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Inhoudsopgave

Hoe werkt het?
Het gebruik van een vlag wordt door middel van bolletjes in een rastersymbool van drie
kolommen en twee rijen weergegeven. De bovenste rij in het raster geeft het gebruik van
de betreffende vlag op het land aan; de onderste rij het gebruik op zee. De drie kolommen
geven het gebruik door bepaalde groepen aan. Van links naar rechts zijn dat: privé/civiel gebruik,
het gebruik van ambtswege en het gebruik door militaire instanties. Wanneer in dezelfde rij alle
drie de kolommen zijn gemarkeerd, spreekt men van een nationale vlag.
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Civiele vlag

Dienstvlag
te land

Dienstvlag
te land

Handelsvlag

Dienstvlag
ter zee

Militaire vlag
ter zee

Civiele vlag en
dienstvlag te land

Dienst- en
militaire vlag
te land

Handels- en
dienstvlag ter zee

Civiele vlag en
handelsvlag

Dienstvlag
ter land en ter zee

Militaire vlag
te land en ter zee

Nationale vlag te
land

Nationale vlag
ter zee

Dienstvlag
te land , militaire
vlag te land en
ter zee

Dienstvlag
te land, handelsen militaire vlag te
land en ter zee

Civiele vlag en
dienstvlag te land,
handels- en
dienstvlag ter zee

Dienst- en
militaire vlag te
land en ter zee

Nationale vlag
te land en
handelsvlag ter zee

Nationale vlag
te land en
dienstvlag ter zee

Nationale vlag
te land, handelsen dienstvlag ter
zee

Nationale vlag
ter zee, dienstvlag
en militaire vlag
te land

Nationale vlag
ter zee, civiele vlag
en dienstvlag
te land

Nationale vlag
te land en ter zee
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Inhoudsopgave

De Vlaggerij

Brochure Producten

Ons logo is gebaseerd op vexillologische symbolen. Dat zijn symbolen die worden gebruikt
in de vexillologie (= vlaggenkunde) om op een overzichtelijke wijze gegevens van vlaggen
weer te geven. Het systeem is door Whitney Smith ontwikkeld en wordt sinds het begin
van de jaren ‘70 door de FIAV (Fédération Internationale des Associations Vexillologiques)
gebruikt.
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Vlag recht model

Vlag staand model

Gevelstok vlag

Beach vlaggen

Masten

Druppelvlaggen

Materiaal

Materiaal

Materiaal

Materiaal

Maten

Maten 100x200cm / 150x225cm /

Maten 100x200cm / 100x250cm /

Maten 100x150cm

Maten 40x240cm / 65x315cm /

Maten 70x180cm / 100x250cm

- Small 2 delen van 148cm lang

200x300cm

100x300cm / 100x350cm / 100x400cm

Afwerking band en koord

90x400cm

Afwerking tunnel en koordje

- Medium 3 delen van 136cm lang

Afwerking band en haken

110x300cm / 120x350cm / 120x400cm /

Afwerking tunnel en koordje

- Large 4 delen van 136cm lang

150x300cm / 150x400cm

Tas zwart nylon

Afwerking band, haken en tunnel

- maat S 155x14cm

Vlaggen

Vlaggen

Vlaggen

Materiaal

- maat M en L 140x14cm

Kioskvlag

Golfvlag

Accessoires

Parasolvoet

Standaard

Grondplug

Materiaal Flag/Banner 610

Materiaal

- Gevelstokken

- Parasolvoet met wielen

- Standaard, kruisvoet, metaal

- Grondplug, kunststof

Maten 68x68x136cm / 50x100x150cm

Maten 34,5x59cm

- Vlaggenmasten

- Te vullen met zand of water

- Optioneel met waterzak

- Formaat 50 cm hoog

75x75x150cm

Afwerking met golftube

- Bijbehorende accessoires

- Optioneel met rotator

- Formaat 85x85cm, 20cm hoog

- Gewicht 650 gram

- Formaat 48x48cm

- Gewicht 2850 gram

Afwerking band en koord / tunnel en lusje

- Gewicht 1,6 kg
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Banieren

XL doeken

Steigerdoeken

Bouwhekdoek

Dranghekdoek

Omschrijving gespannen doek met print

Omschrijving langwerpige doeken (staand)

