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Handige informatie

De luchtigste promotie:

vlaggen!
Vlaggen, een simpel en effectief visitekaartje voor je bedrijf of evenement! Vlaggen lijken allemaal hetzelfde, toch zit er vaak een groot verschil in materiaal, afwerking en kwaliteit.
Op onze eilanden is er veel wind en heeft de vlag dan ook veel meer te voortduren dan elders. Wij
zijn de vlaggenexpert van het Caribisch gebied en staan u bij met professioneel advies en service.

Gebruikte druktechnieken
Digitale Print
Bij digitale print wordt de vlag letterlijk door een printer
bedrukt. Vervolgens wordt deze door een hittepers gehaald
om de kleuren te versterken en te fixeren. Deze manier van
printen is eenvoudig, snel en geschikt voor full color afbeeldingen.
Zeefdruk
Zeefdruk is letterlijk bedrukking aan de hand van een zeef.
Dat wil zeggen dat voor elke kleur een aparte zeef wordt
gebruikt die op het doek wordt gelegd en alleen de kleur
toelaat op het gedeelte waar de zeef verf doorlaat. De
meeste kosten zitten in het maken van de zeef, waardoor
het bij produceren van grotere aantallen pas relatief voordelig wordt. Het is ideaal voor vlaggen met een eenvoudig
ontwerp en met alleen volle kleuren. Zeefdruk vlaggen
hebben prachtige kleuren en zijn uitermate geschikt voor
landenvlaggen.
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Handige Informatie

Onze materialen
Glanspolyester 110 gr/m2
De naam zegt het al! Zeer mooi glanzend doek voor onze standaard vlaggen. Lekker licht en volledig omgezoomd.
Longlife 115 gr/m2
Longlife vlaggen hebben een speciale gaatjesstructuur en
maakt een zoom overbodig, tevens maakt het de vlaggen
lichter. De vlaggen gaan ook iets langer mee dan de standaard glanspolyester vlaggen.
Airmesh 130 gr/m2
Airmesh polyester doek is voorzien van kleine gaatjes en
hoeft niet omgezoomd te worden. Hierdoor is de stof uitermate geschikt om te gebruiken op onze eilanden vanwege de
stevige wind. De stof is zo ontworpen dat de vlag minder snel
rafelt en recht slijt. Bij complexe ontwerpen met veel details is
Airmesh misschien niet de juiste optie. Wij staan u uiteraard
bij in het maken van de juiste keuze.
Spunpolyester 160 gr/m2
Spunpolyester is zeer stevig en zwaar vlaggendoek, uitermate
geschikt voor winderige omgevingen. Spunpolyester vlaggen
worden gezeefdrukt en zijn beschikbaar vanaf een oplage van
10 stuks.
Extra versteviging
Bij de materialen Glanspolyester en Spunpolyester bieden wij
de mogelijkheid aan om in de onderste hoek extra stikken aan
te brengen. Dit zal er voor zorgen dat de stof minder snel zal
gaan raffelen.

Waar moet ik op letten?
Hier een aantal zaken welke belangrijk zijn bij het bedrukken
van een vlag:
•• Welk soort vlag?
De vlaggen zijn beschikbaar in verschillende soorten;
baniervlag, mastvlag en beachflags.
•• Wat is de windrichting
Houd bij het ontwerpen rekening met de locatie en windrichting om verzekerd te zijn dat de reclame-uiting op de
vlag goed zichtbaar is.
•• Contragewicht en Flagfix
Met een contragewicht hangt uw vlag altijd strak in de mast.
Dit is vooral belangrijk op onze eilanden. Uw reclame-uiting
is zo altijd goed zichtbaar. De Flagfix is een elastische PVC
ring voor de bevestiging van baniervlaggen. Doordat de ring
elastisch is, komt er minder spanning op de vlag en mast te
staan.

