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een wapperend welkom

een wapperend
welkom

Een vlag beweegt en leeft, als een wapperend welkom.
Met een mooie, frisse vlag laat u zien: hier zijn we, klaar
om klanten te verwelkomen! Uw bedrijf verdient toch
ook een mast met een vlag? Als professioneel visitekaartje of om de aandacht te trekken voor een actie of
speciale gelegenheid.
Wij leveren alle denkbare vlaggenmasten en vlaggen van
topkwaliteit. In alle soorten en maten. Op onze polyester
vlaggenmasten krijgt u maar liefst 15 jaar breukgarantie.
Wij plaatsen de vlaggenmasten bij u op locatie en bieden
een serviceabonnement voor onderhoud, reparaties en
zelfs periodiek vlaggen wisselen.
Als Friezen weten we als geen ander welk gevoel van
trots een vlag teweeg kan brengen. Vandaar dat we alle
landenvlaggen en provinciale vlaggen op voorraad
hebben. Uiteraard bent u ook bij ons aan het juiste adres
voor een persoonlijke vlag op maat voor uw bedrijf,
evenement of festival. Welke vlag u ook wenst, wij
zorgen voor een wapperend welkom!
We combineren ambachtelijke trots met een moderne
aanpak. Vanuit het Friese Drachten leveren we snel en
vakkundig producten van hoogwaardige kwaliteit door
het hele land.

“ Altijd verzekerd
van een representatieve
vlagvoering bij
uw bedrijfslocatie”
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vlaggenmasten
Uw duurzame vlaggenmast van de hoogste kwaliteit,
snel geleverd of vakkundig geplaatst bij uw bedrijfspand.
Gegarandeerde topkwaliteit

De juiste vlag

Onze vlaggenmasten zijn gemaakt van duurzaam

De hoogte van de vlaggenmast is van invloed op de

glasvezelversterkt polyester, een onderhoudsvrij

grootte van de vlag of banier. De juiste verhouding is

materiaal dat sterkte en een laag gewicht combineert

erg belangrijk voor een mooie vlagvoering. Daarbij

met een glanzende gladde afwerking. Op onze polyester

adviseren we de volgende combinaties.

vlaggenmast rust maar liefst 15 breukgarantie en de
mast is voorzien van het kwaliteitskeurmerk ISO9001

5 Meter : 150 x 225 cm of 250 x 100 cm

en het milieuvriendelijke productie keurmerk ISO14001.

6 Meter : 150 x 225 cm of 300 x 100 cm
7 Meter : 150 x 225 cm / 200 x 300cm of 350 x 120 cm

Gekleurde vlaggenmast

8 Meter : 200 x 300 cm of 400 x 120 cm

Maak uw bedrijfspand uniek door gekleurde

9 Meter : 225 x 350 cm of 450 x 120 cm

vlaggenmasten voor het pand te plaatsen.

10 Meter : 300 x 450 cm of 500 x 150 cm

Wij leveren vlaggenmasten in de kleuren van het
bedrijfspand of in de kleuren van uw eigen huisstijl.

Speciale vlaggenmasten
Een vlaggenmast in asfalt, op een bestaande constructie,

De juiste lengte

hoog aan een appartementencomplex of in een kerk-

De juiste lengte voor uw vlaggenmast bepalen is per

toren? Geen probleem voor ons. Naast alle standaard-

locatie afhankelijk. Voor een goed advies kijken we

maten leveren we vlaggenmasten op maat, die geschikt

graag met u mee. Mocht u meerdere vlaggenmasten

zijn voor een representatieve vlagvoering op iedere

rond uw bedrijfspand willen hebben staan, dan komen

gewenste locatie.

we graag langs om u een passend advies te geven.

“ Een topkwaliteit vlaggenmast
vergroot de zichtbaarheid van uw pand”
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vlaggenmast met kikker

vlaggenmast met liersysteem

Vlaggenmast met kikker is een traditionele basismast

Vlaggenmast met liersysteem heeft een inwendig koord.

met een robuuste uitstraling.

Hierdoor is de vlag beveiligd tegen diefstal en heeft u geen

Deze vlaggenmast is standaard voorzien van een

hinder van geklapper van de vlaggenlijn tegen de mast.

nastelbaar kantelanker en een draaibare mastknop.

Het hijsen van de vlag gaat extra gemakkelijk omdat u
alleen maar aan de slinger hoeft te draaien.

