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FLAGGOR

KOMPROMISSA INTE OM KVALITET
Snygga flaggor förstärker företagets profil på ett seriöst sätt.  
Hög kvalitet förlänger dessutom flaggans livslängd. Vi har 
höga kvalitetskrav i hela vårt produktionsflöde vilket säker-
ställer att vi levererar flaggor av hög kvalitet till våra kunder.

WINDTRACKER
Windtracker förhöjer exponer-
ingen vid företagsflaggning och 
ser till att din flagga även syns 
när det är vindstilla. Flaggan monteras på windtrackern och 
hissas upp i flaggstången och passar de flesta långsmala 
flaggmodeller. Flaggbyte sker med några enkla handgrepp, 
utan att flagg-stången behöver fällas. Windtracker levereras 
med 150 cm lång horisontell aluminiumarm. Maxlängd på 
flaggan är 150 cm.

HUR STOR SKA FLAGGAN VARA?
Storleken på flaggan bestäms utifrån flaggstångens längd.  
Flaggans mått anges i bredd x höjd.

200x120 cm till 8 meters stång

240x150 cm till 9-10 meters stång 

300x200 cm till 12 meters stång

350x220 cm till 14 meters stång

HUR LÄNGE BÖR EN FLAGGA HÅLLA?
En normalförbrukning av flaggor är ca 2-3 flaggor per 
flaggstång och år. Detta beror på att en företagsflagga 
sitter uppe dygnet runt. Är det extra blåsigt där flaggan 
sitter håller den något kortare tid.

FLAGGSTÅNGENS LÄNGD
Vi rekommenderar att flaggstången ska vara 1/3 del högre 
än huset den står bredvid eller 3-4 m över taknocken.  
Man bör även tänka på eventuella nivåskillnader på tomten 
mellan huset och flaggstångens placering.

SKÖTSEL AV FLAGGOR 
En ny flagga eller vimpel bör första gången hissas i lugnt 
väder så att sömmarna stabiliseras. En våt och fuktig flagga 
måste torka innan den viks ihop.  
En blekt och sliten flagga ska inte användas utan bör 
kasseras. Flaggorna kan tvättas i 40 grader maskintvätt med 
tvättmedel utan blekmedel om de blir smutsiga.

MODERN PRODUKTION OCH SNABBA LEVERANSER
Vi screen- eller digitaltrycker flaggor med konfektionering 
efter önskemål.

BRA ATT VETA OM FLAGGOR

VILKET MATERIAL SKALL MAN VÄLJA?
Screentryckta flaggor tillverkas i vävd polyester 160 g/m² 
med 100% genomtryck. Färgerna anges i PMS-färger och 
trycket är UV-beständigt. Bästa val för hållbar kvalitet och  
vid köp av flera flaggor.

Digitaltryckta flaggor tillverkas i stickad polyester 115 g/m²
med genomtryck, dock inte till 100%. Färgerna anges i CMYK 
och trycket är UV-beständigt. Dessa flaggor väljer man med 
fördel när det är flera färger, bilder/foton och vid få antal. 
Lämplig vid tillfällig flaggning och event.

100x300 cm stående till 8 meters stång

150x300 cm stående till 9-10 meters stång

150x400 cm stående till 12-14 meters stång

FLAGGOR AV HÖG KVALITET
HÅLLER LÄNGRE FÖR VÄDER OCH VIND


