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Alu klemprofil       

Alu foldestang, 22 mm       

For montering i løbegang.

Gummi nedstrammer          

V-klemliste med huller       

til ophængskroge          

Sejler krog, sort plast           

m. stofbelagt elastik (30cm) 

Ophængsmuligheder med blandt andet klemskinner  
i aluminium. 20 mm aluminiumsrør med gennemgående  
elastik (velegnet til store bannere som tyngde) – de kan  
foldes og tilpasses i mål efter ønske.

Tilbehør Standard efterbehandling

Renskåret på alle sider

Kantforstærkning på alle sider + 
sejlringe for hver 50 cm

Linning ( sort eller hvid) , 70 
mm eller 50 mm . Synlig på 
forside eller kun på bagside

Standard dobbelt syning

Løbegang ( størrelsen angives 
i fladt mål )

Keder 7,5 mm i top og bund
(fås også i andre størrelser

8,5 mm, 10 mm)

Kantforstærkning på alle sider

Smartrubber på alle sider

Indsyet jernstang i top og bund 
+ metalklemmer
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Alle ordrer leveret fra FFI er pakket sikkert i standard 
papkasser, som findes i forskellige størrelser. Vi kan også 
tilbyde speciel pakning eller speciel pakke etiketter for 
hvert produkt.

Eksklusive LED lyskasser med Power LED pærer (12 W). 
Vælg mellem enkelt- eller dobbeltsidet, fritstående eller  
vægmonteret. Flere typer af fødder til produktet.

Fås op til 600 cm i bredden - med en max højde på 300 cm.  
Kan pulverlakeres i alle RAL farver.

Vi anbefaler Samba 195 g eller Lightbox 205g

Standard/special pakning LED Lyskasser

Ø 76 mm Ø 100 mm Ø 150 mm

Standard pakning  — Papkasser

Special pakning  — Paprør

Boomerang fod

L6 module for LED frames

Flad fod
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Elegant løsning til dekoration i butikker,  
kontorer og på udstillinger. Fås som  
enkelt- eller dobbeltsidet. De kan  
vægmonteres eller være fritstående.  
Vælg mellem flere udgaver af fødder.

Kommer I tre standardfarver:  
sølv, sort og hvid, men kan pulver-  
lakeres i alle RAL farver mod tillæg. 

Aluminiumsramme med lydabsorberende plader  
og 205 g polyesterprint på forsiden. De er monteret  
på samme måde som en Smartframe™. Rammerne  
med lydabsorberende plader fjerner støj og dårlig  
akustik.  
 
De kan fås fritstående eller væghængt. 

Smartframes Acoustic flex frames

Nem udskiftning af banner Vægbeslag Hjørnebeslag

Væghængt Smartframe med supporter.

Boomerang fod Flad fod Dobbeltsidet ramme

Supporter Top- og bundbeslag

Ramme med plasthjørner Ramme uden plasthjørner

Drejebeslag Fod med hjul

Top- og bundbeslag

Boomerang fod
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Spennare Pop-up Textile S30 er et meget nemt system at montere og sætte op. 
Stoffet monteres på systemet med velcro og kan monteres på få minutter. 

Banneret forbliver fastmonteret, når systemet pakkes ned. Et let og elegant 
bannersystem med en stor eksponeringsflade.

Vi anbefaler decotex 205 g/B1 

Spennare Pop-up S10 er et buet pop-up system, der i modsætning til S30 er med printede 
grafik paneler med block-out.

Panelerne bliver sat op ved siden af hinanden med usynlige samlinger, hvilket skaber ét 
stort billede.

POP-UP TexTile S 30  POP-UP S 10
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Zipper Wall findes i forskellige formater og er utrolig nem at sætte op. Når stellet er 
samlet, trækkes det elastiske stof ned over og lynes. Vælg mellem forskellige fødder 
og køb ekstraudstyr som fx spots. Leveres i kuffert med hjul.

Zipper wall Flex display

FLEX-clip  BæretaskeHalogenlampe

FLEX-Display: Systemet er fuldstændig  
modulært, og det eloxerede aluminium  
giver det et elegant look i ethvert miljø. 

FLEX-display giver dig en masse mulig-  
heder for at sammensætte displays, og  
kan tilpasses alle typer af indendørs  
medier. Fra det lille bord-display til de  
store messevægge ved brug af samme  
komponenter. Leveres med bæretaske.  

