Miljövänliga
skyltningsalternativ
Välj att uttrycka dig hållbart med vårt
PET-sortiment !
Om du väljer Fairlyn® bidrar du till att återanvända
avfallet från våra hav, för att materialet är nämligen
tillverkat av återvunna PET-flaskor. Dessutom krävs
bara två tredjedelar av den energi som behövs för att
tillverka vanlig textil. Fairlyn® trycks med starka och klara
vattenbaserade färger, helt utan miljöfarliga ämnen.
DET ÄR DAGS ATT TÄNKA GRÖNT!

FABEREXPOSIZE SWEDEN
Radiovägen 3A - 181 55 Lidingö
08-120 889 00 - info@faberexposize.se
Visit us - WWW.FABEREXPOSIZE.SE

FLAGGOR
Fairlyn® Flag är det gröna
alternativet för dina flaggor!
De slitstarka flaggorna är
smutsavvisande och tvättbara.
De torkar snabbt, har låg UV-känslighet och tål
tuffa väderförhållanden. Vid vindstyrkor över 13,8
m/s bör flaggorna halas till marken och säkras.
Våra produkter kännetecknas av att de är
väl konfektionerade och hållbara med hög
tryckkvalitet.
BEACHFLAGGOR
FaberExposize erbjuder Aventos beachflaggor i
eco-materialet Fairlyn® Flag som kan användas
för marknadsaktiviteter både inom- och utomhus.
Beachflaggan lämpar sig utmärkt för allt från
butiker och mässor till stranden, skidbacken eller
på uteserveringen.
Beachflaggorna finns i tre utföranden - Standard,
Urban och Drop.

FASADVEPOR
Fairlyn® Mesh är ett PVC-fritt material
framtagen som ett miljövänligare alternativ för
storformatsvepor.
Förutom mindre påverkan på miljön erbjuder
detta material flera fördelar jämfört med PVCmesh. Eftersom det väger betydligt mindre går
det enklare och snabbare att installera, kräver
mindre fästpunkter och därmed mindre åverkan
på fasaden. Fairlyn® Mesh går att vika och packas
i mindre kollin och minskar därmed belastningen
på miljön och innebär lägre transportkostnader.
STAKETINTÄCKNING
FaberExposize kan erbjuda staketintäckning i
återvunnet PET material, Fairlyn® Banner, både
digitalt och i screentryck. Vi producerar i dagsläge
all Non Woven i screentryck av återvunnet PET
material, för att bidra till minskad miljöpåverkan.
Staketintäckning är en metervara och levereras på
rulle (bulk) och fungerar för både permanent och
tillfällig skyltning, exempelvis för att täcka in en
byggarbetsplats eller insynsskydd vid olika typer
av sport/musik- och företagsevent. Materialet kan
också användas för att göra pallhuvar/pallsvep
och annat marknadsmaterial.
Kontakta oss för rådgivning och mer information på info@faberexposize.se eller ring 08-120 889 00.
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