
SCOREN MET VLAGGEN
Wat onze vlaggen betreft is niets onmogelĳk.
Lees de artikelen en handige Tips & Tricks.



Wat onze vlaggen betreft is niets onmogelĳk: alle soorten en maten, keuze uit een 
grote range aan materialen en heel veel afwerkingsopties. Aangezien we álles - 
van ontwerp, printen, afwerking & levering - goed begeleiden, ben jĳ verzekerd
van een snelle levering en de hoogste kwaliteit. 

Dankzĳ vlaggen bereik je met een relatief kleine investering een groot publiek. 
Nog meer voordelen zodat jĳ kunt scoren met vlaggen:

  Vlaggen zĳn goed zichtbaar 
  Leverbaar in alle formaten 
  Meerdere materialen,
  Zorgen voor uitstraling 
  Snel te plaatsen
  Gemakkelĳk te transporteren
  Relatief lange levensduur

‘Onderschat de kracht van de 
wind niet. Het uiterste puntje 
van de vlag krĳgt het zwaar te 
verduren, vergelĳkbaar met 
een zweepslag. Haal daarom 
jouw vlaggen binnen bĳ wind-
kracht 6 of hoger.’

Speciaal voor jou hebben 
we een handige vlaggen-kit 
voor je samengesteld. 

Lees de artikelen door of 
ga direct naar het onderdeel 
van jouw keuze:

•  Kies de juiste vlag p.4
•  Materialen p.5 
•  Accessoires voor vlaggen p.6
•  Levensduur en onderhoud p.7
• Handige tips en tricks p.8

SCOREN MET VLAGGEN
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Een ruim aanbod en uitgebreid 

de keuze ook een stuk lastiger 
maken. Daarom is het goed om 
te weten waaruit je kunt kiezen.  

Dankzĳ onze vlaggenwĳzer 
adviseer je altĳd de juiste vlag 
voor de juiste toepassing. En na 
het lezen van deze vlaggen-kit 
heb jĳ een passend advies voor 
elke vraag op vlaggengebied. 
Doe er je voordeel mee en scoor 
met vlaggen!

Grootste 
assortiment

Scherpe prĳzen Bestelgemak en 
snelle levering

Keuze uit 
standaard 

afmetingen of 
eigen formaat

Materialen 
voor iedere 
toepassing

De 5 beste redenen om jouw vlaggen bĳ ons te bestellen:
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De juiste vlag voor de juiste toepassing. We hebben de 7 populairste vlaggen uit 
ons assortiment in een handig overzicht voor je gezet, zodat je in één oogopslag de 
kortste levertĳd, de toegepaste printtechniek en de belangrĳkste eigenschappen 
ziet.

Product Beachvlag Kioskvlag Raamvlag Mastvlag Baniervlag Gevelvlag Vlag eigen formaat

Toepassing

Een ideale blikvanger voor 
een terras of restaurant en 
de perfecte aandachtstrekker 
tĳ dens outdoor- en indoor 
evenementen, sportwed-
strĳ den, festivals of zakelĳ ke 
netwerkbĳ eenkomsten.

Bevestiging met Gevel-
stokhouder (excl.) aan 
winkelpui, foodtruck, kiosk of 
lunchroom. Om de huisstĳ l uit 
te dragen, de entree te mar-
keren van een restaurant of 
winkel of om een boodschap 
te communiceren.

Dankzĳ  zuignap (excl.) snel 
te monteren op iedere 
gladde of glazen ondergrond, 
bĳ voorbeeld etalages, terras-
schermen en winkelramen.

Om op te vallen tĳ dens 
een outdoorevenement, 
op een bedrĳ venterrein 
of als aankleding van 
een restaurant, hotel of 
kantoorpand. Bevestiging in 
een vlaggenmast.

Staand en langwerpig model 
vlag voor bevestiging in vlag-
genmasten als aankleding en 
verfraaiing van een horecalo-
catie, outdoorevenementen, 
winkels of bedrĳ fspanden. 

Rechthoekige vlag voor 
bevestiging in gevelstokhou-
der (excl.) aan muur, gevel of 
wand. Om een winkel te pro-
moten of voor gebruik tĳ dens 
outdoorevenementen. 

