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Flagi na maszty
Bardzo popularny produkt. Wszystkie flagi wykonywane są na materiale poliestrowym  
115 g/m2, w technologii barwnej sublimacji. Zarówno materiał flagowy jak i tusze posiadają 
certyfikat OECO-TEX STANDARD 100, co świadczy o 100% ekologicznym i bezpiecznym 
produkcie. 

Najpopularniejszym sposobem wykończenia flag jest zabezpieczenie wolnych krawędzi 
poprzez obszycie. Od strony masztu taśma wzmacniająca i karabinczyki do montażu.  
W zależności od rodzaju masztu, u góry tunel lub obszycie.

Tkanina flagowa jest uniepalniona, co potwierdza certyfikat europejski klasy B1.

Flagi plażowe skrzydło

Flagi plażowe kropla
W tej serii dostępne są flagi w czterech rozmiarach, a ich wysokość waha się od  
190 do 400 cm. Tunel może być wykonany z taśmy czarnej, białej lub w kolorze neutralnym z 
zadrukowanego materiału flagowego. 

Do tej serii flag oferowany jest pełen zestaw elementów montażowych: od masztów, poprzez 
wszelkiego rodzaju podstawy i uchwyty mocujące, do dodatkowych akcesoriów. Maszty 
składają się z rurek aluminiowych malowanych proszkowo na kolor czarny oraz dwóch bardzo 
elastycznych elementów z włókna szklanego. 

Montaż jest bardzo prosty i intuicyjny. Siła naciągu regulowana jest za pomocą gumy 
ekspanderowej spinającej maszt z karabinczykiem flagi.
Do wszystkich flag dostępne są wykroje dla dokładnego przygotowania plików.

WYMIARY   Szerokość:    320 cm
MATERIAŁ Poliester
WAGA 115 g/m2

GWARANCJA  3 miesiące
NIEPALNOŚĆ B1 12 6 3 1

WYMIARY   S  77x137 cm
 M 105x197 cm
 L 122x274 cm
 XL 154x333 cm
MATERIAŁY Poliester
WAGA 115 g/m2

GWARANCJA  3 miesiące
NIEPALNOŚĆ B1 12 6 3 1

WYMIARY   S  67x187 cm
 M 74x251 cm
 L 104x364 cm
MATERIAŁY Poliester
WAGA 115 g/m2

Gwarancja  3 miesiące
Niepalność B1 12 6 3 1

W tej serii dostępne są flagi w trzech rozmiarach, a ich wysokość waha się od  
220 do 415 cm. Tunel może być wykonany z taśmy czarnej, białej lub w kolorze neutralnym z 
zadrukowanego materiału flagowego. 

Do tej serii flag oferowany jest pełen zestaw elementów montażowych: od masztów, poprzez 
wszelkiego rodzaju podstawy i uchwyty mocujące, do dodatkowych akcesoriów. Maszty 
składają się z rurek aluminiowych malowanych proszkowo na kolor czarny oraz dwóch bardzo 
elastycznych elementów z włókna szklanego. 

Montaż jest bardzo prosty i intuicyjny. Siła naciągu regulowana jest za pomocą gumy 
ekspanderowej spinającej maszt z karabinczykiem flagi.
Do wszystkich flag dostępne są wykroje dla dokładnego przygotowania plików.
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Flagi plażowe protokątne

WYMIARY   S  65x167 cm
 M 76x275 cm
 L 87x380 cm
MATERIAŁY Poliester
WAGA 115 g/m2

GWARANCJA  3 miesiące
NIEPALNOŚĆ B1 12 6 3 1

W tej serii dostępne są flagi w trzech rozmiarach, a ich wysokość waha się od 242 do 442 cm. 
Tunel może być wykonany z taśmy czarnej, białej lub w kolorze neutralnym z zadrukowanego 
materiału flagowego. Do tej serii flag oferowany jest pełen zestaw elementów montażowych: 
od masztów, poprzez wszelkiego rodzaju podstawy i uchwyty mocujące, do dodatkowych 
akcesoriów. Maszty wykonane są z aluminium malowanego proszkowo. Montaż jest bardzo 
prosty i intuicyjny. Siłę naciągu reguluje się za pomocą gumy ekspanderowej spinającej maszt 
z karabinczykiem flagi.

Do wszystkich flag udostępnione są wykroje dla dokładnego przygotowania plików. 

Przykładowe zastosowania: eventy sportowe, akcje promocyjne, imprezy masowe, reklama 
zewnętrzna i wewnętrzna. 