Handige Informatie
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Vlaggen

MASTVLAG
Informatie
••Klassieke vlag
••Komt optimaal tot zijn recht als het waait
••Gemiddeld kleiner en is daardoor voordeliger

Aanbevolen formaten
Hoogte vlaggenmast

Aanbevolen formaat

2 meter

100 × 70 cm / 150 x 100 cm

5 / 6 meter

150 × 100 cm / 180 x 120 cm

7 / 8 meter

225 x 150 cm

9 /10 meter

300 × 200 cm

* Afwijkende formaten mogelijk

Druktechnieken

Materialen
115 gr/m² Glanspolyester

ª

Digitale print

ª

120 gr/m² Longlife

ª

Zeefdruk

ª

130 gr/m² Airmesh

ª

160 gr/m² Spunpolyester

ª

Standaard afwerkingen

Clip

••Clips
••D-ringen
••Lus en koord
••Tunnelzoom zijkant (links en rechts)
••Longlife en Airmesh wordt niet omgezoomd
••Keuze uit links of rechts waaiend

Modellen
Zie overzicht van de verschillende modellen

OVERZICHT MODELLEN

Lus en koord

Vlag 100 x 70
Vlag 150 x 100
Vlag 180 x 120

D-ring

100 x 70 cm
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Vlaggen

150 x 100 cm

180 x 120 cm

Vlag 300 x 200
Vlag 225 x 150
Vlag 200 x 100

model ±180 cm

200 x 100 cm

225 x 150 cm

300 x 200 cm

Vlaggen
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BANIERVLAGGEN
Informatie
••Meest populaire reclamevlag
••Afwerking met of zonder tunnelzoom voor banieruithouder

Aanbevolen formaten
Hoogte vlaggenmast

Aanbevolen formaat

6 meter

100 × 300 cm

7 meter

120 × 350 cm

8 meter

100 × 400 cm / 120 × 400 cm

9 meter

150 × 450 cm

10 / 12 meter

150 × 500 cm

* Afwijkende formaten mogelijk

Druktechnieken

Materialen
ª

Digitale print

ª

120 gr/m² Longlife

ª

Zeefdruk

ª

130 gr/m² Airmesh

ª

160 gr/m² Spunpolyester

ª

115 gr/m² Glanspolyester

Standaard afwerkingen
••Clips
••D-ringen
••Longlife en Airmesh wordt niet omgezoomd
••Keuze uit links of rechts waaiend

Modellen

OVERZICHT MODELLEN

Zie overzicht van de verschillende modellen

Clip

Baniervlag 75 x 300

Baniervlag 100 x 250

Baniervlag 75 x 300

Open zoom

Vlag 150 x 100

Zonder open zoom

75 x 300 cm
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Vlaggen

100 x 200 cm

100 x 250 cm

Baniervlag 120 x 350

Baniervlag 100 x 400

120 x 350 cm

100 x 400 cm

100 x 350 cm

100 x 300 cm

Baniervlag 100 x 350

Baniervlag 100 x 300

model ±180 cm
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GEVELBANIER
Informatie
••Gegarandeerde aandachtstrekker voor winkelpanden
••Eenvoudige manier om extra zichtbaarheid aan een locatie te geven
••Eenvoudig te vervangen doek bij slijtage of wissel van beeld

Aanbevolen formaten
••60 x 250 cm
••80 x 300 cm
* Afwijkende formaten mogelijk

Druktechnieken

Materialen
115 gr/m² Glanspolyester

ª

Digitale print

ª

120 gr/m² Longlife

ª

Zeefdruk

ª

130 gr/m² Airmesh

ª

160 gr/m² Spunpolyester

ª

Standaard afwerkingen
••Boven en onder tunnelzoom
••Longlife en Airmesh wordt niet omgezoomd

Bevestiging
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Vlaggen

POLYESTER MAST
Informatie
••Robuuste uitstraling
••Zichtbaar hoge kwaliteit vlaggenmast
••Gemakkelijk te kantelen bij vervanging vlag
••Verkrijgbaar met of zonder draaibare banieruithouder

Specificaties
••Diameter: 100 – 65 mm (6 meter mast + intern koord)
••Diameter: 115 – 65 mm (7 en 8 meter mast)
••Vorm: Conisch
••Banieruithouder is kogelgelagerd. Incl. set ringen en verzwaringsgewicht en
witte mastknop
••Kantelvoet van gegalvaniseerd staal met stelschroeven