Maximale aandacht genere-
ren op outdoorevenemen-
ten, als spandoek tĳ dens 
sportwedstrĳ den of om jouw 
onderneming in het zonnetje 
te zetten.

Levertĳd 2 werkdagen
Longlife: 1 werkdag

Banner 610: 4 werkdagen 
4 werkdagen 1 werkdag 1 werkdag 1 werkdag 1 werkdag 

Bedrukking Sublimatie
Sublimatie ( enkelzĳ dig)

UV ( Dubbelzĳ dig)
UV Sublimatie Sublimatie Sublimatie Sublimatie

Materiaal Longlife Longlife
Banner 610 Banner 610 Longlife Longlife

Flag
Longlife

Flag
Longlife

Flag

Afwerking Dubbelgestikte tunnel én lus

Longlife: Dubbelgestikte 
tunnel
Banner 610: Dubbelgestikte 
tunnel en zoom

Dubbelgestikte tunnel

Kies uit afwerking aan linker- 
of rechterzĳ de

Flag: dubbelgestikte zoom
Kies uit: 
• Band, koord en lus
• Band en haken (wit of zwart)

Kies uit afwerking aan linker- 
of rechterzĳ de

• Tunnel (dubbelgestikt) of 
geen tunnel
• Inclusief band en haken (wit 
of zwart)

Kies uit afwerking aan linker- 
of rechterzĳ de. 

• Met band, koord en lus
• Flag: dubbelgestikte zoom

Kies uit afwerking aan linker- 
of rechterzĳ de
Recht model kies uit: 
• band, koord en lus
• band en haken (wit of zwart)

Staand model kies uit: 
• Met of zonder tunnel
• Met band, koord en lus
Flag: dubbelgestikte zoom

Levensduur
(minimaal)

3-5 maanden Longlife: 3-5 maanden
Banner 610: 3-4 maanden 3-4 maanden Flag: 3-4 maanden

Longlife: 3-5 maanden
Flag: 3-4 maanden

Longlife: 3-5 maanden
Flag: 3-4 maanden

Longlife: 3-5 maanden
Flag: 3-4 maanden

Longlife: 3-5 maanden

Accessoires

Beachpole, Rotator, 
Grondpen, Grondplug, 

Waterzak, Standaard met 
rotator en Parasolvoet

Gevelstok en Gevelstok-
houder

Vlag los bestellen of als 
complete set, inclusief stok en 

zuignap

Gevelstok, Gevelstokhouder, 
FlagFix, Banierhouderset, 

Contragewicht

FlagFix, Banierhouderset, 
Contragewicht Gevelstok, Gevelstokhouder Gevelstok, Gevelstokhouder

KIES DE JUISTE VLAG 

Digitaal geprint Grootste 
assortiment

Bestelgemak en 
snelle levering

Keuze uit standaard 
afmetingen of eigen 

formaat

Materialen voor 
iedere toepassing

KIES DE JUISTE VLAG
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Bĳ de bestsellers, zoals Mastvlag, Baniervlag, Gevelvlag en Vlaggen met eigen 
formaat, heb je de keuze uit 2 materialen, Flag en Longlife.

Longlife
Het meest gebruikte materiaal voor vlaggen is Longlife. Dit extra sterke polyester 
doek heeft een grove structuur, is heel licht geperforeerd en rafelt nauwelĳks. Het 
voordeel is dat Longlife niet omgezoomd hoeft te worden. Plus, dankzĳ de lichte 
structuur van het doek wapperen vlaggen zelfs bĳ windkracht één al mooi. Dankzĳ 

te gebruiken (net als voor Bootvlaggen en Golfvlaggen trouwens).

Flag

kun je vlaggen van dit materiaal ook indoor gebruiken. Flag is een transparante 

wél gezoomd worden, om rafelen te voorkomen. 