Flagi wielkoformatowe

Wykonane ze 100% poliestru zadrukowanego w technologii sublimacyjnej.  
Zarówno materiał jak i zastosowane tusze posiadają certyfikat OEKO-
TEX STANDARD 100 zezwalający na bezpieczny kontakt z ludzką skórą.  
Użyty materiał częściowo przepuszcza światło i powietrze.  

Możliwe różne rodzaje wykończeń i dowolność kształtów.

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa produkt posiada certyfikat 
trudnopalności w klasie B1.

Produkt dedykowany do dużych eventów, imprez masowych, wydarzeń 
sportowych itp.

Dostępne w wersji z materiału perforowanego.

Bandy flagowe
Popularne rozwiązanie stosowane głównie w czasie imprez masowych. Bandy flagowe 
produkowane są ze specjalnego perforowanego poliestru. Specjalny układ nici wzmacnia 
tkaninę i umożliwia montaż do bandy z wykorzystaniem oczek perforacji (nie jest konieczne 
stosowanie standardowego oczkowania). Flaga jest bardzo lekka dzięki czemu można 
przygotować wielometrowe role z nadrukiem. Materiał po przecięciu nie strzępi się, dlatego 
można docinać produkt na odcinki odpowiedniej długości w miejscu montażu. 

Banda flagowa jest produktem przyjaznym dla środowiska, zarówno materiał jak i tusze są 
ekologiczne (wszystko posiada certyfikat OEKO-STANDARD 100). 

Dodatkowym atutem jest mozliwość wyprania materiału i odświeżenia jego wyglądu przed 
ponownym użyciem.

12 6 3 1

WYMIARY   320 cm
MATERIAŁY Poliester
WAGA 115 g/m2

GWARANCJA  3 miesiące
NIEPALNOŚĆ B1

12 6 3 1

WYMIARY   320 cm
MATERIAŁY Poliester
WAGA 115 g/m2

GWARANCJA  3 miesiące
NIEPALNOŚĆ B1
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OnFrame Decor
Do systemu ramowego najczęściej wykorzystujemy tkaninę poliestrową przeznaczoną do 
zadruku metodą sublimacji. Tkanina o ograniczonej przenikalności światła. Idealna do ram 
aluminiowych systemu OnFrame. 

Cecha:
idealne odwzorowanie kolorów, doskonale nadaje się do oglądania z bliska, łatwa w montażu.
Korzyść:
buduje profesjonalny wizerunek firmy, elegancka forma reklamy, kojarzy się z lekkością i ekologią.
Scenariusz użycia:
wystrój sklepów, targi, wystawy, aranżacja wnętrz, dekoracje.

Materiał bazowy decor z innym rodzajem wykończeń może być również stosowany jako baner 
tekstylny, hanger, tło dla scenografii, kurtyn, zasłon itp.

Microbacklite

Nakładka na paletę

Wspaniały pomysł na eventy i na uatrakcyjnienie miejsc sprzedażowych, gdzie do ekspozycji 
wykorzystuje się palety. Tkanina poliestrowa typu non-iron, przeznaczona do druku w 
technologii sublimacji. Trudnopalność potwierdzona certyfikatem B1.
Zaleta:
nie gniecie się, jest lekka, łatwa w montażu (nie posiada żadnych zamków czy rzepów).
Korzyść:
dodatkowe miejsce na przekaz reklamowy, możliwość wykorzystania nie zawsze estetycznych 
nośników (euro palety).
Scenariusz użycia:
Nakładana na europalety w miejscach promocji sklepowych, jako element budowy wysp 
reklamowych lub w czasie eventów. 

WYMIARY   Szerokość:    320 cm
MATERIAŁY Poliester
WAGA 210 g/m2

GWARANCJA  6 miesiące
NIEPALNOŚĆ B1 12 6 3 1

WYMIARY   80 x 120 x 13 cm
MATERIAŁY Poliester
WAGA 190 g/m2

GWARANCJA  6 miesiące
NIEPALNOŚĆ B1 12 6 3 1

WYMIARY   320 cm
MATERIAŁY Poliester
WAGA 280 g/m2

GWARANCJA  6 miesiące
NIEPALNOŚĆ B1 12 6 3 1

Tkanina poliestrowa dedykowana do ram podświetlanych (lightboxów). 
Materiał klasy premium.

Cecha:
dobre rozpraszanie światła, łatwość montażu, elastyczność, wysoka 
jakość druku.

Korzyść:
dzięki podświetleniu przekaz reklamowy jest bardziej zauważalny przez 
klientów, świetnie się prezentuje przy aranżacji wnętrz handlowych.

Scenariusz użycia:
Często wykorzystywany przez ekskluzywne marki do wystroju swoich 
sklepów i butików.


