
Vlaggen

Uw vlaggen zijn uw visitekaartje. De dragers van uw reclameboodschap. 

FaberExposize begrijpt hoe belangrijk uw imago is en biedt u de beste 

balans tussen prijs en kwaliteit. Wij zorgen ervoor dat de vlaggen met uw 

bedrijfsnaam kleurrijk en opvallend in de top of aan de gevel hangen.  

En in weer en wind, want onze vlaggen worden gefabriceerd van 

duurzame doekkwaliteiten en hebben de hoogste normering voor 

kleurechtheid.

De vele variaties in formaat en bedrukking maken vlaggen tot een medium 

met ongekende mogelijkheden. De locatie van de vlag is bepalend voor 

de vorm en maat van de vlag. Komt uw vlag aan de gevel voor de last-

minute boodschap, of aan een staande mast als uw opvallende en elegante 

vertegenwoordiger?

De belangrijkste eigenschappen voor vlaggen zijn:

Levensduur van de vlag. Een vlag moet voor langere tijd sterk zijn en 

bestand zijn tegen wind en zon. 

Kleurkracht van de vlag. Onze kleurstoffen hebben de hoogste 

internationale normering voor kleurechtheid. 

Drukresultaat. Een scherpe en gedetailleerde druk is een vereiste voor een 

representatieve vlag.

Kosten. U wilt kwaliteit, maar natuurlijk wilt u ook niet te veel betalen voor 

uw vlaggen. FaberExposize biedt u de juiste balans tussen prijs en kwaliteit. 

Toepassingen
• Communiceren van uw boodschap.

•  Decoratief en aantrekkelijk  

aankleden . 

 •  Versterken van (merk)uitstraling.

•  Adverteren op (zeer) groot formaat.

Voordelen
• Hoogste weersechtheid. 

•  Stevige confectie.

•  Scherpe bedrukking, digitaal én  

in zeefdruk .

• Aantrekkelijk geprijsd.

• Professionele uitstraling.
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Specificaties Vlaggen

Printmaterialen:
Glanspolyester is het meest verkochte vlaggendoek. Het is een driedraads, 

100% polyester vlaggendoek. De hoge inscheurweerstand en elasticiteit 

van dit vlaggendoek maakt het uitermate geschikt voor alle dag-en-nacht 

gebruikte vlaggen.

•	 Het Supralon glanspolyester vlaggendoek is licht;

•	 Het doek waait snel uit;

•	 Het doek is snel droog doordat de garens geen vocht opnemen;

•	 Het doek is ongevoelig voor schimmel, omdat er geen cellulose in 

polyester zit;

•	 Het doek is geschikt voor alle soorten bedrukking, tot en met full colour 

fotodruk;

•	 Afhankelijk van de oplage en het kleurgebruik worden de vlaggen digitaal 

geprint d.m.v. sublimatietechniek, dan wel door middel van zeefdruk. 

Confectie:
•	 Horizontale vlaggen. Rondom gezoomd en aan de linkerzijde voorzien 

van een broekingsband van 5 cm. Boven en onder voorzien van 2 witte 

kunststof D-haken. 

•	 Verticale vlaggen. Boven een open zoom van 150 mm voor de 

uithouder(stok) tot diam. 30 mm , uitwaai- en onderzijde gezoomd, 

linkerzijde voorzien van broekingsband van 5 cm, boven- en onder een 

Deense haak en om de meter een tussenhaak.

Accessoires:
•	 Masten. Uiteraard levert FaberExposize ook eventueel de vlaggenmasten 

aan u. Vraag naar de specifieke informatie van deze zeer uitgebreide 

mogelijkheden.

Horizontale vlaggen Verticale vlaggen
Lengte stok Vlagmaat Lengte mast Vlagmaat

120 cm 50x75 cm 5 mtr 100x200 cm

150 cm 70x100 cm 6 mtr 120x350 cm

150 cm 80x120 cm 7 mtr 120x350 cm / 150x300 cm

200 cm 100x150 cm 8 mtr 100x400 cm / 150x400 cm

250 cm 120x180 cm 9 mtr 180x400 cm

5 mtr 150x200 cm 10 mtr 180x 450 cm

6 mtr 150x225 cm

7 mtr 200x300 cm

8 mtr 300x300 cm

9 mtr 300x450 cm
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