Beschikbare formaten
••6 meter
••7 meter
••8 meter

Mastknop

Kantelvoet

Afsluitklepje

Vaste banierhouder

Intern koord

Hijsbare banierhouder

Vaste banierhouder

Intern koord zonder
banierhouder

Hijsbare banierhouder

Vlaggen
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MOBIELE VLAGGENMAST
Informatie
••Robuuste uitstraling
••Zichtbaar hoge kwaliteit vlaggenmast
••Gemakkelijk te kantelen bij vervanging vlag
••Verkrijgbaar met of zonder draaibare banieruithouder

Specificaties
Max. hoogte

5m

Max. banier formaat

115 x 400 cm

Kleur

Wit

* Afwijkende formaten mogelijk
** Exclusief verzwaringsgewicht voor banier

VLAGGENSTOK + MUURHOUDER
Informatie
••Houten of aluminium vlaggenstok
••Uitermate geschikt voor winkelvlaggen
••Geleverd met oranje of zwarte dop
••Beide vlaggenstokken zijn voorzien van een witte kleur

Standaard afwerkingen
••2 meter
••Afwijkende formaten mogelijk

Accessoires
••Vlag correctorset
••Handystick met stok
••Handystick zonder stok

Vlag correctorset
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Handystick met stok

Handystick zonder stok

CONTRAGEWICHT
Informatie
••Gewicht met ring voor vlaggen in vlaggenmast

Specificaties
Formaat

Ring 18 cm Ø, 20 cm hoog

Gewicht

1.3 kg

Kleur

Wit

Montage

Ring om de mast, karabijnhaak
aan de vlag

Extra

Gewicht zit vast aan ring

FLAGFIX
Informatie
••Gefabriceerd uit PVC
••Los te bestellen
••Slijtvast

Specificaties
Max diameter

15 cm Ø

Extra

Op maat te maken

Vlaggen
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VASTE BANIERUITHOUDER SET
Informatie
••Set bestaat uit: draaitop, banieruithouder, set ringen,
verzwaringsgewicht en knop (wit, oranje, goud, zwart of zilver)
••Draaitop voorzien van kogelgelagerd draaimechanisme
••Los te bestellen voor Promotiespullen masten en niet Promotiespullen masten

Specificaties
••Breedte: 150 cm
••Geschikt voor vlaggenmasten met een diameter van 60 tot 65 mm
••D.m.v. een verloopstukje ook bruikbaar op kleinere of grotere masten
met een diameter van 50 of 70 mm

HIJSBARE BANIERUITHOUDER
Informatie
••Maakt je mast eenvoudig geschikt voor banieren
••Duurzaam in gebruik

Specificaties
••Breedte: 150 cm
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Beachflags

BEACHFLAG RECHT
Informatie
••Dit model heeft een groot bedrukbaar oppervlak
••Zeer stevige stokkenset van Fiberglass, uitstekend voor de sterke wind
op de ABC eilanden
••Standaard met verstevigde zwarte of witte band (elastisch)
••Meegeprinte band mogelijk op aanvraag (vlaggenstof)
••Verschillende afwerkingen mogelijk aan de onderkant
••Zowel vlag als stokken los verkrijgbaar

Formaten
Small

Medium

Large

Afmeting doek

63 x 200 cm

70 x 301 cm

80 x 399 cm

Totale hoogte zonder voet

± 250 cm

± 350 cm

± 450 cm

* Dubbelzijdig nodig? Neem contact met ons op

Materialen

Druktechnieken

115 gr/m² Glanspolyester

ª

Digitale print

ª

120 gr/m² Longlife

ª

Zeefdruk

ª

130 gr/m² Airmesh

ª

Afwerkingen
••Afwerkingen onder: Straight, Convex, Feather, Angled
••Glanspolyester: rondom omgezoomd
••Longlife & Airmesh: rondom schoongesneden
••Keuze uit links of rechts waaiend

