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Bedrijfsprofiel

SWEDAMAST NEDERLAND BV, DE BASIS VOOR EEN ZORGELOZE VLAGVOERING

Swedamast Nederland BV laat uw bedrijf met vlag en wimpel boven de rest

uitsteken. Naast dat SWEDAMAST de productie van vlaggenmasten en

dundoeken in eigen huis heeft bieden wij u een aantal extra diensten aan. Zo

kunt u desgewenst advies op locatie krijgen, kunnen wij de plaatsing en 

montage van de bestelde producten uit handen nemen, en kunnen de 

vlaggenmasten structureel door ons onderhouden worden.

Voor de dundoeken bent u bij SWEDAMAST tevens aan het juiste adres. Door

een zeer uitgebreid assortiment vlaggen, banieren en spandoeken en de 

mogelijkheid om op maat te produceren, komt SWEDAMAST in principe aan

elke wens van haar klanten tegemoet. Daarbij wordt de juiste kwaliteit vlag,

banier en spandoek tegen de juiste prijs aangeboden. U kunt rekenen op

uitstekende service en kennis op het gebied van iedere soort vlag, banier en

spandoek.

Zoals de SWEDAMAST een steun is van uw vlaggen, zo kan de SWEDAMAST-

organisatie een steun zijn bij de ontwikkeling en realisatie van uw vlagvoering

concept. Indien een foto of artist impression van uw locatie beschikbaar is,

wordt door SWEDAMAST m.b.v. computertechniek een deskundig plan

gemaakt.

Immers, SWEDAMAST staat garant voor een zorgeloze vlagvoering!

Rechtformaat



Vlaggenmasten

Swedamast is dé specialist in vlaggenmasten. Van standaard aluminium tot

hoogwaardig polyester. Van klassieke houten vlaggenmasten tot de meest

geavanceerde vlaggenmast die draait op de voet.

Hieronder volgt een kort overzicht van de soorten vlaggenmasten. Voor meer

informatie kunt u onze speciale brochure ‘vlaggenmasten’ aanvragen of

downloaden.

Verder kan Swedamast alle lasten op zich nemen voor wat betreft het

plaatsen en het onderhoud van de vlaggenmasten. Neemt u vrijblijvend 

contact op voor de mogelijkheden. 
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Vlaggenmasten

Standaard met kikker

ISS anti-diefstal

Vaste 

banieruithouder

Hijsbare

banieruithouder

‘Twister’

Onze standaard vlaggenmasten worden 

geleverd inclusief koord, knop en kikker.

Het koord loopt buitenom en de vlag is

gemakkelijk te vervangen.

Voor een extra bescherming loopt het

koord inwendig en wordt deze afgesloten

middels een cilinderslot.

(ook leverbaar als liersysteem)

Voor de langwerpige banieren waarbij uw

boodschap altijd duidelijk overkomt kiest

u voor een banieruithouder. Hierdoor

staat uw banier altijd recht.

Speciaal voor banieren die gemakkelijk te

vervangen moeten zijn. Het koord wordt 

hierbij afgedekt door een cilinderslot (ISS).

Het summum onder de masten. Speciaal 

voor banieren én rechtformaat vlaggen

waarbij de gehele mast op de voet kan 

draaien en de banier gehesen kan worden 

door een speciale rail.

Voor meer informatie kunt u de brochure ‘vlaggenmasten’ aanvragen en/of downloaden



Bedrijfsvlaggen

Swedamast Nederland levert logovlaggen met uw eigen bedrijfslogo!

Reclame- of logovlaggen zijn uitermate geschikt voor de ondersteuning van

uw naamsbekendheid. Een mast met daarin een fraaie wapperende vlag

geeft uw bedrijfspand of evenement een positieve uitstraling.

SWEDAMAST levert vlaggen en banieren in elke gewenste kleur en in elk

gewenst formaat. De vele variaties in formaat en bedrukking maken vlaggen

tot een uitstekend communicatiemiddel. Reclame- of logovlaggen worden 

digitaal geprint (kleinere oplage) of worden geproduceerd middels een

zeefdruktechniek (grotere oplage).

Er zijn niet alleen vele toepassingen van vlaggen mogelijk, maar u kunt ook

nog eens kiezen uit diverse afmetingen, doeksoorten, doeksterkten en 

vormen van confectie.

