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Nederlands

Kioskvlag (PVC Frontlit block-out)
De kioskvlag is een vlag die, in tegenstelling tot de gevelvlag (met plooien), altijd horizontaal hangt,
zonder plooien. Door het gebruik van het zwaardere frontlit, kan er dubbelzijdige bedrukking worden
toegepast. De kioskvlag geeft uw bedrijfspand een strakke uitstraling.

Materiaal vlag

hoogwaardige 800 grams PVC Frontlit block-out

Brandvertragend verkrijgbaar

B1

Overige opties/accessoires	
Stok van 200 cm met oranje knop en houder
Afwerking

Rondom afgewerkt met stevige dubbel gestikte zoom

Optie

Stok van 200 cm met oranje knop en houder.

Afmetingen vlag (b x h)

Aan te leveren formaat: (b x h)

1. 68 x 68 x 136 cm

82 x 145,8 cm

2. 75 x 75 x 150 cm

89 x 159,8 cm

3. 50 x 100 x 150 cm

114 x 159,8 cm
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2
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Let op: Houdt rekening met 2 cm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 2 cm afloop wordt tijdens het productieproces
afgesneden. Hou rekening in je opmaak met de stiksels, (1 cm van de rand) zodat deze na afwerking niet op ongewenste wijze
door je beeld, teks of logo komen.
De zwarte lijn is de snijlijn. Lijnen en teksten graag verwijderen vóór het uploaden, anders worden beide meegeprint. Het
zwarte deel geeft de tunnel aan. Dit zwarte deel (de tunnel) moet in het aan te leveren ontwerp zijn meegenomen. Het is
mogelijk de tunnel in een andere kleur te veranderen. Op de voor- en achterzijde moet de tunnelkleur gelijk zijn.

Nederlands

Voorbeeld werktekening
Op het ´aanleveren´ tabblad van de productpagina zijn voor elk type kioskvlag werktekeningen te downloaden. Vergeet in
uw ontwerp niet het tunnel vlak in één effen kleur te verwerken.
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Drapeau de commerce (PVC Frontlit block-out)
Le drapeau de commerce est un drapeau qui, contrairement au drapeau de façade (avec plis), reste
toujours à l’horizontale, sans plis. Grâce à l’utilisation du frontlit plus lourd, une impression rectoverso peut être réalisée. Le drapeau de kiosque donne à votre bâtiment un aspect plus rigide.

Matérial du drapeau

PVC Frontlit block-out 800 gr de haute qualité

Disponible en Ignifuge
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Autres options/accessoires	
Bâton de 200 cm avec bouton orange et support
Finition

Ourlet double solide autour

Option

Mât de 200 cm avec bouton orange et support

Dimensions drapeau (l x h)

Format à fournir: (l x h)

1. 68 x 68 x 136 cm

85 x 148 cm

2. 75 x 75 x 150 cm

92 x 162 cm

3. 50 x 100 x 150 cm

117 x 162 cm
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Attention: Merci de tenir compte des marges sur tous les côtés de votre document. Cette partie sera découpée pendant la
production. Tenez compte des points de couture (1 cm du bord) lors de votre mise en page, afin d’éviter que ceux-ci ne soient
malencontreusement placés sur votre image, votre texte, ou votre logo !
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Exemple du gabarit
Vous pouvez télécharger le gabarit sur le site.

