
Compleet met koord, knop en kikker  
Uitgevoerd in wit en ronde voet 

Lengte Diameter Artikelcode Prijs per stuk

4 meter 58/45 mm. 469 ¤ 160,00 

5 meter 58/45 mm. 470 ¤ 160,00 

6 meter 70/50 mm. 468 ¤ 192,00 

7 meter 80/55 mm. 473 ¤ 231,00 

7 meter 100/60 mm. 474 ¤ 270,00 

8 meter 100/60 mm. 477 ¤ 302,00 

9 meter 100/60 mm. 479 ¤ 341,00 

10 meter 100/60 mm. 481 ¤ 407,00 

 

Onze houten vlaggenmasten zijn gemaakt van duurzaam materiaal, zoals gelamineerd Noors grenen. Bovendien zijn 
ze uit segmenten opgebouwd, wat kromtrekken en scheuren van het hout minimaliseert. Ondanks het feit dat onze 
houten vlaggenmasten zijn vervaardigd van zeer duurzaam hout, moet u er toch rekening mee houden dat een  
houten mast meer onderhoud vereist dan polyester vlaggenmast of aluminium vlaggenmast. Daarentegen hebben  
ze wel een chiquere uitstraling.

Compleet met koord, knop en kikker  
Uitgevoerd in wit en vierkante voet 

Lengte Vierkante voet Diameter Artikelcode Prijs per stuk

5 meter 80/80 mm. 58/45 mm. 471 ¤ 214,00 

6 meter 100/100 mm. 58/45 mm. 472 ¤ 286,00 

7 meter 100/100 mm. 70/50 mm. 475 ¤ 308,00 

8 meter 100/100 mm. 80/55 mm. 478 ¤ 341,00 

9 meter 100/100 mm. 100/60 mm. 480 ¤ 385,00 

 

Meerprijs: Vlaggenmast transparant gelakt  
(niet uit voorraad leverbaar) +15%

Meerprijs: Vlaggenmast transparant gelakt  
(niet uit voorraad leverbaar) +15%

Klassieker 
vlaggenmasten

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

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

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

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.

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



Hardhouten mastbok blank gelakt

Artikelcode t.b.v. voet mast Prijs per stuk

493 80 x 80 mm. ¤ 214,00 

3033 100 x 100 mm. ¤ 214,00 

* ook in wit gelakt verkrijgbaar.

Vlaggenmastkoord met kern

Artikelcode tbv mastlengte koord Prijs per stuk

564 6 - 9 meter 5 mm. ¤ 8,00 

567 10 - 12 meter 5 mm. ¤ 11,00

3107 koord per rol à 250 m. 5 mm. ¤ 56,00

Kikker compleet met schroeven 

Artikelcode Soort/gewicht Prijs per stuk

7606 wit ¤ 5,00 

8059 zwart ¤ 5,00

Koker t.b.v. houten mast

Artikelcode Diameter voet Prijs per stuk

587 70 mm. ¤ 43,00 

585 80 mm. ¤ 65,00 

581 100 mm. ¤ 77,00 

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

FABEREXPOSIZE AMSTERDAM
Deccaweg 30 - 1042AD Amsterdam
088-48 01 100 - 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

Mastengarantie

FaberExposize geeft 3 jaar garantie op de verlijmig van de 

laminering van het hout.

Garantievoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de garan-

tiebepalingen van FaberExposize, mits:

• goederen door FaberExposize zijn geleverd;

• diensten door FaberExposize zijn uitgevoerd;

• men de originele factuur kan overleggen;

• het juiste vlagformaat is gebruikt. 

FaberExposize biedt géén garantie indien mechanische  

invloeden van buitenaf een rol gespeeld hebben.

 

Accessoiresgarantie  

FaberExposize geeft 3 jaar garantie op alle mastaccessoires, 

uitgaande van normaal gebruik.

Zie voor de totale omschrijving van onze voorwaarden onze 

internetsite.


