
Vlaggenindustrie Groningen

bv staat voor: innovatief,

vooruitstrevend, kwalitatief 

hoog niveau, concurrerende 

prijzen en snelle levertijden.

Bovendien werken we 

met een zeer actieve en 

enthousiaste binnen- 

en buitendienst voor 

vragen,  antwoorden en 

advies op locatie.

Kortom een bedrijf 

dat zowel op 

productniveau, als 

op klantniveau 

een kwaliteit 

levert waar je van

opkijkt!

BEACHFLAGS
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Erg populair is op dit 
moment de zogenaamde 
beachflag. De beachflag
is hét herkenningsteken bij
evenementen en beurzen,
en geeft hier een speelse
functie aan.
Beachflags zijn tegelijk
gebruiksvriendelijk, licht
in gewicht en
bestaan uit een
combinatie van een
duurzaam frame en
vlaggendoek.

Beachflags

Draagtas Grondpen Kruisvoet
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Technische specificaties:

  Frame bestaat standaard
uit losse insteekbare delen

Rondom gezoomd en 

Wanddikte aluminium 1,2mm

Standaard geleverd met 

met een perfecte fitting

Stokdiameter 30mm

voorzien van elastisch band 
aan de mastzijde

stalen (roterende)
grondpen en draagtas

Uw voordelen:

Aanzienlijk sterker en
stabieler dan 
hengelframes
Duurzaam frame met
een wanddikte 
van 1,2mm
Licht in gewicht
Makkelijk op te zetten
en te transporteren
Handzaam formaat
Geschikt voor
bestaande (parasol)
voeten
Roterende voet
Volledige doordruk
Stevige confectie

Mobiele houderVoetplaatParasolvoet betonParasolvoet

Beschikbare formaten:

Frame
hoogte:

Vlag
formaat:

70x155cm

290cm

400cm

495cm

70x250cm

75x360cm

75x455cm

Aantal
delen:

2

3

4

5

195cm

Type: Straight

Afhankelijk van de gekozen 
bevestiging kan de totale hoogte 
afwijken

Overige formaten op aanvraag 

Type: Bow Type: Wing

  Geanodiseerd aluminium  *
  *

  *
  *

  *

  *

  *

  *

  *
  *

  *
  *

  *

  *
  *

  *

  *
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Voor meer informatie, een offerte 
aan te vragen, een afspraak te 
maken of direct uw artikelen te

bestellen: www.vig.nl

Of neem contact op met
een van onze
adviseurs op

telefoonnummer
0594-587676

Meer informatie
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