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SYMBOLFÖRKLARINGAR

om oss
Du kan räkna med bra
kvalitet!

3 min

Den uppskattade tiden
det tar att montera ihop
produkten.

Enbart tryck på en sida.

Tryck på båda sidor.

I den här katalogen finner du ett rikt urval av produkter i
genomgående hög kvalitet, utformade för att hjälpa dig
nå ut med ditt budskap på bästa möjliga sätt.

Brett sortiment
Produktkatalogen erbjuder ett brett sortiment med allt
från flaggor, beachflaggor, storformatstryck och tält till
reklamdukar, glasskyltar och många olika expoprodukter.
Med andra ord, du behöver inte leta längre än så här.
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FÖRETAGSFLAGGOR / REKLAMFLAGGOR

FLAGGOR
Beachﬂaggor.
Företagsﬂaggor.
Fasadﬂaggor.
m m.

MED HJÄLP AV noggranna tester har vi tagit fram

produkter som är anpassade för att klara vårt klimat
i Norden. Kvalitet lönar sig. En snygg och ren kvalitetsﬂagga ger förstås ett positivt intryck, men man får
dessutom bättre ekonomi genom förlängd livslängd.
VÅRA FLAGGOR SYS med dubbel- och trippelsöm

runt om, hörnen är optimalt låsta och ﬂaggryggen är

LIGGANDE FLAGGA
För en liggande ﬂagga används vanligtvis mått enligt nedan, detta är
dock inga standardstorlekar utan de
mest förekommande storlekarna för
en liggande ﬂagga. En vanlig regel
är att längden på en liggande ﬂagga
bör vara 1/4 av ﬂaggstångens längd.

extra förstärkt. Flaggorna vävs av 100% marinpolyester som är ett smuts- och vattenavvisande material.
Givetvis går det att tvätta våra ﬂaggor i 40°C. Trycket görs med screentryck eller digital tryckteknik och
är mycket UV-beständigt. Trycket sker på vit botten
med genomtryck, det vill säga spegelvänt på baksidan. Karbinkrokarna framställs i en tålig plast. Dessa
är kraftigt förankrade i den förstärkta ﬂaggryggen.

STÅENDE FLAGGA
Formatet för en stående ﬂagga anpassas normalt till loggans utseende.
En tumregel är, om det inte ger sig
naturligt av loggan, att höjden på en
stående ﬂaggan ska vara runt 1/3 av
ﬂaggstångens längd. Flaggryggen på
en stående ﬂagga förses vanligtvis
med extra karbinkrokar.

Vrigstad Flaggor & Expo | +46 (0)382-10540 | info@vrigstadskyltfabrik.se | www.vrigstadexpo.se

FLAGGARM
Flaggarmsystemet får ﬂaggan att
följa vindens riktning. Den exponeras snyggt även när det är vindstilla. Flaggbyte sker med några enkla
handgrepp, utan att ﬂaggstången behöver fällas.

FÖRETAGSFLAGGOR / REKLAMFLAGGOR
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Vid ﬂaggarm
Extra slitstarkt
material insytt
i kanalen

Kanal är av samma
färg och material
som ﬂaggan

FLAGGOR

Öppen
kanal
60mm

Kanalens underkant.

Hörnen är
korssydda

Krokarna är låsta
med kraftig sömnad

Yttersidan
av ﬂaggan
har trippelsöm

Nedre hörn är
extra förstärkt vid
stående ﬂagga

Yttersidan
av ﬂaggan
har trippelsöm
Hörnen är
korssydda

Krokarna är låsta
med kraftig sömnad

Stående A

Stående B

Stående C

Liggande A

Liggande B

Liggande C

Stång: 6 – 8 m
Flagga: 100 x 300 cm

Stång: 9 – 10 m
Flagga: 150 x 300 cm

Stång: 11 – 12 m
Flagga: 150 x 400 cm

Stång: 6 – 8 m
Flagga: 200 x 120 cm

Stång: 8 – 10 m
Flagga: 240 x 150 cm

Stång: 11 – 12 m
Flagga: 300 x 180 cm
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FASADFLAGGOR

Flaggryggen förses med öljett vid lite större ﬂaggor,
så att plastslinga kan monteras.

