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flaggor

Vår kvalitet
Med hjälp av noggranna tester har vi tagit fram
produkter som är anpassade för att klara vårt klimat. Kvalitet lönar sig. En snygg och ren kvalitetsflagga ger förstås ett positivt intryck, men man
får dessutom bättre ekonomi genom förlängd
livslängd.
Flaggorna sys med dubbelsöm runt om, hörnen är optimalt låsta och flaggryggen är extra
förstärkt. Flaggorna vävs av 100% marinpolyester

som är ett smuts- och vattenavvisande material.
Givetvis går det att tvätta våra flaggor i 40-60°.
Trycket görs med screentryck eller digital tryckteknik och är UV-beständigt.
Tryckning 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.

Kvalitet i fokus

Clips av mycket seg plast är
fastsydda i ett förstärkt flaggband
i flaggans rygg.

Flaggorna är sydda med dubbel
söm runt om och extra låsta i
hörnen.

På större flaggor är extra krokar
monterade i flaggryggen.
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stående

windtracker

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.

Windtrackersystemet 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.

liggande

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.

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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beachflaggor
Beachflaggor, eller strandflaggor som de också kallas, är populära
under sommaren på stranden och i skidbacken på vintern. Beachflaggor är också det perfekta mediet för att synas på mässan,
utanför butiken eller vid kampanjer. Med en mastlängd upp till 5
meter syns budskapet på långt håll och ger ett fräscht och intressant intryck. Till varje beachflagga behövs mast och fot som finns i
olika utföranden anpassade för olika underlag och förhållanden.

Paketlösningar beachflagga
För att förenkla har vi satt samman två
användbara paket men delarna kan köpas
individuellt också:
Paket 1 innehåller beachflagga, mast,
kryssfot, vattenring och bärväska.
Paket 2 innehåller beachflagga, mast,
markskruv/spik och bärväska.

Beachflagga Haj

Beachflagga Droppen

Beachflagga H-shape

Storsäljaren som är formad som en spetsig hajfena i toppen. Fungerar ypperligt
ute och inne, på tävling eller utställning för
att få maximal exponering.

Kallas för droppen, eftersom den är designad som en droppe! Används fördelaktigt
i skidbacken, på stranden, på golfbanan,
utanför företagskontor, butiken, på mässor
eller diverse tävlingar.

Denna typ av beachflagga kan användas
i princip överallt. Lätt och smidigt att montera ihop och ställa upp. Endast din fantasi
sätter gränserna för hur denna H-liknande
beachflagga kan användas.

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.

Kvalitet i fokus

Masten är tillverkad Carbone och
toppen i mycket fintrådig glasfiber.
Mast och flaggform är anpassade
till varandra för att flaggan ska bli
slät och fin.
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Tillbehör till beachflagga

Mast

Vattenfot

Bilfot

Specialfäste

Masten finns i tre olika längder;
2,9-5,2 m, och anpassas till den
beachflagga du valt. Masten är
tillverkad av Carbone och toppen i
mycket fintrådig glasfiber.

Vattenfoten är en plastbehållare
som fylls med vatten eller sand.
Kullagrad rotor. Finns i två storlekar.

Bilfot till beachflaggor som sätts
under ett bildäck. Kullagrad rotor.
Extremt stabil lösning.

Detta fäste är perfekt att använda
för montering på vägg eller golv vid
mer permanent exponering. Finns i
tre varianter; 25, 90 och 180 grader.
Kullagrad rotor.

Bärväska

Markspik i stål

Markskruv plast

Vattendunk till kryssfot

En praktisk bärväska för
beachflagga och tillbehör.
Tillverkad i kraftig väv.

Helt tillverkad av rostskyddat stål
med kullagrad rotor. Lämplig för
montage i gräs, sand, grus eller
snö.

En kraftig markskruv för stabilt
montage med kullagrad rotor. Borras lätt ner i marken med hjälp av
inbyggt handtag. Lämplig för montage i gräs, sand, grus eller snö.

Kombinationen vattendunk och
kryssfot blir en mycket stabil fot till
beachflaggor. Fylls lämpligtvis med
vatten eller sand.

Vattenring till kryssfot

Kryssfot

Markplatta

Vattenring som fylls med vatten
och placeras på kryssfoten för att
ge extra tyngd och stabilitet åt din
beachflagga.

En 4-bensfot tillverkad i pulverlackat plattstål med en kullagrad rotor.
Lämplig för underlag inomhus eller
utomhus.

Mycket gedigen lackad järnplatta
som ger stadga åt din beachflagga.
Handtag gör den enkel att bära.
Kullagrad rotor. Vikt ca 14 kilo.
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övriga flaggor
Flaggor finns i en mängd olika utföranden; anpassa till olika
användningsområden. Vi har ett heltäckande sortiment av
flaggor där fokus ligger på kvalitet.
Vi kan flaggor!