Modellen
Zie overzicht van de verschillende modellen
OVERZICHT MODELLEN

Straightflag Medium

Straightflag Large

70 x 301 cm

80 x 399 cm

Small

Medium

Large

Straightflag Small

Straightflag Angled

Straightflag Feather

Straightflag Convex

Straightflag Classic

63 x 200 cm

model ±180 cm

Straight

Convex

Feather

Afwerkingen onderkant
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Beachflags

Angled

BEACHFLAG DRUPPEL
Informatie
••Strakker doek, omdat deze volledig op spanning staat door de pasvorm
••Zeer stevige stokkenset van Fiberglass, uitstekend voor de sterke wind
op de ABC eilanden
••Standaard met verstevigde zwarte of witte band (elastisch)
••Meegeprinte band mogelijk op aanvraag (vlaggenstof)
••Zowel vlag als stokken los verkrijgbaar

Formaten
Small

Medium

Large

Afmeting doek

77 x 186 cm

99 x 292 cm

120 x 382 cm

Totale hoogte zonder voet

± 230 cm

± 340 cm

± 500 cm

Materialen

Druktechnieken

115 gr/m² Glanspolyester

ª

Digitale print

ª

120 gr/m² Longlife

ª

Zeefdruk

ª

130 gr/m² Airmesh

ª

Afwerkingen
••Glanspolyester: rondom omgezoomd
••Longlife & Airmesh: rondom schoongesneden
••Keuze uit links of rechts waaiend

Modellen
Zie overzicht van de verschillende modellen
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OVERZICHT MODELLEN

model ±180 cm

77 x 186 cm

99 x 292 cm

120 x 382 cm

Small

Medium

Large

Beachflags
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BEACHFLAG SQUARE
Informatie
••Deze beachflag heeft het grootst bedrukbare oppervlak
••Zeer stevige stokkenset van Fiberglass, uitstekend voor de sterke wind
op de ABC eilanden
••Standaard met verstevigde zwarte of witte band (elastisch)
••Meegeprinte band mogelijk op aanvraag (vlaggenstof)
••Zowel vlag als stokken los verkrijgbaar

Formaten
Small

Medium

Large

Afmeting doek

69 x 179 cm

69 x 259 cm

69 x 379 cm

Totale hoogte zonder voet

± 200 cm

± 300 cm

± 400 cm

Materialen

Druktechnieken

115 gr/m² Glanspolyester

ª

Digitale print

ª

120 gr/m² Longlife

ª

Zeefdruk

ª

130 gr/m² Airmesh

ª

Afwerkingen
••Glanspolyester: rondom omgezoomd
••Longlife & Airmesh: rondom schoongesneden
••Keuze uit links of rechts waaiend

Modellen
Zie overzicht van de verschillende modellen
OVERZICHT MODELLEN

Squareflag Medium
99 x 292 cm

120 x 382 cm

Small

Medium

Large

Squareflag Large

Squareflag Small
77 x 186 cm

model ±180 cm
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Beachflags

GRONDPIN
Informatie
••Lichte beachflagvoet
••Voor gebruik in stevige grond
••Kogelgelagerd draaimechanisme
••Ontworpen voor buitengebruik

Specificaties
Lengte

50 cm

Diameter

15 mm Ø

Gewicht

1 kg

Materiaal

Verchroomd staal

MUURBEUGEL
Informatie
••Te monteren met bouten
••Kogelgelagerd draaimechanisme
••Te monteren aan gebouwen of marktwagens

Specificaties
Formaat

10 x 10 cm L x B

Gewicht

700 gr

Materiaal

Zwarte gepoedercoat staal

Beachflags
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KRUISVOET
Informatie
••Mogelijk te verzwaren met een waterzak
••Vereist een vlakke ondergrond
••Kogelgelagerd draaimechanisme
••Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, maar ontworpen voor
buitengebruik

Specificaties
Diameter

80 cm

Gewicht

4 kg

Materiaal

Zwarte gepoedercoat staal

GRONDPLAAT LICHT
Informatie
••Meest gebruikte beachflagvoet
••Vereist een vlakke ondergrond
••Kogelgelagerd draaimechanisme
••Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Specificaties
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Beachflags