Door en door wit gepigmenteerd in RAL 9010
15 jaar breukgarantie

Door en door wit gepigmenteerd in RAL 9010

Geproduceerd onder ISO 9001 en 14001

15 jaar breukgarantie

Conisch verloop 115-65 mm

Geproduceerd onder ISO 9001 en 14001

UV-bestendig

Conisch verloop 115-65 mm

Nastelbaar kantelanker

UV-bestendig

Lengtes: 6 t/m 16 meter

Nastelbaar kantelanker
Lengtes: 6 t/m 16 meter

vlaggenmast met anti-diefstalsysteem

vlaggenmast met banieruithouder

Vlaggenmast met anti-diefstalsysteem heeft een inwendig

Vlaggenmast met banieruithouder is voor bedrijven die hun

koord. Hierdoor is de vlag beveiligd tegen diefstal en heeft

logo of bedrijfsnaam en boodschap willen laten zien, ook als

u geen hinder van geklapper van de vlaggenlijn tegen de

er geen wind staat. U kantelt eenvoudig de vlaggenmast om

mast. Deze mast heeft een nette, strakke uitstraling omdat

uw vlaggen te vervangen.

er geen koord buitenom loopt.
Door en door wit gepigmenteerd in RAL 9010
Door en door wit gepigmenteerd in RAL 9010

15 jaar breukgarantie

15 jaar breukgarantie

Geproduceerd onder ISO 9001 en 14001

Geproduceerd onder ISO 9001 en 14001

Conisch verloop 115-65 mm

Conisch verloop 115-65 mm

UV-bestendig

UV-bestendig

Nastelbaar kantelanker

Nastelbaar kantelanker

Lengtes: 6 t/m 12 meter

Lengtes: 6 t/m 12 meter
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premium hijsbare baniermast

vlaggenmast: accessoires

De Premium hijsbare baniermast is speciaal gemaakt voor

Handige accessoires om uw vlaggenmast (weer) compleet

bedrijven die hun vlaggen gemakkelijk en snel willen wisselen.

te maken, alle actuele accessoires zijn uit voorraad leverbaar.

U hoeft namelijk niet de hele mast te kantelen als u de vlag

Kijk voor het hele overzicht op de website.

wilt vervangen. Met een banier zijn logo en tekst altijd goed
zichtbaar, ook als er geen wind staat.

Hoogwaardige kwaliteit
Lange levensduur

Wit gecoat in RAL 9010

Uitvoerig getest

10 jaar breukgarantie
Geproduceerd onder ISO 9001 en 14001
Cilindrisch verloop 90-90 mm
Nastelbaar kantelanker

Scan de code

Lengtes: 6 t/m 9 meter

vlaggenmast: verlichting

vlaggenmast in ral-kleur

De vlaggenmastverlichting is speciaal gemaakt om uw

Vlaggenmast in uw eigen huisstijlkleuren of in de RAL-kleur

vlaggen en banieren in het donker te verlichten. Zo valt uw

van uw bedrijfspand, het kan allemaal met onze vlaggen-

bedrijf of boodschap extra op in het donker. De verlichting

mast. De polyester vlaggenmasten worden door en door

is verkrijgbaar in 2 types, afhankelijk van de mastomvang.

gepigmenteerd, hierdoor is de kleur krasvast.

Lichtkleur 5000 K

Door en door gepigmenteerd

Aluminium behuizing in wit, grijs of zwart

Krasvast

Levensduur > 35.000 uur

Lange levensduur

230 volt aansluiting

Alle RAL- en PMS-kleuren mogelijk

Lichtopbrengst 3000 of 5500 lumen
Types
Basic voor masten t/m 115 mm Ø
Extended voor masten t/m 145 mm Ø
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montage en service
Kiest u voor zorgeloos, dan kiest u voor professionele
plaatsing door ons montageteam. U bepaalt de locatie
van de mast, wij regelen de rest. Ons montageteam
regelt de plaatsing van A tot Z. We maken een
betonnen fundatie voor het plaatsen van de vlaggen
mast, stellen de vlaggenmast waterpas en laten alles
netjes achter.
Wat kan ons montageteam voor u betekenen?
Plaatsing op locatie
Reparaties
Onderhoud
Periodieke vlagwissels
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vlaggen
Een vlag met het logo van uw bedrijf, festival of evenement is vaak het eerste dat
bezoekers van afstand zien. Wij helpen u graag met dit wapperende visitekaartje.
Opvallen met uw bedrijf

Kleurechtheid

Opvallen doet u met vlaggen. Doordat vlaggen bewegen

Uw vlag wordt vervaardigd uit de beste materialen

in weer en wind blijft u altijd onder de aandacht van uw

en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen op het

potentiele klanten.

vlak van kleurechtheid. Logo en vlag sluiten naadloos
op elkaar aan. Zo trekt u de huisstijl binnen door naar

Uw eigen vlag

buiten.

Een vlag met daarop uw logo is de perfecte aanvulling
voor de presentatie van uw bedrijf. Een vlag is een
wapperend welkom en versterkt uw herkenbaarheid.