Företagsflaggor

Båtflaggor/vimplar

Golfflaggor

Kioskflaggor

Fasadflaggor

Minibeachflaggor

Klubbvimplar/flaggor

Nationsflaggor

Stolpvepor

Standar

Bilflaggor

Flaggspel

Flaggstänger & tillbehör
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eventtält
Åbergs Tryckeri AB erbjuder ett komplett utbud
av kundanpassade reklamtält i storlekarna 3 x 3,
4,5 x 3 och 6 x 3 m. Både tältställning och tältduk
håller mycket hög kvalitet. Vill du ha tält som är
stabila och håller i längden har vi det du söker!

Kvalitet

Tryck

Kraftig aluminiumstomme på 40 mm ger ett robust och
stabilt tält med lång livslängd. Tältduken som vi använder är en Oxford 500D-väv med impregnerad baksida.
Sömmarna är extra förstärkta och tätade = regntät. Väven
är naturligtvis brandklassad.

Normalt använder vi sublimeringstryck
på tältduken men vid större serier
screentrycker vi även tyget om designen
tillåter. Trycket görs alltid på vit botten och
våra priser är baserade på ett allover-tryck.

Tillbehör till eventtält

Sandsäckshållare

Järnvikt till fot

Väska med hjul

Hållare för beachflagga

Fyll fickorna med sand och montera hållaren på tältet för ökad
stadga blåsiga dagar.

Tillbehör att placera över foten för
ökad stabilitet blåsiga dagar.

Bärväska med hjul gör det enkelt
att transportera tältet för en person.

Fäst din beachflagga direkt i tältets
stomme med detta tillbehör!

Kvalitet i fokus

Stomme i aluminuim med
sexkantsprofiler som ger
hög bärkraft.

Gedigna snabbfästen gör
montaget enkelt.

Tältduk i flammsäkert utförande
med tätade sömmar och impregnerad yta.
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vepor/banderoller
Vepor och banderoller är de vanligaste reklambärarna med ett brett användningsområde både
inom- och utomhus. Det finns olika material som
lämpar sig för olika ändamål. Flertalet är brandklassade. På utomhusvepor finns olika montagesystem. Vanligast är en kederprofil där man
enkelt kan byta budskap och samtidigt få en slät
och fin yta även när det blåser.
Allt ingår i priset!
På våra banderoller ingår allt du behöver för din installation i
kvadratmeterpriset. Välj mellan olika tryckmaterial och infästningar, såsom öljetter, keder eller förstärkta kanter. Det gör det
oslagbart enkelt för dig som kund att räkna ut slutpriset utan att
ens be om offert!

Montagesystem för fasadvepor
Vi har olika monteringssystem för
fasadvepor. Den vanligaste är
kederprofilen där man på
ett smidigt sätt kan byta
vepan och få en slät och
fin fasadvepa.

Tryckmaterial

Mesh är ett PVC-material på 330 g som
är hålat och lämpar sig för platser där det
blåser mycket. Extra bra till stora banderoller på byggställningar eller liknande. Hålen
gör att en del av vinden blåser igenom,
vilket tar bort en stor del av vindbelastningen. Kanterna är vikta och svetsade
vilket är ett måste vid användning av mesh
för att få lång livslängd.

Decor 205 g är ett finare alternativ till
PVC och mesh. Det kan med fördel
användas både inomhus och utomhus. Trycket på denna täta textil ger en
mycket bra bildåtergivning och är vanligt
förekommande på mässor, i butiker samt
på backdrops.

PVC 500-550 g frontlit är det mest
vanligaste banderollmaterialet. Det passar
till de flesta användningsområdena. Tryck
på båda sidor är möjligt på detta material.
Kanterna är vikta och svetsade för maximal
styrka.

Andra material. Vi har givetvis en rad andra material för olika ändamål. Fråga oss om inte
något av ovanstående alternativ passar din installation.
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pop-up-banners
Pop-up-bannern har under många år framgångsrikt exponerat varumärken på ett
enkelt och tydligt sätt. Pop-up-bannern är lika användbar inne som ute. Den kan
med fördel användas på gräsytor då det medföljer spik att förankra den med i
marken. Ta pop-up-bannern
ur dess slimmade väska och
montera på några sekunder.
Den vrids sedan ihop på ett
smidigt sätt innan den åter
placeras i väskan.

smart frames
Smart Frames är en mycket elegant och smidig lösning för dekoration i exempelvis butiker och utställningar. Aluminiumramen, som
måttbeställs, är försedd med ett spår längs kanten. På den tryckta decorvepan sys en gummilist som trycks in i spåret på ramen
vilket ger en uppspänd stilren tavla eller skylt. Det är
mycket enkelt att byta budskapet! Ramarna finns i
både enkel- och dubbelsidigt utförande. Kan även
bestyckas med LED-belysning vilket ger en tunn
ljusskylt med god ljusspridning.