Omschrijving extreem grote doeken

Omschrijving spandoeken voor bouwhekken

Omschrijving doeken voor op steigers

Omschrijving doeken voor dranghekken

Formaat tot 5 meter breed uit 1 deel

Formaat elk formaat mogelijk

Formaat tot 5 meter breed uit 1 deel, > delen

Formaat 175x335cm / eigen formaat

Formaat elk formaat mogelijk

Formaat 240x155cm

Materiaal

Materiaal Banner / Meshdoek / Flag /

aan elkaar zetten

Materiaal Meshdoek / Flag / Banner

Materiaal

Materiaal Banner 510

Materiaal Banner / Meshdoek / Flag / Dekostof

Bedrukking UV inkt / sublimatie

Bedrukking UV inkt / sublimatie

Bedrukking UV inkt

Dekostof / StrucTex
Bedrukking UV inkt / sublimatie

Bedrukking UV inkt / sublimatie

Bedrukking UV inkt /sublimatie

Toepassing indoor en outdoor

Toepassing outdoor

Toepassing indoor en outdoor

Toepassing indoor en outdoor

Toepassing indoor en outdoor

Toepassing indoor en outdoor

Afwerking zomen en ringen

Afwerking zomen en ringen

Afwerking contour snijden en ringen

Afwerking zomen / ringen / tunnels / pees

Afwerking zomen / ringen / tunnels /pees

Afwerking zomen en ringen

Backdrops

Canvasdoeken

Speakerdoeken

Skytube

Omschrijving doeken achterop een podium

Omschrijving doeken gespannen op een

Omschrijving doeken met open structuur, te

Omschrijving kokervormigdoek met blower

Formaat elk formaat mogelijk

houtenframe (19 x 45mm)

plaatsen voor speakers zonder geluidshinder

Formaat 6, 7 of 8 meter lang

Materiaal Dekostof, Dekotex, StrucTex

Formaat diverse standaard formaten

Formaat tot 5 meter uit 1 deel

Materiaal Spinaker

Bedrukking UV inkt / sublimatie

Materiaal Canvas en hout

Materiaal SoundMesh

Bedrukking sublimatie

Toepassing indoor en outdoor (overdekt)

Bedrukking UV / Latex inkt

Bedrukking UV inkt

Toepassing indoor en outdoor

Afwerking zomen / ringen / tunnels / pees

Toepassing indoor en outdoor

Toepassing indoor en outdoor

Afwerking zomen / klittenband / koord

Afwerking machinaal opspannen

Afwerking zomen / ringen / tunnels

Blower veilig, laag energieverbruik, spat
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Extra het hout is vochtbestendig

waterdicht
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Doeken & Banners

Doeken & Banners

Spandoeken
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Aluminium buizen Frame - wand

Omschrijving aluminium buizen

- Leuningdrager

Omschrijving aluminium buizen
Ø48mm

Formaat elk formaat mogelijk

- Damwandplaat + kort T-stuk

Formaat elk formaat mogelijk

Indoor / outdoor indoor & outdoor

- Koppelmof (delen koppelen)

Indoor / outdoor outdoor

Doek afgewerkt met zeilogen om de 30cm

Doek afgewerkt met zeilogen om de 30cm
Accessoires diverse accessoires, afhankelijk van het soort frame

Stretchframes

Omschrijving
19mm, 27mm en 44mm
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- Kniestuk

Aluminium buizenframes - vrijstaand

Frames & Displays

Frames & Displays

Ø42,3mm

Accessoires voor wandframes

Accessoires voor stretchframes

- Lockset
- Extensionset (delen koppelen)

LED-frame

Omschrijving
90mm

Formaat elk formaat mogelijk

- Stabilizer + lockset

Formaat elk formaat mogelijk (min. 55x55cm)

Indoor / outdoor indoor

- Wandhanger

Indoor / outdoor indoor

Uitvoering wand / vrijstaand / plafondframes

- Plafondhanger

Uitvoering wand / vrijstaand / plafond

Doek afgewerkt met siliconen pees 3x14mm

- Voeten

Doek Pearl / Luxx / Universal Maxlight (verlichte zijde), Theater onbedrukt
(binnenzijde), optioneel Dekostof (achterzijde), afgewerkt met platte pees 3x14mm
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Accessoires stabilizers, wandhangers, plafondhangers, voeten
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Roll Up Deluxe