Scan de code

“ Meld u aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het vlagadvies”
VL AGG E N U N IE | CO L L EC T IE
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provincie vlaggen (uit voorraad)

gemeentevlaggen

landenvlaggen (uit voorraad)
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mastvlaggen bedrukken

gevelvlaggen bedrukken

De klassieke bedrukte vlag voor in de vlaggenmast is

Gevelvlaggen, geschikt voor uw vlaggenstok, zijn standaard

standaard voorzien van een dubbele stiknaad en sterke

voorzien van een koord en lusje voor het ophangen aan een

broekingsband voor een lange levensduur en een goede

vlaggenstok.

bevestiging aan de vlaggenmast of vlaggenstok.
Standaardformaten:
Standaardformaten:

70 x 100 cm

70 x 100 cm

100 x 150 cm

100 x 150 cm

120 x 180 cm

120 x 180 cm
350 x 225 cm

Afwijkende maten op aanvraag.

200 x 300 cm
Afwijkende maten op aanvraag.

banieren bedrukken

winkelvlaggen bedrukken

De banier is vandaag de dag het meest populair. Terecht,

De winkelvlag hangt altijd strak en is goed leesbaar dankzij

want een banier is altijd goed leesbaar. Daarvoor is geen

de schuine broekingsband van 90 graden.

wind nodig. De banier heeft bovenin een tunnel die u
eenvoudig om de banieruithouder schuift.

Standaardformaten:
50 x 50 x 100 cm

Standaardformaten:

75 x 75 x 150 cm

300 x 100 cm
350 x 120 cm

Afwijkende maten op aanvraag.

400 x 100 cm
400 x 120 cm
500 x 150 cm
Afwijkende maten op aanvraag.
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vlaggenstokken
Vlaggenstok voor aan huis of bedrijfspand. We hebben houten
en aluminium vlaggenstokken, beide zijn 3 cm dik en 200 cm
lang en voorzien van een oranje dop.
Aluminium of hout
Voorzien van oranje dop
Lengte 200 cm
Dikte 3 cm

vlaggenstokhouder en accessoires
Voor het ophangen van de vlaggenstok hebben we verschillende accessoires en houders. De houders zijn van aluminium
of kunststof. Naast de accessoires hebben we een handy stick
om op grotere hoogtes uw vlaggenstok gemakkelijk op te
hangen. Een vlagcorrector voorkomt dat uw vlag om
de vlaggenstok wikkelt.

20
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“ Wij bewijzen dat hoogstaande
kwaliteit niet per se duur hoeft te zijn”

beachvlag recht

beachvlag druppel

Dit model beachvlag heeft een groot bedrukbaar oppervlak

Een modern model beachvlag met een speels karakter. De

en wordt het meeste toegepast.

bedrukbare oppervlakte is kleiner dan van andere modellen.

Deze beachvlag heeft standaard een sterke elastische band

Deze beachvlag heeft standaard een sterke elastische band

om de mast in wit of zwart.

om de mast in wit of zwart.

Doekformaat

Doekformaat

Hoogte beachvlag (zonder voet)

Hoogte beachvlag (zonder voet)

63 x 200 cm

250 cm

60 x 191 cm

223 cm

70 x 300 cm

353 cm

75 x 303 cm

334 cm

80 x 400 cm

460 cm

84 x 397 cm

493 cm

beachvlag vierkant

beachvlag: accessoires

Dit model beachvlag is de banierversie en heeft een strak

Elke locatie verdient een andere bevestigingsmogelijkheid

uiterlijk.

voor uw beachvlag. Komt de beachvlag buiten of binnen te

Deze beachvlag heeft standaard een sterke elastische band

staan, op de grond of in de grond? Kijk voor het totale

om de mast in wit of zwart.

aanbod bevestigingsmogelijkheden op de website.

Doekformaat

Hoogte beachvlag (zonder voet)

69 x 179 cm

281 cm

69 x 259 cm

362 cm

69 x 379 cm

474 cm

22

Scan de code

V L AG G EN UN IE | COLLEC TI E

VL AGG E N U N IE | CO L L EC T IE

23

spandoeken
Een finishspandoek, een bouwhek voorzien van uw bedrijfslogo of een doek
in de spotlights. Een spandoek is er in vele soorten en maten. Van praktisch
bouwwerk tot volleerd kunstwerk.

Spandoek

Spanframe

Een spandoek hangt in de meeste gevallen buiten en

Door de hoogwaardige afwerking van onze spanframes

vangt daardoor de nodige wind. Vandaar dat u de keuze

bent u verzekerd van een doek dat langere tijd repre-

heeft uit drie doeksoorten: pvc-zeildoek, winddoor

sentatief uw boodschap overbrengt. De perfecte uiting

latend pvc-meshdoek of vlaggendoek. Wij helpen u

voor een evenement of festival.

graag bij de juiste keuze.
Lantaarnpaalbanner
Bouwhekdoek

Met een lantaarnpaalbanner doet de verlichting tevens

Steeds vaker kiezen aannemers er voor om bouwhekken

dienst als promotiemiddel. Met een solide montage

rondom de bouwplaats te voorzien van een doek met

systeem valt u doeltreffend op langs de weg.

hun eigen logo. Een mooie manier om in beeld te zijn.
Wij zorgen voor een bouwhekdoek waarmee u aan de
weg timmert.