10

roll-ups
En roll-up är ett populärt sätt att sprida
sitt budskap på. Mässor, konferenser,
seminarier och butiker är vanliga platser
där roll-ups används. Med vår högkvalitativa roll-up kan du få upp ditt budskap
på 30 sekunder och lika snabbt och enkelt ta ner budskapet och därefter packa
tillbaka det i den medföljande vadderade väskan.
Vår standard-roll-up är vad många andra
kallar premium!

Kvalitet och tillbehör

Vår standard roll-up är något utöver
det vanliga. Det vi kallar standard
kallar andra för delux eller premium.
En kvalitetsrollup till kanonpris!

Smart runt-om-öppning av
väskan gör det enkelt att plocka
ur och i roll-upen. Väskan är
vadderad och av hög kvalitet.

Komplettera din roll-up med belysning som fästs i överkanten.
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exposystem
Mässväggar
Mässväggar kombinerar enkel uppsättning med
snyggt resultat. Dessa mässväggar består av en
rörramskonstruktion över vilken man trär en tryckt
och formsydd tygduk. Resultatet är en lätt, snygg
och helt homogen vägg utan några som helst
skarvar.

Pop-up-väggar

Den traditionella Pop-up-väggen är en smart
lösning som går snabbt och smidigt att montera.
Den låga vikten och den slitstarka konstruktionen
gör den enkel att vika ihop och ta med i den medföljande väskan.
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glasskyltar
Sortimentet är brett; från dörr- och entréskyltar till konferensrumsskyltar. Det
finns glasskyltar för inom- och utomhusbruk. Beroende på format och ändamål
har skyltarna 2-4 distanser i rostfritt, eller
en silveranodiserad profil. Glasskylten
finns i två utföranden: Dels två 4 mm
härdade glasskivor där man lägger budskapet mellan skivorna, denna variant är
endast för inomhusbruk. Dels en 8 mm
härdad glasskiva där budskapet monteras på fram- eller baksidan, i normalfallet
med folietext.

Brett utbud av glasskyltar!
Vi har ett brett utbud, nedan visas endast ett urval i olika utförande.
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Skyltdistanser & fästen

Vi har ett sortiment av skyltdistanser och
fästen som passar de flesta användningsområden. Distanserna har två olika låsningar;
dold låsskruv och gängad skalle. Våra fästen
gör det möjligt att montera din skylt direkt
på väggen eller med distans vilket ger ett
stilrent montage. Använder du skyltdistanser kan du
förhöja utseendet och få en läcker 3D-känsla i skylten.

akrylskyltar
En akrylskylt går att forma och bearbeta på många olika sätt. Ett
tjockare akrylmaterial med tryck på både fram- och baksida ger
en 3D-effekt tillsammans med blankpolerade kanter. Vanligtvis
används screentryck när det blir större upplagor.
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bildväxlare
Förbättra din kommunikation och öka intäkterna med
våra bildväxlare, som görs i eget varumärke och med
egen tillverkning; Triplesign Trivision. Enligt samstämmiga större internationella studier stiger uppmärksamhetsvärdet med 3-5 gånger med en bildväxlande reklamskylt. Därtill har du 3 sidor att kommunicera med eller
alternativt sälja till en annonsör. Att det ser trevligt och
inbjudande ut gör inte saken sämre.

Kvalitet i fokus

Alla våra bildväxlare är tillverkade i vår
fabrik i Vrigstad, Småland. Vi lämnar 3 års
garanti, med förväntad livslängd hela 10 år.

Aluquick

Snabbt och smidigt bildbyte.

Enkel och smidig installation.
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print
Vi printar på alla tänkbara material och använder ett flertal etablerade
trycktekniker. Sätt fantasin i rörelse och låt oss göra jobbet!
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Dekaler

Affischer

Utskuren text

Vi trycker era dekaler digitalt med mycket
hög kvalitet. Materialet anpassar vi efter
användningsområde för att optimera
priset. Dekalerna kan konturskäras om så
önskas och levereras styckvis, på ark eller
rulle.

Affischer är ett traditionellt och effektfullt
sätt att leverera budskap på. Vi har olika
typer av material för en mängd olika användningsområden.

Vinyltexter och logotyper produceras efter
önskemål. Texter, logotyper och decor skär
vi ut i vinyl anpassad för ändamålet. Det
finns mängder av material och utföranden, vi tar fram det antal och den storlek
ni önskar. Den utskurna texten levereras
med en monteringsfolie för att underlätta
montaget.

Tampotryck

Planprint

Bearbetad planprint

Med över 20 års erfarenhet kan vi leverera tryckta produkter med hög finish. Vi har
god kunskap om olika material och färger,
så fråga gärna oss om ni har produkter
som behöver märkas.

Lätta smidiga skyltar i kanalplast eller
skummad PVC är mycket vanligt vid tillfällig exponering. Tryck på en eller två sidor,
figurskärning, screentryck eller digitaltryck.
Dessa typer av skyltar finns till många användningsområden. Det finns en rad olika
tjocklekar och material.

Vi kan ta fram figurskuren planprint i
olika material och tjocklekar. Det finns
en mängd olika utföranden och bearbetningsmöjligheter på planprintade material.
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