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Flagi
Skupią uwagę zarówno stojąc wewnątrz jak i na zewnątrz 
budynku. Wskażą odpowiednią drogę, bądź przekażą 
istotny komunikat. Szeroka oferta pozwoli znaleźć 
rozwiązanie na każdą okazję.

dkoziol@pozytywne.com.pl
+48 601 612 580

www.pozytywne.info
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Flagi często są wystawione na działanie 
czynników zewnętrznych (skrajna temperatura, 
opady, wiatr). Nawet materiał o najwyższej 
jakości nie zachowa swoich właściwości 
bez odpowiedniej konserwacji. Zalecamy 
zastosowanie się do poniższych rad,  
aby przedłużyć żywotność flagi:

1. ��������������������
przemyślane.
Zanieczyszczone powietrze zabrudzi jasne
elementy, a zbytnia ekspozycja na promienie
słoneczne spowoduje blaknięcie wydruku.

2. ��������������������
wystawienia na zewnątrz.
Realna żywotność flagi to 6-8 miesięcy.
Kiedy nie ma potrzeby ekspozycji, flagę można
zdjąć i zakonserwować.

3. Flaga powinna być chroniona przed ciężkimi
warunkami atmosferycznymi.
Mokry materiał zwiększa jej wagę, co
w połączeniu z silnym wiatrem (powyżej
5 w skali Beauforta) może uszkodzić maszt.

4. Flagi można prać w zwykłych pralkach
w temperaturze 30° przy użyciu
standardowych środków piorących.
Flagę przed schowaniem należy dokładnie
wysuszyć i złożyć.
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Flagi na każdą okazję

Druk i wykończenie

Wydruk
dwustronny

Druk wykończony 
elastyczną kiesze-
nią na maszt 

Flaga zadrukowana 
w całości łącznie  
z tunelem

Feather Quill Edge

Wykończenie 
klasyczne

Full Graphic

MobilnaMontowana  
do  słupa 

Wolnostojąca

Nasze flagi dostosowane są do 
różnych warunków zewnętrznych. 

Asfalt, trawa, piasek, śnieg – podłoże nie ma 
znaczenia. Wystarczy dobrać rozmiar flagi do 
komunikatu, który ma zostać przekazany oraz 
odpowiednią podstawę, aby maszt był stabilny.

Crest



Display   #3

26l

Fl
ag

i

Podstawę można 
wypełnić wodą

Flaga napinana za 
pomocą haczyków

Ta flaga stworzy świetne wejście. Zaleca się użycie dwóch podstaw  
UF-ZMSWB po każdej stronie (opcja dodatkowa).

Materiał: Maszt z włókna szklanego - stalowe końcówki; plastikowe haczyki

Grafika: Jednostronna

Montaż grafiki: Tunel

Prędkość wiatru: Do 32 km/h

Zoom+ Arch

*Wysokość może się zmienić ze względu na kształt grafiki. 

Zoom+ Arch ZOOM+ARCH   2500/3000 (wys.) x 4000 (szer.) mm *

Podstawa UF-ZMSWB   162.5 (wys.) x 642 (szer.) mm

Zestaw zawiera:
sześcioczęściowy elastyczny maszt 
bungee, dwa maszty do podstawy, 
elementy do napinania grafiki 
i torbę

Podstawy zapewniają 
stabilizację 

Rączka w podstawie 
ułatwia transport 
(podstawa nie jest 
częścią zestawu)
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Zoom+ Quill

 - Maszt z włókna szklanego.
 - Dostępne wysokości od 2,1 do 4,6 m.
 - Odporność na wiatr do 29 km/h

Flagi
Zoom+

5m

4m

3m

2m

1m

Zoom+ Edge

 - Maszt z włókna szklanego.
 - Dostępne wysokości od 2 do 5 m.
 - Odporność na wiatr do 29 km/h.

5m

4m

3m

2m

1m

Popularne, różnorodne, poręczne i nieskomplikowane maszty Zoom+ będą 
rozwiązaniem na każdą okazję. 
Dzięki szerokiej gamie podstaw flagę można umieścić na każdym podłożu. 

Small Medium Large Extra Large

Small Medium Large Extra Large

Wymiary systemu z grafiką bez podstawy,  
mierzone od podłoża do szczytu. 

Extra Large UF-ZME-EXLA   5070 (wys.) x 770 (szer.) mm

Large UF-ZME-LA   4010 (wys.) x 770 (szer.) mm

Medium UF-ZME-ME   2900 (wys.) x 730 (szer.) mm

Small UF-ZME-SM   2020 (wys.) x 720 (szer.) mm

Flaga 
zadrukowana
w całości

Extra Large UF-ZM-EXLA   4660 (wys.) x 920 (szer.) mm

Large UF-ZM-LA   3430 (wys.) x 1100 (szer.) mm

Medium UF-ZM-ME   2750 (wys.) x 700 (szer.) mm

Small UF-ZM-SM   2180 (wys.) x 580 (szer.) mm

Wymiary systemu z grafiką bez podstawy,  
mierzone od podłoża do szczytu. 
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Zoom+ Feather

 - Maszt z włókna szklanego.
 - Dostępne wysokości od 2,1 do 4,6 m.
 - Odporność na wiatr do 29 km/h.

Zoom+ Crest

 - Maszt z włókna szklanego.
 - Dostępne wysokości od 2,6 do 4,9 m.
 - Odporność na wiatr do 29 km/h.

