
Beachflaggan som drar blickarna till sig!

Beachflaggan är ett effektivt skyltningssystem för 
marknadsaktiviteter både inomhus som utomhus. 

Den passar för allt från butiker och mässor till skidbacken, 
POS-events, på uteserveringen eller stranden. Du kan 
ställa den ute på gräset, i snön eller på asfalt. Eller lika väl 
inne på golvet i en fot. 

Fäll ihop den och packa ner den i medföljande väska och 
ditt paket är kompakt och lätt att transportera. 

Vi producerar en av marknadens starkaste och tåligaste 
beachflaggor med lång livslängd.

Beachflaggor



Tillbehör

Art.Nr. 7584

Markspik

Längd: 60 cm,

perfekt för hårdare

jord, gräsmatta, is

Vikt: 1,5 kg

Art.Nr. 8834

Jordskruv

Längd: 60 cm,

för säker förankring

i lösa jordar

Art.Nr. 7874

Korsfot i pulverlackerat 

stål. Används mest för 

inomhusbruk. Längd: 

59 cm. Vikt: 2,4 kg

Art.Nr. 8878

Vattenring i stark 

PVC-film.

Extravikt för korsfot 

och markplatta.

Kan fyllas upp till 7 kg.

Art.Nr. 7142

Markplatta av pulver- 

lackerat stål

Storlek: 40x40 cm

Tjocklek: 5 mm

Vikt: 8kg

Färg: Antracitgrå

Art.Nr. 7358

Bilstativ

Stålplatta med stift

Vikt: 4,4 kg

Färg: Grå

Art.Nr. 7794

Påfyllningsbar XL-fot

Vatten: 30kg. 

Sand: 50kg. 

Inkl. adapterhuvud och 

stabiliseringsstav. 

Färg: Mörkgrå.

Art.Nr. 11740

Påfyllningsbar fot.

Vatten: 24kg. 

Sand: 32kg

Färg: Mörkgrå. 

Art.Nr. 7586

Transportväska i

polyester. Separata 

fack för flagga/stativ/ 

markspik

Längd 130 cm

Färg: Marinblå

Monteringsanvisning

4. Förankra jordspiken i marken 

tills endast översta delen av röret 

sticker upp ur marken. Röret 

används således som en 

stabilisator. Ställ i flaggstativet i 

jordspettet. Det finns även andra 

fotalternativ såsom bottenplatta, 

korsfot eller vattenbehållare. Ta ner 

flaggan vid mycket hård vind.

1. Beachflaggestet består av flagga, stativ, fot och 

väska.

2. Stativdelarna har fjärderbelastade kullager. 

Skjut ihop stängerna mot varandra.

3. Leta rätt på öppningen i  

flaggans elastiska kanal och dra 

den över stativet. När du har 

dragit flaggan över stativet, dra 

öglan genom den justerbara 

stoppskruven*. Spänn fast flaggan 

ordentligt i öglan och fäst den 

genom att dra åt låsskruven. 

Flaggan bör inte vara alltför spänd. 

Beachflaggan flaggar ut fint även 

när den är lagom utspänd på 

stativet.

 

  

3

2a2

1

4a

3a

4
STANDARD WINDER ROUND WING BOW DROP

B

L

URBAN

*

 

  

3

2a2

1

4a

3a

4
STANDARD WINDER ROUND WING BOW DROP

B

L

URBAN

*

 

  

3

2a2

1

4a

3a

4
STANDARD WINDER ROUND WING BOW DROP

B

L

URBAN

*

 

  

3

2a2

1

4a

3a

4
STANDARD WINDER ROUND WING BOW DROP

B

L

URBAN

*



Produktegenskaper

Stativ

• Det teleskopiska flaggstativet av 100% aluminium, med       

förböjd topp, sätts ihop i 4 till 6 segment (beroende på     

storlek)

• Flaggan är förstärkt med en elastisk kanal som träs över  

stativet

• Stativdiameter: 25 mm, väggtjocklek: 1,2 mm

• Passar till flaggor med tryckyta på 60cm, 70cm eller 90cm 

bredd

Textilalternativ och egenskaper

• Polystretch – slitstark, perforerad trikå, polyester á 115 g/m2, 

med stretcheffekt och skurna kanter

• Supralon – 100% stickad polyester á 110 g/m2, sydda kanter

• Dubbelsidig Blockoutpolyester á 240 g med olika tryck på 

varje sida

• Övriga textilkvaliteter finns på begäran

Konfektion

• Sydd eller klippt kant försedd med svart eller vit elastisk kanal 

som träs över stativet och förlänger flaggans livslängd

• Andra färger på den elastiska kanalen kan fås på begäran

Fördelar med våra beachflaggesystem

• Slitstarkt högkvalitativt aluminiumstativ som är starkare och mer 

stabilt än till exempel glasfiber- eller kolfiberlösningar

• Stormsäker – flaggan hålls alltid snyggt utflaggad

• 360° fri rotation förhindrar att flaggan lindar sig runt stången

• Mobilt och flexibelt system (väger ca 2 kg)

• Snabb montering och demontering vid event och kampanjer

• Stort utbud av olika tillbehör

Flera användningsområden

• Företag och försäljningsaktiviteter

• Produktpresentationer och nylansering (Point of Sales)

• Att väcka uppmärksamhet vid erbjudanden (REA, NYHET)

• Företagsevent (att profilera platsen och skapa känsla)

• Mässor (bygger på höjden, syns från långt håll utan att ta 

mycket plats)

• Idrottsevenemang och festivaler (fungerar som informations-

pelare i stora folksamlingar)



Storlek och utföranden
FORMSKUREN  
BEACH-
FLAGGA
Den formskurna beach-
flaggan är tillverkad i 
dubbelsidig Satinett-
textil med block out-
funktion. Materialet är 
glansigt och återger 
trycket med en 
fantastisk detalj-
rikedom. Det dubbel-
sidiga Satinett- 
materialet, med block 
out-funktion erbjuder 
dessutom möjlighet att 
trycka olika budskap 
på varje sida (utan att 
motivet blir spegelvänt).

SPECIAL!

Flaggan är skuren efter  

formen eller budskapet på

produkten. Den formskurna 

beachflaggan kräver special- 

konfektionering. Kontakta 

oss så berättar vi mer.

Våra beachflaggor finns att beställa i tre olika former – 

Standard, Drop och Urban – med ett flertal olika bottenfundament. 

Beachflaggan är stormsäker, enkel att montera och har 100% 

genomtryck i flaggtyget. En elastisk kanal för flaggstången är insydd 

i flaggan. Flaggstången består av aluminium (4 delar) med en 

diameter på 25 mm.

STANDARD WINDER ROUND WING BOW DROP URBAN

STANDARD WINDER ROUND WING BOW DROP URBAN

STANDARD WINDER ROUND WING BOW DROP URBAN

Art. Nr. Stativ (B x L) Flagga (B x L)

8362 70 x 230 cm 70 x 190 cm

9031 70 x 300 cm 70 x 260 cm

7237 90 x 320 cm 90 x 280 cm

9029 90 x 415 cm 90 x 375 cm

9030 90 x 510 cm 90 x 470 cm

Art. Nr. Stativ (B x L) Flagga (B x L)

9032 60 x 200 cm 60 x 160 cm

9033 90 x 300 cm 90 x 250 cm

9034 90 x 400 cm 90 x 350 cm

Art. Nr. Stativ (B x L) Flagga (B x L)

9057 70 x 205 cm 70 x 165 cm

9247 90 x 300 cm 90 x 260 cm