Kraftiga plastclips sys fast
i var sida av ﬂaggryggen.

Innerhörnet är förstärkt och
försedd med öljett där lina
kan fästas.

Insytt blyband i underkant.
Dubbelsidigt 200g polyester
med blockat mellanlägg.

VI TAR FRAM stora fasadﬂaggor som är anpassade

efter fasadﬂaggstångens längd och lutning. Fasadﬂaggan tillverkas normalt i ca 200g ﬂaggtextil som
trycks på båda sidor med ett spärrskikt i mellan.
Materialet som används är smutsavvisande och har

FASADFLAGGA LITEN

Plastknopp ﬁnns i färgerna
gul, vit och röd.

Vanlig ﬂaggstorlek är
50x70cm men tillverkas
enligt önskemål från kund.

cm

r, L
llrö

eta

mm

20

m

130

Öglor av
ﬂagglina sys
in i var kant
för infästning
i knopp och
fäste

Standardfäste i plast.
Metallfäste ﬁnns
som tillval.

låg UV-känslighet. Flaggan är extra förstärkt på de
mest utsatta delarna. Ett blyband sys in i underkant
för att tynga ner ﬂaggan. För att förankra ﬂaggan i
fasaden monteras en öljett i innerhörnet.

KIOSKFLAGGA
Plastknopp

cm

r, L

80

ö
str

m

Standardfäste i plast.
Metallfäste ﬁnns som
tillval.

pla

16m

Kioskﬂaggans storlek
är 40x60cm.
Kioskﬂaggan är tryckt på 600-800g
blockad pvc för bästa hållbarhet.
Innerhörn förstärks
och öljett monteras så
att ﬂagga kan förankras
i vägg med lina.

Metall: 7700-44
Plast: ingår

Flaggan trycks på 2st ca 200g polyester
material. Trycket är dubbelsidigt med
spärrskickt mellan materialen.

Kioskﬂaggan går att få med
textilmaterial.

Metall: 7700-44
Plast: 7700-43
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ÖVRIGA FLAGGOR
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FLAGGOR

BILFLAGGOR

GOLFFLAGGOR

Bilﬂagga som fästs i sidorutan på bilen. Höjden på ﬂaggan är normalt 30 cm. Vanligtvis trycks bilﬂaggan på en
sida med genomtryck, men den går också att få med
dubbelsidigt tryck, dvs rättvänt tryck på båda sidor.

Greenﬂaggan har en storlek på 50x35 cm. Ett plaströr är
insytt i kanten på ﬂaggan vilket hjälper till att fästa den på
pinnen. Flaggan går att få med genomtryck eller dubbelsidigt tryck, dvs med rättvänt tryck på båda sidor.

SUPPORTERFLAGGOR

BEACHFLAGGA MINI

Supporterﬂaggan trycks vanligtvis på lite tunnare material som sedan monteras på plaströr.
Plaströren levereras med i upp till ca 130cm längd.

Beachﬂagga i miniformat är en modern variant av bordsﬂagga/standar som har blivit allt vanligare. Masten är i
glasﬁber och foten är av svartlackad metall. Höjden på
ﬂaggan är ca 50 cm.

BÅTVIMPLAR
Några vanligt förekommande varianter av båtvimplar:

FLAGGSPEL & HANDFLAGGOR
Finns i textil, papper och PVC
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FLAGGSTÄNGER

FLAGGSTÅNG ORIGINAL 7730-07
Utvändig linföring med knape som
linlåsning härstammar liksom ﬂaggan
från sjöfarten. Man låser linan snabbt
och säkert genom att korsslå linan.
Levereras även med muttersats och
monteringsanvisningar.

• Knape med rostfria skruvar
• Flagglina
• Varmgalvaniserat markfäste med
gångjärnsplatta
• Snabbkopplingar till ﬂaggan
• Roterande ﬂaggstångskula

FLAGGSTÅNG APS 7730-08
Med invändig lina försvinner linans
smattrande ljud mot ﬂaggstången. Låsbar lucka för skydd av linans
låsning minimerar också risken för
åverkan eller stöld av ﬂaggan. APS
går att eftermontera på beﬁntlig
ﬂaggstång.
Levereras även med muttersats och
monteringsanvisningar.