Banner 610
Voor dubbelzĳdig bedrukte vlaggen passen we Banner 610 toe: een waterafstotend 
PVC-doek. Naast de dubbelzĳdige bedrukking beschikt Banner 610 over een 

MATERIALEN 

“Flag en Longlife printen 
wĳ eenzĳdig door middel 
van sublimatie. Dankzĳ een 
doordruk van 90-95% zĳn 
de prints van beide kanten 
duidelĳk zichtbaar. 
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De accessoires en toebehoren die jouw vlag compleet maken. 

ALLE ACCESSOIRES IN EEN 
MOEITE MEE BESTELLEN

Gevelstok

Gevelstokhouder

Geschikt voor vlaggen met de 
afmeting 100 x 150 cm. Selecteer 
jouw gewenste kleur: blauw, 
oranje of wit

Oersterke houders voor 
bevestiging aan een 
bedrĳfspand, woning of wand. 

Verhoog de levensduur 
van zowel jouw vlag als 
mast! Door de elastische 
ring komt er minder 
spanning op de vlag én 
mast. 

Banierhouderset
Met deze complete set 
zĳn jouw vlaggen altĳd 
goed leesbaar, zelfs als het 
windstil is!

Contragewicht
Vlaggen hangen bĳ een 
krachtige wind altĳd strak 
dankzĳ het contragewicht. 
Jouw uiting is dus altĳd goed 
zichtbaar!

Het meest complete assortiment 
aan accessoires biedt voor elke 
ondergrond een solide basis voor 
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rotator

PVC voet 
15kg / 25kg

waterzak

grondpen
+ rotator

grondplug
+ rotator

metalen standaard
+ rotator

parasolvoet
wit / antraciet
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LEVENSDUUR EN ONDERHOUD

Met de volgende tips verleng je de levensduur van jouw vlaggen:

  
  Houd vlaggen uit de buurt van scherpe randen, struiken of muren waar  
       ze tegenaan kunnen wapperen. 
  Regen, sneeuw en harde wind hebben een negatieve invloed op de   
       levensduur van vlaggen. Haal vlaggen daarom binnen bĳ windkracht 6  
       of hoger.
  Gebruik in kustgebieden een kleiner formaat vlag dan in een bosrĳke  
       omgeving, waar de wind minder kracht heeft. 
  Vouw de vlaggen nooit nat op en bewaar ze op een droge plek. Laat ze  
       opgehangen drogen. Op deze manier blĳven de kleuren langer goed.

“Bĳ intensief gebruik heeft 
een vlag een levensduur van 
maximaal 3 tot 5 maanden. 
Hierna kĳken wĳ samen naar 
hoe jouw vlag er bĳ hangt! 
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HANDIGE TIPS EN VLAGGEN TRICKS

Wil je weten hoe je nog meer uit jouw vlaggen verkoop haalt?  We geven je 5 tips 
om de omzet te boosten.

Tip 1 
Vlaggen reminder
Wil je van ons een vlaggen reminder ontvangen? Bĳ 
intensief gebruik gaan vlaggen 3 tot 5 maanden mee. Vĳf 
maanden na aankoop sturen we je een herinnering en heb 
je in veel gevallen binnen 1 werkdag nieuwe vlaggen. 

Tip 2
Blĳf up-to-date
Schrĳf je in voor onze nieuwsbrief wĳ delen regelmatig 
tips over het gebruik van vlaggen. Kies voor iedere on-
dergrond de juiste houder bĳvoorbeeld. Haal ze binnen 

vlaggenmast.

Tip 3 
Afwerking en locatie
Ook hebben we de keuze voor een vlag met de afwerking 
rechts. Deze optie geldt voor zowel mast-, banier-, gevel- 
en beachvlaggen. We helpen je graag met het ontwerpen!

Tip 4 
De juiste afmeting
Laat je adviseren over de juiste vlaggenmast en de hoogte 
van de mast. De algemene regel is dat de hoogte van de 
vlag een kwart van de lengte van de mast is. Bĳ staande- 
en baniervlaggen is dit de helft.

Tip 5 
Maak gebruik van de meest voorkomende maten
De maten die we aanbieden zĳn de meest voorkomende 
maten voor vlaggen. Wil je liever een eigen formaat. Dan 
hebben we de vlag in eigen formaat. 
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