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ZOOM LITE 2,8 

FLAGI

Innowacyjne rozwiązanie 
wśród flag. Kupując jeden 
maszt – możemy go dopasować 
aż do 3 różnych kształtów 
flag! Kiedy znudzi nam się 
grafika, lub kształt flagi, 
wystarczy zamówić wyłącznie 
nowy wydruk – a nasza 
reklama będzie wyglądała 
zupełnie inaczej.

•  uniwersjalny maszt idealnie
    komponuje się z 3 kształ- 
    tami flag do wyboru: Zoom
    Lite Crest, Zoom Lite 
    Feather i Zoom Lite Quill
•  flagę można stosować 
    zarówno wewnątrz jak i na 
    zewnątrz budynku
•  odporna na wiatr o prędkości
    20-29 km/h (4 stopnie 
    w skali Beauforta)
•  dzięki różnorodnym podsta- 
    wom dostępnym opcjonalnie, 
    można ją stosować na 
    różnych powierzchniach
•  w skład zestawu podstawo-   
    wego wchodzi maszt
    i wydrukowana grafika
•  konstrukcja: aluminium 
    /włókno szklane
•  nośnik grafiki: materiał 
    flagowy
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PODSTAWY DO ZOOM LITE 2,8 

1. Mała składana podstawa krzyżakowa Small Cross 
    z pierścieniem na wodę 
2. Baza metalowa Square 
3. Baza plastikowa 
4. Plastikowa kotwica do gruntu 

1 2 3 4

10 min.
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ZOOM LITE 3,4

FLAGI

Innowacyjne rozwiązanie 
wśród flag. Kupując jeden 
maszt – możemy go dopasować 
aż do 3 różnych kształtów 
flag! Kiedy znudzi nam się 
grafika, lub kształt flagi, 
wystarczy zamówić wyłącznie 
nowy wydruk – a nasza 
reklama będzie wyglądała 
zupełnie inaczej.

•  uniwersjalny maszt idealnie
    komponuje się z 3 kształ- 
    tami flag do wyboru: Zoom
    Lite Crest, Zoom Lite 
    Feather i Zoom Lite Quill
•  flagę można stosować 
    zarówno wewnątrz jak i na 
    zewnątrz budynku
•  odporna na wiatr o prędkości
    20-29 km/h (4 stopnie 
    w skali Beauforta)
•  dzięki różnorodnym podsta- 
    wom dostępnym opcjonalnie, 
    można ją stosować na 
    różnych powierzchniach
•  w skład zestawu podstawo-   
    wego wchodzi maszt
    i wydrukowana grafika
•  konstrukcja: aluminium 
    /włókno szklane
•  nośnik grafiki: materiał 
    flagowy

CREST FEATHER QUILL
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PODSTAWY DO ZOOM LITE 3,4

1. Mała składana podstawa krzyżakowa Small Cross 
    z pierścieniem na wodę 
2. Baza metalowa Square 
3. Baza plastikowa 
4. Plastikowa kotwica do gruntu 
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ZOOM LITE 4,5

Innowacyjne rozwiązanie 
wśród flag. Kupując jeden 
maszt – możemy go dopasować 
aż do 3 różnych kształtów 
flag! Kiedy znudzi nam się 
grafika, lub kształt flagi, 
wystarczy zamówić wyłącznie 
nowy wydruk – a nasza 
reklama będzie wyglądała 
zupełnie inaczej.

•  uniwersjalny maszt idealnie
    komponuje się z 3 kształ- 
    tami flag do wyboru: Zoom
    Lite Crest, Zoom Lite 
    Feather i Zoom Lite Quill
•  flagę można stosować 
    zarówno wewnątrz jak i na 
    zewnątrz budynku
•  odporna na wiatr o prędkości
    20-29 km/h (4 stopnie 
    w skali Beauforta)
•  dzięki różnorodnym podsta- 
    wom dostępnym opcjonalnie, 
    można ją stosować na 
    różnych powierzchniach
•  w skład zestawu podstawo-   
    wego wchodzi maszt
    i wydrukowana grafika
•  konstrukcja: aluminium 
    /włókno szklane
•  nośnik grafiki: materiał 
    flagowy
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PODSTAWY DO ZOOM LITE 4,5

FLAGI

1. Duża składana podstawa krzyżakowa Large Cross 
    z pierścieniem na wodę 
2. Baza metalowa Square 
3. Baza betonowa 
4. Metalowa kotwica do gruntu  
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ZOOM LITE 5,6

FLAGI

Innowacyjne rozwiązanie 
wśród flag. Kupując jeden 
maszt – możemy go dopasować 
aż do 3 różnych kształtów 
flag! Kiedy znudzi nam się 
grafika, lub kształt flagi, 
wystarczy zamówić wyłącznie 
nowy wydruk – a nasza 
reklama będzie wyglądała 
zupełnie inaczej.

