Rotolifter
vlaggenmasten
Cilindrische vlaggenmast-concept speciaal voor locaties waar de mast moeilijk gekanteld kan worden. Uniek aan deze
mast is dat u de vlag kunt strijken en hijsen zonder de mast te kantelen. Het principe van onze Rotolifter® is dat de
inwendige vlaggenlijn verbonden is met de hijsbare banieruithouder (de constructie bovenin, die de vlag uithoudt)
en dat de binnenkant van de mast voorzien is van een contra-gewicht (het zgn. “Balans Effect”).
Als u weinig mogelijkheid of ruimte heeft om de mast te kunnen kantelen, dan is de Rotolifter® dé oplossing.

Mastengarantie

Uitgevoerd in wit
Wit gepoedercoat,
dikte 60mµ

FaberExposize geeft 10 jaar garantie op de Rotoliftermasten.

Compleet met hijsbare banieruithouder, nastelbare
kantelvoet, telescopische stok en is diefstal beveiligd

Garantievoorwaarden
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de

Lengte

Diameter

Artikelcode

Prijs per stuk

6 meter

90/90 mm.

7849

¤ 593,00

•

goederen door FaberExposize zijn geleverd;

7 meter

90/90 mm.

7867

¤ 620,00

•

diensten door FaberExposize zijn uitgevoerd;

8 meter

90/90 mm.

7812

¤ 662,00

•

men de originele factuur kan overleggen;

9 meter

90/90 mm.

7839

¤ 704,00

•

het juiste vlagformaat is gebruikt

garantiebepalingen van FaberExposize, mits:

(zie onderstaand kolom);
FaberExposize vlaggenmasten zijn bestand tegen een wind-

Uitgevoerd in anode
Niet oxiderend,
aluminium kleur

snelheid 9 Bft zonder vlag en 7 Bft met vlag met de volgende
specificaties:

Compleet met hijsbare banieruithouder, nastelbare
kantelvoet, telescopische stok en is diefstal beveiligd
Lengte

Diameter

Artikelcode

Prijs per stuk

6 meter

90/90 mm.

8292

¤ 609,00

7 meter

90/90 mm.

8293

¤ 635,00

8 meter

90/90 mm.

8294

¤ 677,00

Mastlengte

Maximaal vlagformaat

6 meter

300x100 cm

7 meter

350x120 cm

8 meter

400x150 cm

10 meter

500x150 cm

12 meter

600x150 cm

FaberExposize biedt géén garantie indien mechanische invloeden van buitenaf een rol gespeeld hebben. Zie voor de totale
omschrijving van onze voorwaarden onze internetsite.
Accessoiresgarantie
FaberExposize geeft 3 jaar garantie op alle mastaccessoires,
uitgaande van normaal gebruik.

Druk-en zetfouten zijn onder voorbehoud. Prijzen zijn per stuk, af fabriek,
excl.BTW en geldig vanaf 1 januari 2017, waarmee de voorgaande opgaven komen
te vervallen. FaberExposize houdt zich het recht voor de prijzen tussentijds te
wijzigen.

Telescopische stok

Hijsbare
banieruithouder

FABEREXPOSIZE AMSTERDAM
Deccaweg 30 - 1042AD Amsterdam
088-48 01 100 - info@faberexposize.nl

Detail van de
Clamcleat

Nastelbare
kantelvoet

FABEREXPOSIZE EINDHOVEN
Dillenburgstraat 16 - 5652AP Eindhoven
040-21 29 888 - info@faberexposize.nl

FABEREXPOSIZE ZOETERMEER
Fokkerstraat 3 - 2722NH Zoetermeer
079-34 35 353 - info@faberexposize.nl

HAAN RECLAMEWERK STIENS
Truerderdyk 4D - 9051JC Stiens
058-25 74 151 – info@haanreclamewerk.nl