L-banner

Bouwborden

Makelaarsborden

Milieuvriendelijke panelen

Bouwborden

Makelaarsborden

Milieuvriendelijke panelen

Bouwborden

Makelaarsborden

Milieuvriendelijke panelen

Omschrijving reclameborden voor de

Omschrijving V-borden voor ramen

Omschrijving 100% recyclebare panelen

Omschrijving display met uitrolbare print

Omschrijving display met uitrolbare print

Omschrijving display met print

Omschrijving reclameborden voor de
bouwplaats

Omschrijving V-borden voor ramen
Formaat 70x100cm / 50x140cm / 100x140cm

Omschrijving 100% recyclebare panelen
Formaat max. 205x290cm

Formaat 80cm / 85cm / 100cm /

Formaat 85cm / 100cm / 120cm breed

Formaat 60cm / 80cm / 100cm breed x 200cm

Omschrijving
reclameborden voor de
bouwplaats
Formaat max. 200x300cm

Omschrijving
V-borden
voor ramen
Formaat
70x100cm
/ 50x140cm
/ 100x140cm
Materiaal Polyprop kanaalplaat 3,5mm

Omschrijving
100% recyclebare panelen
Formaat
max. 205x290cm
Materiaal Polyprop / Re-board / Displaykarton

120cm breed x 200cm hoog

x 200-215cm hoog

hoog

bouwplaats
Formaat max. 200x300cm
Materiaal Forex / Forex Smart / Dibond / Trespa

Formaat 70x100cm
/ 50x140cm 3,5mm
/ 100x140cm
Materiaal
Polyprop kanaalplaat
Bedrukking UV print

Formaat max.
205x290cm
Materiaal
Polyprop
/ Re-board / Displaykarton
Bedrukking UV print

Indoor / outdoor indoor

Indoor / outdoor indoor

Indoor / outdoor indoor

Formaat
200x300cm
Materiaalmax.
Forex
/ Forex Smart / Dibond / Trespa
Bedrukking UV print

Materiaal Polyprop
Bedrukking
UV printkanaalplaat 3,5mm
Toepassing outdoor

Materiaal Polyprop
Bedrukking
UV print/ Re-board / Displaykarton
Toepassing indoor & outdoor

Print

Print

Print Banner 510

Materiaal
Forex
/ Forex Smart / Dibond / Trespa
Bedrukking
UV print
Toepassing outdoor

Bedrukking outdoor
UV print
Toepassing
Afwerking op maat en contoursnijden / rillen /

Bedrukking indoor
UV print
Toepassing
& outdoor
Afwerking schoon- en contoursnijden

Gewicht maximaal 5kg

Gewicht maximaal 5kg

Bedrukking
UV print
Toepassing outdoor
Afwerking schoon- en contoursnijden

Toepassingop
outdoor
Afwerking
maat en contoursnijden / rillen /
tape of zuignappen

Toepassingschoonindoor &
Afwerking
enoutdoor
contoursnijden

Gewicht maximaal 5kg

Toepassing
outdooren contoursnijden
Afwerking schoon-

Afwerking
op maat en contoursnijden / rillen /
tape of zuignappen

Afwerking schoon- en contoursnijden

Extra incl. tas

Extra incl. tas

Extra incl. tas

Afwerking schoon- en contoursnijden

tape of zuignappen

Pop Up Curved

Reclamebord

Plafondhangers

Accessoires

Reclamebord

Plafondhangers

Accessoires

Reclamebord

Plafondhangers

Accessoires

Omschrijving panelen met een print

Omschrijving panelen voor aan het plafond

Ophangsystemen

Omschrijving panelen met een print
Formaat max. 200x300cm

Omschrijving panelen voor aan het plafond
Formaat max. 200x300cm

Ophangsystemen

Omschrijving
panelen met een print
Formaat max. 200x300cm
Materiaal Forex / Dibond / Polyprop / Trespa

Omschrijving
panelen voor aan het plafond
Formaat max. 200x300cm
Materiaal Forex / Displaykarton

Ophangsystemen

Omschrijving gebogen displaywand met print (in banen)

Omschrijving displaywand met print

Formaat 3x3 = 5 banen van 67.3x223.5cm / 4x3 = 6 banen

Formaat 3x3 = 283x225cm bxh / 4x3 =358x225cm bxh

Formaat
200x300cm
Materiaalmax.
Forex
/ Dibond / Polyprop / Trespa
Bedrukking UV print

Formaat
200x300cm
Materiaalmax.
Forex
/ Displaykarton
Bedrukking UV print

van 67.3x223.5cm

Indoor / outdoor indoor

Materiaal
Forex
/ Dibond / Polyprop / Trespa
Bedrukking
UV print
Toepassing indoor en outdoor

Materiaal
Forex
/ Displaykarton
Bedrukking
UV print
Toepassing indoor

Indoor / outdoor indoor

Print Dekostof

Bedrukking
UV print
Toepassing indoor
en outdoor
Afwerking schoon- en contoursnijden