50x200 cm 100X220 

cm

150x220 

cm

100X220 cm  

Dobbeltsidet

120x220 cm 400x200 

cm

85x220 cm
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Stærk i pris og kvalitet og derfor særdeles velegnet som kampagneprodukt. Smart alu- 
klemskinne i top til montering af diverse polyester produkter (op til 260 g.)  Leveres med en 
solid bæretaske i sort.Mål: 60 x 200 cm, 80 x 200 cm, 85 x 200 cm 

Vi anbefaler decotex 205 g/B1 eller RollTex

Beachflag leveres som en samlet pakke med 100 g printet flag, stang, og en 
praktisk taske. Jordspyd, sandskrue, krydsfod, vandring og pladefod kan tilkøbes. Der findes 
2 modeller: Teardrop eller Feather flag. Flagene kan bruges udendørs såvel som indendørs. 
Størrelserne på flagene er henholdsvis 2, 3 og 4 meter i højden.

Roll-up Beachflag

Jordspyd Pladefod Vandring Krydsfod Sandskrue
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Reklameflag i tværformat eller højformat, serigrafisk (rene farver) eller digitalt trykt. Leveres 
på 110g strikket polyester eller 160g spun polyester med flere efterbehandlingsmuligheder.

Flagextender er nem og hurtig at montere uden brug af værktøj. Fuld eksponering af flag 
uanset vindforhold. Kan udspile alle størrelser flag og kan genbruges.

Reklameflag Flagextender
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Unik bannerløsning med statisk facadesystem eller med hejs. Et standard system består 
af alu-lister, top- og bundskinne, lille hejsehus og hjørnebeslag (4 pr. sæt). Alu-listerne kan 
leveres i op til 600 cm i ét stykke og kan sammensættes til bredere systemer. Vi anbefaler 
tilkøb af sidevanger system, såfremt banneret placeres i et område med meget vind. Spørg 
for pris.

Komplet program af printede produkter til gulvreklamer. Printet med 3 teknologier, dye sub 
transfer, UV/LED print og Cromojet teknologi. Det betyder, at vi er i stand til at producere 
kampagnemåtter og tæpper samt højkvalitets indgangsmåtter. 
  
Max printbredden er 495 cm på udvalgte produkter. Flere af medierne kan konturskæres.

Facadesystem gulvprodukter
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Kommer i flere forskellige udgaver,såsom gates, pyloner og andre custom-made 
produkter. Vi benytter et produkt der hedder 252g Supertex, som er vandtæt. Print teknologi 
er dye sublimation. printet i 720 DPI. 

For andre forespørgsler end vist nedefor kontakt os venligst, da mulighederne er mange.

Kvalitetstelte/-pavilloner med f.eks. tryk på tag, sider og friser. Kan leveres i 300 x 300 cm 
og 600 x 300 cm. Vi benytter et produkt der hedder 252g Supertex, som er vandtæt. Print 
teknologi er  dye sublimation.  printet i720 DPI. Nem op- og nedtagning.

Oppustelige Produkter Telt
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Puf: Med inderpose fyldt med små styrenkugler. Betrukket med 205g polyester afsluttet 
med en kraftig zipper, for nem udskiftning. Vælg mellem 3 størrelser, Ø: 40 cm,  
Ø: 80 cm og Ø: 140 cm.
Kube: 50 x 50 x 50 cm skumterning i god fast kvalitet med polyesterbetræk 
afsluttet med  kraftig zipper, for nem udskiftning.

Parasoller kan leveres med full print løsning. Produceret på stænktæt materiale og med 
transfer tryk som produktionsmetode får du masser af farve og gennemtryk. Stel af hærdet 
stål med vippefunktion så parasollen kan vinkles.

Puf og kuber Parasol
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Alarm cover er et produkt, der kan tilpasses alle alarmbøjer. Det bliver syet som en hætte, 
som trækkes ned over en alarmstanderen. De mest populære materialer er nonwowen 
150 g og 205 g polyester. Et godt kampagneprodukt til hyppig udskiftning.

Primært produceret på polyester såsom nonwowen 150 g, 110 g, 130 g eller 205 g polyester. 
Vælg mellem svøb eller som cover med velcrolukning. Produceres digitalt og serigrafisk. 
Serigra fibruges ved 1-4 farver i store oplag. 

For andre forespørgsler end vist nedefor kontakt os venligst, da mulighederne er mange

Alarm cover Palle cover
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Fyns Flagstang Industri
Tværvejen 3 5580 Nørre Åby

Reklameflag.nu

Kundeservice: 
ml@flag.nu
+45 70 22 33 64
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