Adviesformaten vlaggen

Mastlengte: Rechtformaat: Hoogformaat/banier:

Gevel 200cm

Mast 6 meter

Mast 7 meter

Mast 8 meter

Mast 9 meter

Mast 10 meter

Mast 12 meter

100x150cm

150x225cm

150x225cm

200x300cm

200x300cm

200x300cm

225x350cm

...

300x100cm

350x120cm

400x120cm

450x120cm

500x120cm

600x120cm

Beschikbare doeksoorten

Glanspolyester AirtexSpun polyester

Rechtformaat

Banier

Broekingsvlag
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Spandoeken

Beschikbare doeksoorten

Om uw boodschap of actie extra te ondersteunen biedt Swedamast u een

groot assortiment spandoeken aan. Spandoeken kunnen op praktisch elk 

gewenst formaat vervaardigd worden en kunnen op verschillende manieren

worden afgewerkt.

De meeste materialen zijn tevens voorzien van een brandvertragend certificaat

B1 en zijn dus uitermate geschikt voor zowel outdoor als indoor toepassingen.

Afwerking spandoeken

Glanspolyester MeshFrontlit

D-ringen Zeilogen Koord
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Laat uw bouwlocatie opvallen!

Een bouwlocatie is een blikvanger, duizenden mensen passeren en 

bekijken uw vorderingen. Laat zien wie u bent met onze 

bouwhekdoeken. Onze bouwhekdoeken zijn in alle door u gewenste 

afmetingen te verkrijgen. (standaardformaat 335x175cm)

Mesh bouwhekdoeken zijn winddoorlatend waardoor ze ook aan 

minder stevige constructies als omheiningen bevestigd kunnen 

worden. Onze bouwhekdoeken worden compleet geleverd met een 

full colour print en worden afgewerkt met een stevige zoom en 

zeilogen rondom elke 30cm.



Beachflags

De beachflag is een steeds vaker gebruikte manier om uw boodschap op een

speelse manier bekendheid te geven. Of u deze nou buiten of binnen wilt

plaatsen, bij een evenement of op een beurs, de beachflag is altijd een goede

oplossing.

Swedamast levert haar beachflags standaard met een aluminium frame wat 

kwaliteit garandeerd. Standaard wordt er tevens een handige draagtas en 

grondpen meegeleverd. De aluminium delen zijn deelbaar, hebben een 

diameter van 30mm en een wanddikte van 1,2mm. Tevens worden de 

vlaggen zelf voorzien van een wit- of zwartgekleurd elastisch band.
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Accessoires
Afmetingen

Framehoogte: Doekmaat:

195cm

290cm

400cm

495cm

70x155cm

70x250cm

75x360cm

75x455cm

Overige formaten op aanvraag



Reclameframes

Frames kunnen in elk formaat geleverd worden. Niets is ons te groot!!!

Hangende frames, staande frames, rechthoekig of rond, in iedere kleur

en in ieder formaat leverbaar.

Het materiaal voor uw frame wordt, compleet volgens uw specificaties, op maat

en goed verpakt bij u aan huis geleverd. 

U kunt er ook voor kiezen het frame door Swedamast Nederland BV te laten

plaatsen- / monteren.

De frames zijn uitgevoerd in aluminium buis en vervaardigd volgens de 

hoogste kwaliteitsnormen. Ieder frame kan worden uitgevoerd met een TÜV-

gecertificeerd bevestigings- / koppelsysteem.

Muurframe

Vrijstaand frame

Indoorframe
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Gevelbanieren

De Swedamast Nederland BV gevelbanierhouders worden vervaardigd van 

geborsteld RVS en behoudt derhalve ook op lange termijn haar waarde en 

functionaliteit.

De banier wordt d.m.v. een open zoom over de bevestigingsbuis heen geschoven, 

deze wordt vastgezet aan de gevelbanierhouder en later opgespannen. De 

maximale breedte van de banier is 80cm, daarentegen kunnen we in praktisch 

elke lengte leveren.  

Beschikbare afmetingen

Breedte: Doeklengte:

80cm

Overige lengten op aanvraag

150cm

180cm

200cm

230cm

260cm

Beschikbare doeksoorten

Glanspolyester Block-Out
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Advies op locatie

Onderhoud

RechtformaatRechtformaatRechtformaatRechtformaatRechtformaatRechtformaatRechtformaatPlaatsing
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