Bedrukking
UV print
Toepassing indoor
Afwerking schoon- en contoursnijden

Print Easy Panel 400 micron

Gewicht ca. 15kg

Toepassing
indoor en
Afwerking schoonen outdoor
contoursnijden

Toepassing
indoor en contoursnijden
Afwerking schoon-

Gewicht ca. 30kg

Extra incl. verlichting en trolleycase

Afwerking schoon- en contoursnijden

Afwerking schoon- en contoursnijden

Extra
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Pop Up Fabric

Panelen & Borden

Frames & Displays

Roll Up Budget
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Vloervinyl

Zitzak

3D-doek

Omschrijving PVC behang

Omschrijving vloerzeil

Omschrijving XL zitkussen met uitneembare vulling

Omschrijving

Formaat tot 5 meter breed uit 1 deel

Formaat max. rolbreedte 200cm (400cm op

Formaat 135x135cm / 135x175cm / eigen formaat

Formaat max. rolbreedte 310cm

Materiaal Airtex

aanvraag)

Materiaal Heavy Tent, vulling van EPS-korrels

Materiaal 2 transparante sublimatie doeken

Toepassing indoor

Materiaal polyurethaan 3mm

Toepassing indoor en outdoor

Toepassing indoor

Afwerking schoonsnijden

Toepassing indoor

Afwerking confectie met rits

Afwerking platte pees

Extra grijze achterzijde, scheurt en kreukt niet

Afwerking schoon- of contoursnijden

Extra tot 5 wasbeurten waterafstotend / print is slijtvast

Extra door bepaalde instellingen in het ontwerp en

Interieur

Interieur

Behang

Extra voor tijdelijke toepassingen

Indoor kussen
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Outdoor kussen

Rolgordijnen

Omschrijving sierkussens met uitneembare

Omschrijving sierkussens met uitneembare

Omschrijving doek voor rolgordijnsystemen

vulling voor binnen

vulling voor buiten

Formaat max. rolbreedte 320cm

Formaat 45x45cm

Formaat 45x45cm

Materiaal Universal Maxlight

Materiaal Dekostof / StrucTex

Materiaal Heavy Tent

(semi-transparant) / Theater (blockout)

Toepassing indoor

Toepassing outdoor

Afwerking schoonsnijden

Afwerking confectie met rits

Afwerking confectie met rits

Extra te wassen en te strijken, print is slijtvast

Extra tot 5 wasbeurten waterafstotend / print
is slijtvast
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Muursticker
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Magneetsticker

Omschrijving zelfklevende stickers voor ramen

Omschrijving zelfklevende stickers voor muren

Omschrijving zelfklevende full color folie voor het inpakken

Omschrijving magnetische folie

Formaat max. rolbreedte 152cm

Formaat max. rolbreedte 137cm

van voertuigen

Formaat max. rolbreedte is 100cm

Materiaal transparante en witte folie, in div. kwaliteiten

Materiaal 3M IJ8624 + SC8524 mat laminaat

Formaat max. rolbreedte 152cm

Materiaal 0,85mm dik, matte witte toplaag

Bedrukking Latex / UV inkt

Toepassing indoor en outdoor, gestructureerde en

Materiaal 3M 480Cv3 Envsion + SC8548 glans laminaat

Toepassing indoor en outdoor

Toepassing indoor en outdoor

poreuze muren

Toepassing op voertuigen

Afwerking schoon- of contoursnijden

Afwerking schoon- en contoursnijden

Afwerking schoon- en contoursnijden

Afwerking schoon- en contoursnijden

Vloersticker
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Carwrapfolie

Stickers

Stickers

Raamsticker

Milieuvriendelijke sticker

Asfaltfolie

Omschrijving zelfklevende stickers voor vloeren

Omschrijving zelfklevende vloerstickers voor asfalt,

Omschrijving 100% recyclebare zelfklevende folie

Formaat max. rolbreedte 137cm

beton of bestrating

Formaat max. rolbreedte is 137cm

Materiaal 3M folies met speciale laminaten

Formaat max. rolbreedte 122cm

Materiaal 3M 3545 CT + SC8908 glans of SC8909

Toepassing indoor en outdoor

Materiaal 3M IJ3662-10 + SC3647 mat laminaat

mat laminaat

Afwerking schoon- en contoursnijden

Toepassing indoor en outdoor

Toepassing indoor en outdoor

Afwerking schoon- en contoursnijden

Afwerking schoon- of contoursnijden
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