Flagi
Zoom+

Maszt wykonany  
z włókna szklanego

Torba transportowa 
AB-ZML-01 
(opcja dodatkowa)

Szeroki wybór 
podstaw 

Haczyk do  
mocowania grafiki

5m

4m

3m

2m

1m

5m

4m

3m

2m

1m

Small Medium Large Extra Large

Small Medium Large Extra Large

Extra Large UF-ZM-EXLA   5020 (wys.) x 860 (szer.) mm

Large UF-ZM-LA   3950 (wys.) x 730 (szer.) mm

Medium UF-ZM-ME   3130 (wys.) x 600 (szer.) mm

Small UF-ZM-SM   2470 (wys.) x 540 (szer.) mm

Extra Large UF-ZM-EXLA   5030 (wys.) x 910 (szer.) mm

Large UF-ZM-LA   4180 (wys.) x 800 (szer.) mm

Medium UF-ZM-ME   2950 (wys.) x 740 (szer.) mm

Small UF-ZM-SM   2470 (wys.) x 590 (szer.) mm

Wymiary systemu z grafiką bez podstawy,  
mierzone od podłoża do szczytu. 

Wymiary systemu z grafiką bez podstawy,  
mierzone od podłoża do szczytu. 
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Podstawy do masztów Zoom+

Podstawy

Kształt flagi
Edge / Quill /Crest / Feather • Zalecane jest 

użycie

Weighting 
Ring

UB719-C

• Zalecane jest 
użycie

Heavy 
Duty Peg

FX620Podstawa Kod
Waga / 

Pojemność

Extra 
Large Large Medium Small

Stackable 
Water
Base
UF-ZMSWB

26 l • • • •
Water
Base
UF-ZMGMB 

26 l • •
Large
Water
Base
UF-ZMLWB

30 l • • • •
Small
Square
Base
UF-ZMLSQ-01

7.4 kg • • • •
Large
Square
Base
UF-ZMLSQ-03

12.6 kg • • • • • •
Small
Cross 
Base
UF-ZMSCB-01

1,15 kg • • • •
Large 
Cross 
Base
UF-ZMLCB-01

1,6 kg • • • • • •
Budget
Ground
Spike
UF-ZMBGS-01

1,00 kg • •
Standard
Ground 
Spike
ZF-ZMGS

1,15 kg • • • •
Plastic
Ground
Stake
UF-ZMPSS-01

0,85 kg • •
Concrete
Base
UF-ZMCEM

23,85 kg • • • • • •
Drive 
On Car 
Foot
UF-ZMCFS-01

1,65 kg • • • •
Wall 
Mount
UF-ZMWMF

0,75 kg • •
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Ekonomiczny 
wybór

Komunikat 
jak najwyżej

1620 - 3000 mm

630 mm

1000 mm

2900 - 5300 mm

Obręcz  
(max średnica  

300 mm)

Shimmer

Materiał: Plastikowy maszt, plastikowa podstawa

Maszt: Teleskopowy

Grafika: Jednostronna

Montaż grafiki: Tunel

Pojemność podstawy: 14 litrów

Prędkość wiatru: Do 29 km/h

Ekonomiczna flaga z podstawą, którą można wypełnić wodą. Teleskopowy 
maszt o maksymalnej wysokości 3 m. 

Shimmer podstawa WD102B-01
  1620/3000  (wys.) x 630 (szer.) x 385 (gł.) mm

Shimmer maszt WD102P-01

Flaga idealnie sprawdzi się w miejskiej przestrzeni, 
dzięki możliwości montażu na słupie.

Materiał: Włókno szklane, aluminium

Maszty: Regulowana wysokość

Grafika: Dwustronna

Montaż grafiki: Tunel

Prędkość wiatru: Do 40 km/h

Mistral

Uwaga: przy użyciu brezentu grafika jest nacinana, aby był swobodny przepływ powietrza.

Mistral UB725   do 2000 (wys.) x 890 (szer.) mm

Wind Dancer

Materiał: Aluminiowy maszt, plastikowa podstawa

Maszt: Teleskopowy 

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Montaż grafiki: Oczka

Pojemność podstawy: 66 litrów

Prędkość wiatru: Do 29 km/h

Flaga z teleskopowym masztem. Podstawa może być wypełniona wodą 
lub piaskiem. Dodatkowo dostępne torby transportowe. 

Akcesoria:

Torby (na maszt i podstawę) AB105-C

Wind Dancer podsawa WD105B
  2900/4170/5300 (wys.) x 1000 (szer.) x 1000 (gł.) mm

Wind Dancer maszt WD105OP
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X-banner

Feather

Quill

Edge

Jeden plecak - 4 kształty grafiki!

Mocowanie 
masztów 

Zapinana kieszeń 
na maszty

Kieszonka przy pasku

Zapinana kieszeń 
na grafikę 

Street Flag

Materiał: Maszty włókno szklane, plecak nylonowy wzmocniony

Grafika: Jednostronna

Montaż grafiki: Flagi - tunel; X-banner - system oczkowy

Kształty grafiki: Feather, Quill, Edge, X-banner

Świetne rozwiązanie dla mobilnej reklamy!

Street Flag to rozwiązanie na eventy i masowe imprezy. Pomoże  
ono zorganizować przemieszczanie się lub oznaczyć organizatorów,  
do których mogą zgłaszać się uczestnicy. 

Ten wygodny plecak wyposażony jest w 4  maszty, na których 
zamontować można grafiki w różnym kształcie. 

Street Flag UF-ZMSTF-01   540 (szer.) x 310 (wys.) x 80 (gł.) mm




