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 MASTEN



Vlaggen en masten
Vlaggen kunnen je bedrijfsaanwezigheid verster-
ken en ziet het er ook nog professioneel uit. 

De vlaggen kunnen gebruikt worden bij het 
bedrijfspand, maar het is ook in te zitten bij een 
winkelpand of een beurs bijvoorbeeld. Door de 
verschillende keuzes uit vlaggen en masten is er 
veel mogelijk. 

Het materiaal dat gebruikt wordt voor vlaggen 
is Flag Longlife. Het is een extra sterk polyester 
vlaggenstof materiaal met een grove structuur. 
Bovendien is het licht geperforeerd en rafelt het 
nauwelijks. Hierdoor is omzomen van de vlaggen 
niet nodig. Door de speciale structuur dat wordt 
gebruikt bij het materiaal gaan de vlaggen ook 
langer mee. En dankzij de lichte structuur van het 
doek wapperen de vlaggen zelfs bij windkracht 
één . 

De vlaggen worden geprint met een speciale 
techniek, zodat je ontwerp van beide kanten 
zichtbaar is. 
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Mastvlag  
Mastvlaggen zijn het visitekaartje van je bedrijf. 
Het is een snelle manier om op te vallen. Om 
zo de aandacht van de mensen te trekken. Een 
mastvlag is een recht model dat gehesen wordt 
in een vlaggenmast of vlaggenstok. Het is van een 
afstand dan ook goed te zien.

Baniervlag 
Een baniervlag is net zoals een mastvlag het 
visitekaartje van je bedrijf. Het geeft een 
professionele en zakelijke uitstraling. Een 
baniervlag is een staand model die bevestigd 
wordt aan een vlaggenmast met een 
banierhouder. 

Gevelvlag 
Gevelvlag is een snellere manier om de aandacht 
te trekken. Om de rechthoekige vlag te bevesti-
gen is er een gevelhouder nodig en een gevel-
stok. 

Kioskvlag 
Een kioskvlag heeft dezelfde eigenschappen als 
een gevelvlag. Alleen heeft een kioskvlag een 
rechthoekige vlag die in de lijn mee loopt met de 
stok. 

Beachflag 
Een beachflag is een vlag die wordt geplaatst 
op een voetstuk. Het voetstuk is niet al te zwaar 
waardoor een beachflag erg flexibel is en mobiel 
inzetbaar. Ook is een beachflag erg opvallend 
reclamemiddel om je bedrijf de aandacht te laten 
trekken. En je kunt het binnen- of 
buitengebruiken. Voor de beachflags zijn er 
verschillende soorten voetstukken beschikbaar. 
De voetstukken kunnen voorzien worden van 
een rotator. De rotator laat de beachflag draaien.
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REFERENTIES
WIJ WERKEN O.A. VOOR:

WIJ INSPIREREN U GRAAG!
Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. 

We denken graag met u mee in uw wensen en mogelijkheden.

BEL ONS
055 533 8600

MAIL ONS
info@a1-signs.nl 

BEZOEK ONZE WEBSITE
 a1-signs.nl