Formaat

40 x 40 cm L x B

Gewicht

6 kg

Materiaal

Zwarte gepoedercoat staal

GRONDPLAAT ZWAAR
Informatie
••Meest gebruikte beachflagvoet
••Vereist een vlakke ondergrond
••Kogelgelagerd draaimechanisme
••Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Specificaties
Formaat

50 x 50 cm L x B

Gewicht

15 kg

Materiaal

Zwarte gepoedercoat staal

PARASOLVOET BETON
Informatie
••Zware beachflagvoet
••Vereist een vlakke ondergrond
••Kogelgelagerd draaimechanisme
••Ontworpen voor buitengebruik

Specificaties
Diameter

46 cm Ø

Gewicht

25 kg

Beachflags
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AUTOVOET
Informatie
••Ontworpen voor gebruik onder een autowiel
••Kogelgelagerd draaimechanisme
••Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Specificaties
Lengte

50 cm

Gewicht

1 kg

Materiaal

Zwarte gepoedercoat staal

BEACHFLAG BACKPACK
Informatie
••Opvallende verschijning voor beurzen en festivals
••Licht van gewicht (1 kg)
••Eenvoudig van doek te wisselen
••Wordt geleverd met draagtas

Formaten
Druppel model

55 x 105 cm

Recht model

40 x 110 cm

Materialen

Druktechnieken

115 gr/m² Glanspolyester

Bevestiging
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Beachflags

ª

Heupband

Digitale print

ª

Zeefdruk

ª

Overige

VLAGGENLIJN
Informatie
••Ideaal op maat gemaakte sfeermaker
••Vanaf 5 meter te leveren
••Geheel op maat te maken
••Vlaggetjes kunnen vierkant of driehoekig afgewerkt worden

Specificaties
••Keuze uit 2 lijnen; 5 meterlijn met 13 vlaggen, 10 meterlijn met 30 vlaggen
••Wordt geleverd op basis van meters
••Dubbelzijdig mogelijk
••Afwijkende maten mogelijk

Materialen

Druktechnieken

80 gr/m² Satijnpolyester

ª

115 gr/m² Glanspolyester

ª

610 gr/m m² PVC

ª

Digitale print

ª

Afwerking
••Schoonsnijden

TAFELVLAG
Informatie
••Lichte beachflagvoet
••Voor gebruik in stevige grond
••Kogelgelagerd draaimechanisme
••Ontworpen voor buitengebruik

Formaten
Recht vlag

Baniervlag

15 x 10 cm

7 x 15 cm

20 x 15 cm

7 x 20 cm

Materiaal
450 gr/m² Tafelvlagdoek
(dubbelzijdig)

Druktechnieken
ª

Digitale print

ª

Afwerking
••Gezoomd

Houder opties
••Houten standaard
••Metalen standaard

Indoor / Outdoor
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MINI BEACHFLAG
Informatie
••Mini beachflag: tafelmodel van de populaire beachflags
••Leuke manier om de aandacht te trekken

Specificaties
••Model dropflag met een hoogte van 62 cm
••30 x 55 cm, opgezet is het formaat 62 cm hoog
••Inclusief solide standaard met voet

Materiaal
120 gr/m² Longlife

Druktechnieken
ª

Digitale print

ª

Afwerking
••Schoonsnijden
••Tunnel en koord

GOLFVLAG
Informatie
••Golfvlaggen voor elke gangbare golfvlaggenstok
••Per evenement of sponsor een opvallende vlag
••Leuke manier om de aandacht te trekken
••Een kleurechte blikvanger

Specificaties
••Formaat: 44 x 34.5 cm L x B
••Met golftube (tube lock systeem) dat past op gangbare golfvlagstokken

Druktechnieken

Materiaal
120 gr/m² Longlife

ª

Afwerking
••Schoonsnijden en tunnel
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Indoor / Outdoor

Digitale print

ª

Kaya Richard J. Beaujon z/n, Jonchi II
Willemstad, Curaçao
(+5999) 846 00 63
contact@promotiespullen.com
www.promotiespullen.com
promotiespullen