• Knape med rostfria skruvar
• Flagglina
• Varmgalvaniserat markfäste med
gångjärnsplatta
• Snabbkopplingar till ﬂaggan
• Roterande ﬂaggstångskula

FLAGGSTÅNG PREMIUM 7730-09
Med invändig lina försvinner linans
smattrande ljud mot ﬂaggstången.
Enkelt och smidigt att både hissa
och hala ﬂaggan med vevsystemet.
APS Premium - vevsystem, minimerar också risken för stöld eller åverkan på ﬂaggan. APS Premium går att
eftermontera på beﬁntlig ﬂaggstång.
Levereras även med muttersats och
monteringsanvisningar.
Vrigstad Flaggor & Expo | +46 (0)382-10540 | info@vrigstadskyltfabrik.se | www.vrigstadexpo.se

• Knape med rostfria skruvar
• Flagglina
• Varmgalvaniserat markfäste med
gångjärnsplatta
• Snabbkopplingar till ﬂaggan
• Roterande ﬂaggstångskula

FLAGGSTÅNG CITY / NATIONSFLAGGOR / TILLBEHÖR
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FLAGGSTÅNG CITY 7730-06
•
•
•
•
•
•

Knape med rostfria skruvar
Flagglina
Varmgalvaniserat fäste
Snabbkopplingar för ﬂaggan
Roterande ﬂaggstångskula
Monteringsanvisningar

FLAGGOR

Ett utmärkt sätt att ﬂagga i miljöer
där markmonterade ﬂaggstänger
inte lämpar sig. Monteras i något av
våra fasadfästen.
City tillverkas i glasﬁberarmerad polyester och levereras komplett med:

NATIONSFLAGGOR
Vi har ett stort urval av nationsﬂaggor och vimplar.
Alla ﬂaggor är tillverkade i slitstark polyester med
mycket stark sömnad och konfektion.
Några riktlinjer gällande storleken:
Flaggstångens längd:
6m
8m
9-10 m
12 m
14 m
16 m

Flaggans längd:
150 cm
200 cm
240 cm
300 cm
360 cm
390 cm

Vimpelns längd:
200 cm
300 cm
300 cm
400 cm
500 cm
500 cm

TILLBEHÖR

Linsträckare
04
Art nr. 7730-04
Art nr. 7730-12
Slingband
nd för stående ﬂagga
Art nr. 7730-02
Hissbar ﬂaggarm
Art nr. 7730-00
Flaggarm som håller reklamaggan
i uträtt position även i vindstilla
väderförhållanden. Armen ﬁnns i två
utförande, hissbar och toppmonterad.
Maxlängd arm 150cm.
leveranse
Motvikt ingår ej i leveransen.

Toppmonterad ﬂaggarm
Art nr. 7730-01

Art nr. 7730-13
Markfundament gjutet för
grävmontage.
100kg för 6-9m ﬂaggstängerr
195kg för 10-12m ﬂaggstänger
er

Flyttbart ﬂaggstångs-fundament i
betong.
Levereras komplett och är förberett
för omgående montage av
ﬂaggstången.
Vikten ligger på 500kg för ﬂaggstänger med en höjd på 6-9m och
på ca 800kg för ﬂaggstänger med
en höjd på 10-12meter.

Motvikt
03
3
Art nr. 7730-03
500 kg: Höjd (H1) = 20 cm. Höjd (H2) = 40 cm.
800 kg: Höjd (H1) = 40 cm. Höjd (H2) = 60 cm.
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BEACHFLAGGOR

VÅRA BEACHFLAGGOR är tillverkade i hög kvalitet

och ﬁnish. Kanalen är som standard tillverkad i ett
starkare material än ﬂaggan och toppen är extra förstärkt. Flaggans ytterkant är sydd med dubbelsöm.

Masten, som är tillverkad i karbon med en topp av
ﬁntrådig glasﬁber, är framtagen för att passa ﬂaggans storlek och form på bästa sätt. Din beachﬂagga ska vara slät och ﬁn när den är uppspänd!

