto-afbeeldingen / full colour in details weergeven
Stormsterk. Zes duurzame stofsoorten
Aantrekkelijk geprijsd

Voorbeeld van een horizontale vlag

Voorbeeld van een verticale vlag

Uitvoeringen - Adviesmaten

Goed beschouwd is de vlag een heel levendig
reclamemedium. Geen statisch ding, maar een fiere
drager van uw reclameboodschap, die overal met kop
en schouders bovenuit steekt. Een vlag heeft vele
gezichten. De ene keer is het een representatieve
vaandeldrager van een bedrijf, de andere keer
fungeert hij als promotioneel thematisch instrument
of feestelijke eyecatcher tijdens een sportevenement;
de toepassingen zijn legio. Faber helpt u graag bij de
keuze van een op maat gesneden product.

Aanvraag-criteria

Waarmee dient u rekening te houden?
• Plaats waar de vlag komt te hangen:
aan de gevel of in de mast.
• Op een stormachtige plaats of in de luwte.
• Als het mogelijk is de afmetingen.
Onderstaand vindt u een overzicht.
• Met standaard afmetingen.
Hiervan mag/kan afgeweken worden.
• De soort druk:
in volle tinten of in rasters of full colour.
• Het aantal kleuren,
uitgaande van druk op standaard wit doek.
• Het aantal gewenste vlaggen c.q. een staffel.
Wij leveren al vanaf 1 stuk.

Verticale vlaggen

Een hoogformaatvlag heeft als voordeel dat er een
kortere doeklengte uitwaait, zodat deze aanzienlijk
minder snel slijt. Faber heeft de sterkste doeksoorten
voor dit soort vlaggen.
Vlagformaat

Advieslengte stok/mast

100 x 200 cm

Mast 5 meter

100 x 300 cm

Mast 6 meter

120 x 250 cm

Mast 5 or 6 meter

120 x 300 cm

Mast 7 meter

120 x 350 cm

Mast 7 meter

150 x 300 cm

Mast 7 meter

150 x 400 cm

Mast 8 meter

180 x 400 cm

Mast 9 meter

180 x 450 cm

Mast 9 or 10 meter

Gevelvlaggen met schuine zijde

De diagonale zijde volgt de 45º-stand van de stok,
waardoor de bedrukking horizontaal leesbaar is en
uw uiting te allen tijde representatief is.
Vlagformaat

Advieslengte stok/mast

50 x 50 x 100 cm

Stok 150 cm

50 x 100 x 150 cm

Stok 150 cm

75 x 75 x 150

Stok 200 cm

Vormen en maten

De locatie is daarvoor bepalend. Aan de gevel voor
de last-minute boodschap, of aan een staande mast
als uw opvallende en elegante vertegenwoordiger.
Onderstaand een overzicht van de meest verkochte
vormen en maten, met bijbehorende advieslengtes
van de stok of mast, uitgaande van een netto-hoogte
boven maaiveld. Desgevraagd kunnen wij u altijd van
advies dienen.

Horizontale vlaggen

Een horizontale vlag is een traditionele vlag.
Meestal is de verhouding 1 : 1.5
Vlagformaat

Advieslengte stok/mast

50 x 75 cm

120 cm

70 x 100 cm

Stok 150 cm

80 x 120 cm

Stok 150 cm

100 x 150 cm

Stok 200 cm

120 x 180 cm

Stok 250 cm

120 x 180 cm

Mast 5 meter

150 x 225 cm

Mast 6 meter

200 x 300 cm

Mast 7 or 8 meter

300 x 450 cm

Mast 9 meter
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