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Link do produktu: https://www.sklepzflagami.pl/wlochy-flaga-90-x-150-cm-p-59.html

Włochy Flaga 90 x 150 cm
Cena

25,90 zł

Przygotowanie produktów
do wysłania

1 - 2 dni robocze

Numer katalogowy

WLO915

Wymiary

90 x 150 cm

Waga

0.15 kg

Opis produktu
Flagi wykonane techniką sitodruku na flagowej tkaninie poliestrowej o gramaturze od 80g/m2 do 85g/m2.
Druk obustronny. Na stronie rewersu odbicie lustrzane symboli i liter.
Staranne wykończenie krawędzi podwójnym szwem.
Flagi można wielokrotnie prać, najlepiej ręcznie, w temperaturze 30oC.
Flagi przed wyeksponowaniem warto uprasować przez ściereczkę żelazkiem o temperaturze 120oC - 150oC.
UWAGA Rzeczywiste wymiary flag mogą różnić się nieco od podanych ze względu na proporcje grafik. Flagi o innych
wymiarach i brakujące w ofercie wykonujemy na zamówienie techniką druku cyfrowego.
Opcje wykończenia flag w zależności od planowanego sposobu mocowania:

Opcja 1. Standardowo flagi wykończone są taśmą poliestrową, wzmacniającą krawędź przylegającą do masztu, z
okutymi metalem oczkami. Oczka służą do mocowania linek masztowych lub karabińczyków (koniecznie zobacz
zdjęcia).
Opcja 2. Metalowe karabińczyki jako uzupełnienie Opcji 1 (koniecznie zobacz zdjęcia).
Opcja 3. Tunel do wsuwania na drzewiec (kij) o średnicy do 25 mm (koniecznie zobacz zdjęcia). Tunel zastępuje
taśmę z oczkami (Opcja 1)*
* Dotyczy flag o wymiarach do 90 x 150 cm włącznie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Opcje wykończenia flagi: Taśma z okutymi oczkami , Taśma z oczkami + karabińczyki (+ 6,00 zł ), Tunel na drzewiec (+
3,00 zł )

Przeznaczenie produktu
Flagi przeznaczone są do ekspozycji:
1. na masztach flagowych,
2. w uchwytach na fasadach budynków,
3. w halach sportowych i widowiskowych,
4. na stadionach,
5. w innych dużych przestrzeniach.
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