BEACHFLAGGA HAJ

BEACHFLAGGA DROPPE

BEACHFLAGGA H-SHAPE

Masten är tillverkad i karbon, toppen
i mycket ﬁntrådig glasﬁber. Toppkulan är extra stor vilket ger minimalt
slitage på kanalen. Mast och ﬂaggform är anpassade till varandra för
att ﬂaggan ska bli slät och ﬁn.

Beachﬂaggan har ett extra starkt
material till mastkanalen som standard. Kanalen är förstärkt i toppen
där slitaget är som störst. Finns i
svart eller vitt.

Riktiga kullager ger lång livslängd
och hög rörelseförmåga när ﬂaggan
följer vinden utomhus.

Vrigstad Flaggor & Expo | +46 (0)382-10540 | info@vrigstadskyltfabrik.se | www.vrigstadexpo.se

BEACHFLAGGOR
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BEACHFLAGGA HAJ

Så enkelt montera du upp din beachﬂagga

X-Small

*X-Small levereras med fast monterad 3-bensfot

Tryck på båda
sidor möjligt

Small

Tryckyta:
50 x 185 cm
68 x 210 cm
75 x 315 cm
80 x 421 cm

Medium

Totalhöjd:
218 cm
260 cm
360 cm
475 cm

Large

Längd på mast:
241 cm
289 cm
393 cm
521 cm

BEACHFLAGGA DROPPE

ium

Tryckyta:
72 x 150 cm
78 x 188 cm
96 x 301 cm
121 x 367 cm

Med

Totalhöjd:
192 cm
230 cm
345 cm
485 cm

e

Längd på mast:
241 cm
292 cm
410 cm
567 cm

Larg

Storlek:
X-Small*
Small
Medium
Large

Tryck på båda
sidor möjligt

all

Sm

all

*X-Small levereras med fast monterad 3-bensfot

XSm

Så enkelt montera du upp din beachﬂagga

BEACHFLAGGA H-SHAPE
Tryckyta:
78 x 186 cm
78 x 265 cm
78 x 367 cm

Tryck på båda
sidor möjligt

Small

Så enkelt montera du upp din beachﬂagga

Totalhöjd:
215 cm
295 cm
410 cm

Medium

Längd på mast:
208 cm
292 cm
410 cm

Large

Storlek:
Small
Medium
Large

FLAGGOR

Storlek:
X-Small*
Small
Medium
Large

12

TILLBEHÖR BEACHFLAGGOR

PAKET 1

PAKET 2

Mast, ﬂagga, kryssfot, vattenring och väska

Mast, ﬂagga, markskruv eller markspik och väska

MAST HAJ

MAST DROPPE

S: 7710-08 M: 7710-09 L: 7710-10
Material: Karbon och ﬁntrådig
glasﬁber
Längd: 289 cm (S), 393cm (M), 521
cm (L)
Väska: Ja

S: 7710-00 M: 7710-01 L: 7710-02
Material: Karbon och ﬁntrådig
glasﬁber
Längd: 289 cm (S), 432 cm (M), 570
cm (L)
Väska: Ja

MARKPLATTA

KRYSSFOT SLIM
7720-02
Storlek: 810 x 710 mm
Vikt: 4 kg
Material: Pulverlackerat stål
Kullager: Ja
Utomhus: Ja
Vrigstad Flaggor & Expo

S: 7710-05 M: 7710-06 L: 7710-07
Material: Karbon
Längd: 208 cm (S), 292 cm (M), 400
cm (L)
Väska: Ja

7720-10
Storlek: 430 mm
Vikt: 1 kg
Material: Kromat stål
Kullager: Ja
Utomhus: Nej

7720-06
Storlek: 500 x 500 mm
Vikt: ca 12 kg
Material: Pulverlackerat stål
Kullager: Ja
Utomhus: Ja

TILLBEHÖR BEACHFLAGGOR
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FLAGGOR

