beachflag
Flag model:

Small

90 x 160 cm

Medium
90 x 235 cm

Large

90 x 340 cm

Round

X large
90 x 445 cm

Rådgivning

Kontakt

Er du i tvivl, om hvilken beachflag, der egner sig
bedst til din aktuelle situation, hjælper vi meget
gerne med vejledning og inspiration. Ingen
opgaver er for store eller små.

Bannerkompagniet A/S
Stavnagervej 39 / 8250 Egå
Telefon +45 86 22 00 75
Sale@bannerkompagniet.dk

beachflag
Tilbehør til model:

Beachflag er en moderne
og meget iøjnefaldende
præsentation.

Round

Få dit budskab frem, lige i øjenhøjde. Velegnet til
kampagner, events, festivaler, sportsa rrangementer,
messer, koncerter osv. Motivet printes på polyester
110 g. med gennemtryk.

Tilbehør

Flag, stænger, jordspyd

Ekstra jordspyd

Metalspyd

Pladefod

Vanddunk

X - Fod med vandsæk

Vandbeholder

Bilfod

Inklusiv i prisen

6 kg. / 9 kg. 

Rådgivning

Kontakt

Er du i tvivl, om hvilken beachflag, der egner sig
bedst til din aktuelle situation, hjælper vi meget
gerne med vejledning og inspiration. Ingen
opgaver er for store eller små.

Bannerkompagniet A/S
Stavnagervej 39 / 8250 Egå
Telefon +45 86 22 00 75
Sale@bannerkompagniet.dk

beachflag
Flag model:

Small

85 x 160 cm

Medium
98 x 212 cm

Large

117 x 296 cm

Drop

X large

133 x 365 cm

Rådgivning

Kontakt

Er du i tvivl, om hvilken beachflag, der egner sig
bedst til din aktuelle situation, hjælper vi meget
gerne med vejledning og inspiration. Ingen
opgaver er for store eller små.

Bannerkompagniet A/S
Stavnagervej 39 / 8250 Egå
Telefon +45 86 22 00 75
Sale@bannerkompagniet.dk

beachflag
Tilbehør til model:

Beachflag er en moderne
og meget iøjnefaldende
præsentation.

Drop

Få dit budskab frem, lige i øjenhøjde. Velegnet til
kampagner, events, festivaler, sportsa rrangementer,
messer, koncerter osv. Motivet printes på polyester
110 g. med gennemtryk.

Tilbehør

Flag, stænger, jordspyd

Ekstra jordspyd

Metalspyd

Pladefod

Vanddunk

X - Fod med vandsæk

Vandbeholder

Bilfod

Inklusiv i prisen

6 kg. / 9 kg. 

Rådgivning

Kontakt

Er du i tvivl, om hvilken beachflag, der egner sig
bedst til din aktuelle situation, hjælper vi meget
gerne med vejledning og inspiration. Ingen
opgaver er for store eller små.

Bannerkompagniet A/S
Stavnagervej 39 / 8250 Egå
Telefon +45 86 22 00 75
Sale@bannerkompagniet.dk