•  uniwersjalny maszt idealnie
    komponuje się z 3 kształ- 
    tami flag do wyboru: Zoom
    Lite Crest, Zoom Lite 
    Feather i Zoom Lite Quill
•  flagę można stosować 
    zarówno wewnątrz jak i na 
    zewnątrz budynku
•  odporna na wiatr o prędkości
    20-29 km/h (4 stopnie 
    w skali Beauforta)
•  dzięki różnorodnym podsta- 
    wom dostępnym opcjonalnie, 
    można ją stosować na 
    różnych powierzchniach
•  w skład zestawu podstawo-   
    wego wchodzi maszt
    i wydrukowana grafika
•  konstrukcja: aluminium 
    /włókno szklane
•  nośnik grafiki: materiał 
    flagowy
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PODSTAWY DO ZOOM LITE 5,6
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1. Duża składana podstawa krzyżakowa Large Cross 
    z pierścieniem na wodę 
2. Baza metalowa Square 
3. Baza betonowa 
4. Metalowa kotwica do gruntu  

1 2 3 4

10 min.
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WIND DANCER 4M

WIND DANCER 5M

4-metrowa flaga stosowana na promocjach i eventach zarówno wewnątrz jak 
i zewnątrz budynku. Elementy systemu są lekkie i poręczne. Teleskopowy maszt flagi, 
daje możliwość regulacji wysokości od 2900 do 4000 mm.

•  odporna na wiatr o prędkości 20-29 km/h (4 stopnie w skali Beauforta)
•  grafika drukowana jest na materiale flagowym a montowana za pomocą prostego 
    systemu oczkowego
•  podstawa flagi wykonana jest z białego wytrzymałego tworzywa sztucznego 
    i można ją dodatkowo obciążyć wlewając do środka wodę lub wsypując piasek, 
    w celu zapewnienia większej stabilności
•  konstrukcja: aluminium/plastik
•  nośnik grafiki: materiał flagowy

20 min.

1

FLAGI

5-metrowa flaga stosowana na promocjach i eventach zarówno wewnątrz jak 
i zewnątrz budynku. Elementy systemu są lekkie i poręczne. Teleskopowy maszt flagi, 
daje możliwość regulacji wysokości od 2900 do 5000 mm.

•  odporna na wiatr o prędkości 20-29 km/h (4 stopnie w skali Beauforta)
•  grafika drukowana jest na materiale flagowym a montowana za pomocą prostego 
    systemu oczkowego
•  podstawa flagi wykonana jest z szarego, wytrzymałego tworzywa sztucznego 
    i podzielona na 4 elementy. Każdy z tych elementów można dodatkowo obciążyć,   
    wlewając do środka wodę lub wsypując piasek, w celu zapewnienia większej  
    stabilności
•  konstrukcja: aluminium/plastik
•  nośnik grafiki: materiał flagowy

20 min.

1
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SHIMMER

MISTRAL

Ekonomiczna i bardzo efektowna flaga reklamowa do stosowania zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz budynku. Maszt i podstawa flagi wykonana jest z czarnego, odpornego 
na warunki atmosferyczne i uszkodzenia – tworzywa sztucznego. Bazę flagi można 
dodatkowo obciążyć wlewając do środka wodę lub wsypując piasek. Po obciążeniu 
ciężar bazy wynosi około 9,6 kg.

• bardzo prosty montaż
• odpowiednia dla lekkiej tkaniny
• czarna plastikowa konstrukcja z kwadratową podstawą
• waga wynosi tylko 2.6 kg, a po wlaniu wody do podstawy – 9.6 kg
• całkowita wysokość: 2560 mm
• widoczny obszar grafiki: 1800 mm (wys.) x 550 mm (szer.)
• konstrukcja: plastik
• nośnik grafiki: materiał flagowy

Flaga Mistral zalecana do montażu zarówno na słupach jak i solidnych ścianach. 
System doskonale nadaje się do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, 
na wszelkiego rodzaju promocjach, imprezach sponsorowanych itp.

• uchwyty umożliwiają regulację wysokości grafiki
• produkt wykonany z wodoodpornych aluminiowych odlewów
• testowany przy silnym wietrze 50 – 61 km na godzinę (7 stopni w skali Bauforta)
• odporny na działanie czynników atmosferycznych
• nośnik grafiki: materiał flagowy lub winyl

FLAGI

15 min.
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10 min.
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