MARKSKRUV

M
MARKSPIK

BILFOT

7720-04
Storlek: 520 mm
Vikt: 0,6 kg
Material: Plast
Kullager: Ja
Utomhus: Ja

7720-03
Storlek: 520 mm
Vikt: 1 kg
Material: Stål
Kullager: Ja
Utomhus: Ja

7720-05
Storlek: 570 x 470 mm
Vikt: 3 kg
Material: Stål
Kullager: Ja
Utomhus: Ja

VATTENFOT

VATTENFOT/X-FOT

VATTENRING

Liten: 7721-05 Stor: 7721-06
Storlek: 600 x 600 mm /
450 x 450 mm
Vikt (fylld): 24 / 15 kg
Material: Stål
Kullager: Ja
Utomhus: Ja

7721-05 / 7720-02
Storlek: 450 x 450 mm
Vikt: ca 18 kg
Material: Plast / Stål
Kullager: Ja
Utomhus: Ja

7721-02
Storlek: 520 mm
Vikt: ca 10 kg
Utomhus: Ja

90o

180o

25o

SPECIALFÄSTE

SPECIALFÄSTE

SPECIALFÄSTE

7721-00
Storlek: 100 x 100 mm
Vikt: 0,6 kg
Material: Stål
Kullager: Ja
Utomhus: Ja

7720-08
Storlek: 100 x 100 mm
Vikt: 0,6 kg
Material: Stål
Kullager: Ja
Utomhus: Ja

7720-09
Storlek: 100 x 100 mm
Vikt: 0,6 kg
Material: Stål
Kullager: Ja
Utomhus: Ja
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STOLPVEPOR

STOLPVEPA ENKEL
7731-00
Stolpvepa Enkel tillverkas vanligtvis i kraftig stickad ﬂaggpolyester
(115g). Fästen för stolpexponering
håller vepor i mindre storlek (max
55x180cm). Armarna är av glasﬁber
och fästena av aluminium. Armen är
justerbar i höjdled vilket gör bytet av
vepan enkelt.

STOLPVEPA DUBBEL

2 storlekar på exponeringsfästen:
(Ø = stolpens diameter)

7731-05
Varmgalvaniserade rör och fästen i
absolut högsta kvalitet. Fästen för
stolpexponering håller vepor med
upp till 5 meters höjd på plats.
Material. Stolpveporna tillverkas
vanligtvis i kraftig stickad ﬂaggpolyester, 115 gr/m². Går också att få i
hålad polyester - Mesh - lämpligt där
det ofta blåser kraftiga vindar.

(Maxbredd på veporna är 73 cm.)

Vrigstad Flaggor & Expo | +46 (0)382-10540 | info@vrigstadskyltfabrik.se | www.vrigstadexpo.se

7731-04 Litet fäste: Ø 52-115 mm
7731-05 Stort fäste: Ø 115-210 mm
Passande bult för litet fäste:
(Ø = stolpens diameter)

Ø 52-70 mm = 60 mm bult
Ø 70-95 mm = 90 mm bult
Ø 95-115 mm = 120 mm bult
Passande bult för stort fäste:
(Ø = stolpens diameter)

Ø 115-135 mm = 60 mm bult
Ø 135-155 mm = 90 mm bult
Ø 155-180 mm = 120 mm bult
Ø 180-210 mm = 160 mm pinnbult
Exponeringsrör på 170 cm ger en exponeringsbredd på 73 cm på varje sida om stolpen.

FASADVEPOR / VÄGGARMAR
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FLAGGOR

VÄGGARMAR
Rostfri: 7731-06 Lackad: 7731-07
Väggarmar som kombinerar stil, funktion och
kvalitet. Armar och fäste är tillverkade i polerat rostfritt stål och ﬁnns i tre längder; 60, 80
& 100cm. Väggarmarna går att fås lackerade i
önskad kulör.

BELYSNINGSARMAR

FÖRSTÄRKNINGSSTAG

7731-10

7731-12

Finns som tillval med LED strålkastare.

För större vepor och vid vindutsatta installationer ﬁnns
det förstärkningsstag till väggarmarna.

VÄGGARMAR
Rostfri: 7731-00 Lackad: 7731-08
Väggarmar som monteras mot vägg ﬁnns i tre
bredder; 60, 80 & 100cm. Väggarmarna är i
grundutförande tillverkade i polerat rostfritt
stål men går att fås lackerade i önskad kulör.
Belysningsarm med LED-strålkastare ﬁnns som
tillval.
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