“ Een mooi spandoek
is een echte buitenkans”
VL AGG E N U N IE | CO L L EC T IE
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spandoeken

spanframe

Verkrijgbaar in drie verschillende doeksoorten: pvc-zeildoek,

Buizenframe met doek, ideaal om uw boodschap op

pvc-meshdoek (winddoorlatend) of vlaggendoek. De doeken

te communiceren. Geschikt voor tegen een wand of

zijn in elke vorm af te werken, met ringen om de 30 of 50 cm,

vrijstaand in de grond. Het doek wordt full color bedrukt

kunststof karabijnhaken of koorden in de hoeken.

en kan op locatie gemonteerd worden.

Op maat gemaakt.

Op maat gemaakt.

bouwhekdoeken

lantaarnpaalbanner

Verkrijgbaar in drie verschillende doeksoorten:

Geschikt om op een lantaarnpaal uw boodschap te communi

pvc-zeildoek, meshdoek (winddoorlatend) of vlaggendoek.

ceren, dubbelzijdig bedrukt is uw boodschap altijd aan 2 kanten

Standaard afgewerkt met ringen om de 30 cm.

leesbaar.

Standaardformaten:

Standaardformaten:

338 x 174 cm

75 x 100 cm
75 x 150 cm
75 x 200 cm
Afwijkende maten op aanvraag.
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indoor
Niet alleen buiten heeft een vlag een uitnodigende werking, ook indoor
kunt u uw gasten met een vlag of doek een warm welkom geven.
Van bedrukte banieren tot subtiele tafelvlaggetjes: ook in huis voelen wij ons thuis.

Banier

Detectiepoorthoes

Een banier is de perfecte uiting om gasten te verwel-

Geef bezoekers een warm welkom door het detectie-

komen in uw bedrijfspand. Een banier zorgt voor een

poortje aan te kleden met een hoes met uw logo of

warm welkom en is tevens in te zetten om bezoekers

een leuke actie.

de weg te wijzen.
Tafelvlaggen
Framedoek

Uw eigen tafelvlag is een origineel cadeau om weg

Met een mooi doek aan de wand kunt u iedere ruimte

te geven en daarmee uitermate geschikt als give away

voorzien van een passende sfeer. Van kantoor tot

voor potentiële nieuwe klanten en relaties.

vergaderzaal: het frame wordt exact op maat gemaakt.
Het doek is bovendien eenvoudig te verwisselen, waardoor u nooit uitgekeken raakt.

“ Ook indoor zorgt
een vlag of doek
voor een warm welkom”
Framedoek met een aluminium frame

VL AGG E N U N IE | CO L L EC T IE
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indoorbanier

detectiepoorthoes

Op te hangen door middel van een koord dat aan een dwarsstok

Uw detectiepoort afdekken met een hoes, gewoon om het

vastzit voor een nette uitstraling.

detectiepoortje weg te werken of om uw actie opvallend te

Enkelzijdig bedrukt voor tegen een muur of vrij op te hangen en

communiceren. De hoes wordt op maat gemaakt.

dubbelzijdig te bedrukken.
Op maat gemaakt.
Standaardformaat:
80 x 200 cm
Afwijkende maten op aanvraag.

framedoek

tafelvlaggen

Op maat gemaakte framedoeken, geleverd met een aluminium

Leverbaar vanaf 5 stuks, met een enkel- of dubbelzijdig bedrukt

frame waar het doek zo ingedrukt wordt. Het heeft een strakke

vlaggetje en een chromen of houten stokje en voetje. Ca. 30 cm

afwerking omdat er alleen een frame van 2 mm zichtbaar blijft.

hoog, ideaal om uw boodschap op tafel te communiceren.

Doeken kunnen eenvoudig gewisseld worden door het gebruik
van een pees rondom het frame dat gemakkelijk uit het frame
gehaald kan worden.

Standaardformaten:
10 x 15 cm vlag
20 x 8 cm banier

Op maat gemaakt.
Afwijkende maten op aanvraag.
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In deze brochure vindt u alvast veel voorbeelden van onze producten en presentatiemiddelen.
Wilt u iets anders? Geen punt, dan leveren we maatwerk.
Vraag gerust naar de mogelijkheden, bel 0512-778272 of e-mail naar info@vlaggenunie.nl.

VLAGGENUNIE.NL

Vlaggen Unie
Ottolaan 12
9207 JR Drachten
T 0512-778272
info@vlaggenunie.nl

