
  
Overige masten

altijd een passende 
oplossing

voor iedere toepassing

voor elk budget

Hoog tijd voor een echte publiekstrekker!
Al decennia lang levert Limeta een uitgebreide collectie 
kwalitatief hoogwaardige, onderhoudsarme aluminium 
vlaggenmasten. In vele lengten en uitvoeringen, zodat u altijd 
een passende oplossing vindt. Daarnaast kunt u bij ons terecht 
voor plaatsing en onderhoud. En natuurlijk voor de vlaggen  
en banieren zelf, op maat gemaakt en voorzien van uw eigen 
corporate identity. Alles onder één dak. Wel zo handig!

Gebruiksvriendelijk en oersterk
Doe-het-zelfketens, meubelboulevards, jachthavens, golf banen, 
gemeenten en automobielbedrijven doen al jaren een beroep 
op ons. Onze vlaggenmasten zijn dan ook:

• duurzaam 
• onderhoudsarm 
• stormvast 
• bestand tegen vandalisme en diefstal 
• gebruiksvriendelijk 
• milieuvriendelijk 
• verkrijgbaar in elke gewenste kleur 
• representatief

 
www.limeta.nl



Meer informatie of een scherpe offerte?
Neemt u dan contact met ons op. U vraagt eenvoudig een 
offerte aan via www.limeta.nl, maar we geven u met plezier 
natuurlijk ook een persoonlijk advies, desgewenst op locatie.  
U vindt onze gegevens hieronder. Graag tot ziens!

Limeta B.V.
Bezoekadres  Dammekant 129b, 2411 CC Bodegraven
Postadres  Postbus 76, 2410 AB Bodegraven
Telefoon  (0172) 613 959
Fax   (0172) 617 507
E-mail   info@limeta.nl
Internet   www.limeta.nl

Alle vermelde prijzen zijn af-fabriek en exclusief BTW. Prijzen zijn geldig in 2017.

De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden kunnen op verzoek worden  

toegezonden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Draaitop met banierhouder

Meerprijs e 111,-

Telescopische vlaggenmast (3-delig)

Type Lengte Prijs

In/uitschuifbare mast, 45-40-35 mm, wit of anode 5,5 m e 120,-

Accessoires -  (meerprijs)

Draaitop met vaste banieruithouder (glijlager)  -  e 59,- 

Auto-standaard, verzinkt, U-vorm -  e 51,- 

Aluminium grondbuis, 50 cm -  e 8,60

Handig én voordelig: een mast huren
Ideaal voor openingen en speciale evenementen: de Huurmast 
van Limeta. Voor een week, een maand of zolang u wilt. En u 
heeft nergens omkijken naar! Als u wilt, brengen en plaatsen 
wij de masten en halen wij ze na de huurperiode weer bij u op. 
En natuurlijk hangen wij uw vlaggen ook meteen even op!

Overige masten
maatwerk voor specifieke wensen

Liever polyester dan aluminium? Liever cilindrisch dan  conisch? 
En is 4 meter in plaats van de standaard 6 meter voor u hoog 
genoeg? Wat uw wensen ook zijn, het kan allemaal. Veel  
hebben wij standaard in onze enorme voorraad. Maar heeft  
u  specifieke wensen waarvoor geen standaard oplossing  
bestaat, dan zetten wij onze professionele mastenbouwers 
graag voor u aan het werk. Voor een oplossing op maat. 

Cilindrische aluminium vlaggenmast
Een budget mast vervaardigd uit aluminium. Deze mast  
kenmerkt zich door de cilindrische vormgeving en de mast 
heeft dus zowel onder als boven dezelfde doorsnede.

 
Overige masten

Specificaties cilindrische aluminium mast

Lengte Diameter Prijs

onder boven wit/anode

4 m 60 mm 60 mm e 113,- 

5 m 60 mm 60 mm e 127,- 

6 m 60 mm 60 mm e 138,- 

6 m 70 mm 70 mm e 171,- 

7 m 60 mm 60 mm e 158,- 

7 m 70 mm 70 mm e 186,- 

7 m 90 mm 90 mm e 244,- 

8 m 90 mm 90 mm e 274,- 

Witgepoedercoate 
uitvoering

Cilindrische mast Blank geanodiseerde 
uitvoering

Anti-Diefstal uitvoering, toepasbaar op masten  

met diameter van 70 en 90 mm.

Meerprijs e 138,-

Polyester vlaggenmast
Een met glasvezel versterkte mast met een conische vorm.  
De mast loopt van onder naar boven taps toe. De mast wordt 
standaard geleverd met een kantelbaar anker.

Constructies cilindrische aluminium mast

Grondpot Vaste
constructie

Muur-
beugels

Kantelanker

diameter prijs diameter prijs diameter prijs diameter prijs

60 mm e 25,- 60 mm e 44,- 60 mm e 91,- 60 mm e 104,-

70 mm e 26,- 70 mm e 55,- 70 mm e 102,- 70 mm e 111,-

90 mm e 38,- 90 mm e 72,- 90 mm e 138,- 90 mm e 122,-

Specificaties polyester mast + kantelanker

Lengte Diameter Prijs

onder boven 

6 m 115 mm 65 mm e 310,-

7 m 115 mm 65 mm e 342,-

8 m 115 mm 65 mm e 365,-

9 m 115 mm 65 mm e 393,- 

Anti-Diefstal uitvoering, handmatig

Meerprijs e 101,-

Anti-Diefstal uitvoering, liersysteem

Meerprijs 6 t/m 8 meter e 163,-

Meerprijs 9 meter e 208,-
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Compleet assortiment
Wilt u naast vlaggenmasten meer doen om op te vallen?  
Vraag dan naar de mogelijkheden die Limeta u kan bieden.  
Wij  leveren onder andere ook eventflags, beachflags,  
gevel banieren, buizenframes, spandoeken enz. 
Graag adviseren wij u welke reclame-uiting het best bij u past. 

Meerprijs draaitoppen cilindrische mast

Lengte Diameter
boven

Prijs
kogellager

4 – 7 m 60 mm e 110,- 

6 – 7 m 70 mm e 127,- 

7 – 8 m 90 mm e 138,- 


