Beachflag

Toepassingen
•
•
•
•
•

Decoratie van het buitenterrein.
Evenementen.
OpenDagen/Open Huis.
Sponsoring.
POS-Promotiemateriaal.

Voordelen
•A
 anzienlijk sterker en stabieler
dan baleinframes of hengels.
• Duurzaam frame. Geheel uit
aluminium met de hoogste
wanddikte.
• Mobiel en licht in gewicht.
Makkelijk op te zetten.
• Geschikt voor alle standaards/
voeten. Dus ook voor bestaande
voeten.
• 360˚draaibaar.
• Stormsterk en strak vlaggendoek.
• Volledige doordruk van de doeken.
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Het gaat de Aventos voor de wind. Meteen vanaf de introductie.
Het is onbetwist de sterkste strandvlag in de markt. Maar hij wappert
ook vrolijk op tal van andere locaties. Buiten én binnen. Dat is niet zo gek
gezien de vele voordelen van deze eigentijdse vlaggenvariant. Met zijn
stabiele aluminium frame (vele malen sterker dan de ook vaak gebruikte
hengel) en stormsterke volledig doorgedrukte doek, oogt hij rimpelloos
en esthetisch. Hij is licht en makkelijk op te zetten. Is geschikt voor alle
standaards en voeten en ook nog eens scherp geprijsd. Bij elkaar opgeteld
maakt dat de Aventos heel breed inzetbaar. En dat is te zien!
Van grondpen tot watervulbare parasolvoet kan tot basis dienen om de
Aventos constructie representatief als blikvanger neer te zetten. Belangrijk
is dat het frame in alle gevallen 360˚ kan blijven draaien.
De Aventos wordt standaard geleverd met een stalen grondpen, in een
luxe polyester draagtas. Afwijkingen hierop zijn mogelijk i.g.v. bulk-afname.
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Specificaties Beachflags

Standaardformaten:
B

L

artikel nr.

framebreedte 90 cm

bibehorend doek (b x l)

Confectie-opties

7237

90 x 320 cm

90 x 280 cm

Standard/Winder/Round

9029

90 x 415 cm

90 x 375 cm

Standard/Winder/Round

9030

90 x 510 cm

90 x 470 cm

Standard/Winder/Round

8362

70 x 230 cm

70 x 190 cm

Standard/Winder/Round

9031

70 x 300 cm

70x260 cm

Standard/Winder/Round

Printmaterialen:

STANDARD

WINDER

ROUND

WING

• Digitaal geprint op 117 gr. 3-draads vlaggendoek door middel van
sublimatietechniek. Dit leidt tot een doordruk van ca. 95%. Voor kleinere
oplages en het meest scherpe (foto)beeld is deze techniek de meest
geschikte.
BOW
•Z
 eefdruk
op 117DROP
gr. 3-draads Supralon vlaggendoek. Doordruk en PMSsen 100%. De meest economische manier voor grote series.
•D
 oek wordt aan uitwaaizijde standaard gesneden. Elastisch tunnelband
in zwart wordt gebruikt aan de mastzijde. Dit resulteert in een sterkere
en beter waaiende Beachflag. Op aanvraag is gebruik van de band
doorgeprint in kleur van vlag mogelijk. Dit moet wel speciaal worden
aangegeven.

Technische Gegevens Frame:
• Frame bestaat uit 4 losse, insteekbare delen met een perfecte ﬁtting.
• Stokdiameter 25 mm. Wanddikte aluminium 1,2 mm.
• Boogbreedtes van 70 en 90 cm.

Accessoires:
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Met onderstaande alternatieve voeten is de Aventos Beachflag
onder alle omstandigheden inzetbaar!

Artikel nr.

Omschrijving

7364

Stalen Grondpen

Lengte 60 cm. Ook geschikt voor hardere grond

8834

Grondboor

Lengte 60 cm. Voor diepe verankering in losse grond.
Breder en 20 cm langer dan de conventionele boor.

7971

Adapter

Staal. Met Stift. Lichtgrijs. 30mm diam. Past in alle parasolvoeten.
Ook geschikt voor reeds bestaande voeten.

7874

Kruisvoet

Geepoxeerd staal. Antraciet. 59 cm.
Zeer representatief voor binnengebruik.

7142

Stalen Grondplaat

40 x 40 cm. Dikte 5mm. Antraciet, geepoxeerd staal.

7358

Autostandaard

60 x 17,5 cm. Stift binnenzijde. Staal. Lichtgrijs, geepoxeerd staal.

8006

Vulbare Voet

Witte voet met draaipen.

7794

Vulbare Voet-groot

Watervulling 30 kg/Zand 50 kg. Inkclusief draaistift. Donkergrijs.

8830

Betonnen Voet

Diameter 60 cm. 38 kg.

8878

Watervulbare band

Extra gewicht voor o.a. kruisvoet en grondplaat.
Uit extra sterk en zwaar pvc-folie. Vulbaar tot 7 kilo.

7585

Luxe tas 1

Lengte 90 cm. Marineblauw. Polyester.

7586

Luxe tas 2

Lengte 130 cm. Marineblauw. Polyester.
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