
Het conische vlaggenmasten-concept van FaberExposize. Uniek aan deze mast is dat u de mast kan strijken en hijsen 
zonder de mast te kantelen. De Swingmaster draait aan de voet en het koord is onzichtbaar in de mast verwerkt.

De Swingmastermast wordt standaard geleverd met een banieruithouder die vanaf de grond gehesen en 

gestreken kan worden. Deze glijdt in een profiel dat op de mast bevestigd is. De vlag wordt aan de mast door  

middel van leuvers gefixeerd (deze glijden in hetzelfde profiel). Het hijs- en strijkmechanisme wordt met een alumi-

nium deurtje inclusief slot afgesloten (onze Swingmaster is dus ook diefstal beveiligd). De Swingmaster is dé ideale 

oplossing voor bijvoorbeeld winkelcentra, autodealers en alle andere plaatsen waar kantelen niet mogelijk is. 

Tevens is de vlaggenmast vanaf de grond te bedienen, en tegen vlaggendiefstal beveiligd.

Compleet met hijsbare banieruithouder en nastelbare 
kantelvoet en Anti-Diefstalsysteem

Lengte Diameter Artikelcode Prijs per stuk

6 meter 114/60 mm. 785 ¤ 881,00 

7 meter 114/60 mm. 786 ¤ 914,00 

8 meter 114/60 mm. 787 ¤ 960,00 

10 meter 135/60 mm. 4523 ¤ 1.325,00 

12 meter 145/60 mm. 4618 ¤ 1.645,00 
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Swingmaster 
vlaggenmasten

Compleet met hijsbare banieruithouder en nastelbare 
kantelvoet en Anti-Diefstalsysteem

Lengte Diameter Artikelcode Prijs per stuk

6 meter 114/60 mm. 785 ¤ 881,00 

7 meter 114/60 mm. 786 ¤ 914,00 

8 meter 114/60 mm. 787 ¤ 960,00 

10 meter 135/60 mm. 4523 ¤ 1.325,00 

12 meter 145/60 mm. 4618 ¤ 1.645,00 

Uitgevoerd in wit

Wit gepoedercoat,  

dikte 60mµ

Uitgevoerd in anode

Niet oxiderend, 

aluminium kleur

Mastengarantie

FaberExposize geeft 10 jaar garantie op de Swingmaster- 

masten.

Garantievoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de  

garantiebepalingen van FaberExposize, mits:

• goederen door FaberExposize zijn geleverd;

• diensten door FaberExposize zijn uitgevoerd;

• men de originele factuur kan overleggen;

• het juiste vlagformaat is gebruikt  

(zie onderstaand kolom);

 

FaberExposize vlaggenmasten zijn bestand tegen een wind-

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

specificaties:

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 invloe-

den 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.

 

Railprofiel Hijsbare 
banieruithouder

Anti-Diefstalluikje 
met slot

Roterende 
dubbelgelagerde

 kantelvoet

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.
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