
Samma motiv  
på fler än 20 st?
Fråga om offert 

på screenprintade 
flaggor.

Material 2-3 st 4-10 st 11-25 st

Supralon 200x120 cm 866 kr 649 kr 584 kr

Fairlyn Flag 200x120 cm 866 kr 649 kr 584 kr

Marinpolyester 200x120 cm 1 403 kr 1 052 kr 947 kr

Supralon 240x150 cm 1 310 kr 983 kr 885 kr

Fairlyn Flag 240x150 cm 1 310 kr 983 kr 885 kr

Marinpolyester 240x150 cm 2 101 kr 1 576 kr 1 418 kr

Supralon 300x180 cm 1 907 kr 1 430 kr 1 287 kr

Fairlyn Flag 300x180 cm 1 907 kr 1 430 kr 1 287 kr

Marinpolyester 300x180 cm 3 058 kr 2 293 kr 2 064 kr

Reklamflaggor 
Standardstorlekar

Fullfärgsprintade reklamflaggor i olika storlekar, for-
mer och konfigurationer. Välj mellan våra olika material 
efter behov och användning. Alla material printas med 
fotografiskt tryck med 100% genomtryck så motivet 
syns spegelvänt på baksidan. En flagga levereras alltid 
kantförstärkt med tillhörande upphängningsanordning 
utifrån behov (ingår i priset).

Rekommenderade storlekar:

8 m - 200x120 cm

10 m - 240x150 cm

12 m - 300x180 cm



Flagga 3-5 m2 5-25 m2 25-100 m2

Supralon egen storlek 354 kr 265 kr 239 kr

Fairlyn Flag egen storlek 354 kr 265 kr 239 kr

Marinpolyester egen storlek 571 kr 428 kr 386 kr

Reklamflaggor 
Eget mått 

Fullfärgsprintade reklamflaggor i olika storlekar, for-
mer och konfigurationer. Välj mellan våra olika material 
efter behov och användning. Alla material printas med 
fotografiskt tryck med 100% genomtryck så motivet 
syns spegelvänt på baksidan. En flagga levereras alltid 
kantförstärkt med tillhörande upphängningsanordning 
utifrån behov (ingår i priset). Välj bland våra föreslagna 
storlekar eller bestäm själv både form och storlek. 

För större kvantiteter (minst 20 flaggor eller fler) så 
erbjuder vi även screenprint på samma material. Be 
om offert!

Supralon 110 g:  tunn stickad polyester Lämpligt mate-
rial för kortare kampanjer och mindre utsatta miljöer/
lägen.Kanterna viks och sys. Krokar och annan konfek-
tion enligt standard eller önskemål.

Fairlyn Flag 115 g: MILJÖVÄNLIGT alternativ. Samma 
produktegenskaper som Supralon. Tunnare stickad 
polyester gjord av återvunnet PET-material (5 PET 
flaskor per m2). Printas med vattenbaserad färg, utan 
miljöfarliga ämnen. Kanterna viks och sys. Krokar och 
annan konfektion enligt standard eller önskemål.

Marinpolyester 155 g: vävd polyester. Ett klassiskt och 
starkt flaggmaterial som klarar större påfrestningar. 
Kanterna viks och sys. Krokar och annan konfektion 
enligt standard eller önskemål.

Mått Välj eget mått

Tillbehör Öljettering

 Metallstav i under- och överkant

 Affischlist

 Trästav

 Ett stort urval av krokar, band osv.

Välj bland vanliga standardstorlekar 
på nästa sida, eller räkna ut din egen 
storlek och pris här!


