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Flaggstänger, tillbehör
och företagsflaggor

Flaggstänger av kvalitet
Vikingmast tillverkar och säljer flaggstänger, flaggor och tillbehör – allt du behöver för att synas.
Våra flaggstänger görs av glasfiber och håller högsta kvalitet. De klarar de tuffaste väderförhållanden, är underhållsfria och monteras med galvaniserat fäste som inte rostar. Därför kan vi också
lämna 15 års garanti. Det innebär att en godkänd reklammerad flaggstång alltid ersätts med en
ny. Flaggstängerna levereras från vårt lager i Vetlanda, direkt från tillverkaren utan mellanhänder.
Vi tillhandahåller även flaggor, vepor och beachflaggor.

Att välja höjd
En tumregel är att ca en tredjedel av
flaggstången bör vara över taknocken.
Flaggorna på bilden är försedda med en
banner bar som gör att reklamflaggor syns
bra även utan vind.

Lämplig längd på flaggstång
Höjd till taknock i meter

6m 7m 8m 10m 11m 12m 13m 14m
yyt(((4) (5) (6)

www.vikingmast.com
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Tillbehör
Vi har ett komplett och genomtänkt utbud av
tillbehör för din flaggstång. Här finns allt från
flaggstångsknoppar i olika färger och storlekar
till vinschsystem, banner bars och lås.

Företagsflaggor och reklambärare
Våga visa kunder och övrig omgivning ditt företags budskap eller varumärke. Byt ut dina trasiga
loggo flaggor mot nya fräscha flaggor genom oss. Du använder med fördel vår Banner bar. Då
är du säker på att ditt budskap syns även utan vind. Vi kan erbjuda flaggor och banners av olika
slag i varierande storlekar och vikter. Vikingmast arbetar enbart med certifierade producenter och
godkända material.
För mer information besök vår hemsida
www.vikingmast.com
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www.vikingmast.com

Återförsäljare:

Office Medical Business AB
Bäckvägen 1, 574 35 Vetlanda
Kontaktperson Bror Lindholm, Tel: 070-863 66 85
E-mail: bror.lindholm@ombab.se

