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WindSwinger &
WindSwinger Pro

Draait met alle
winden mee

WindSwinger &
WindSwinger Pro
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

Uw boodschap
altijd leesbaar
Wind of geen wind!

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,
golfbanen, 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

Limeta B.V.
Dammekant 129b
2411 CC Bodegraven
T (0172) 613 959
F (0172) 617 507
E info@limeta.nl

De WindSwinger

De WindSwinger Pro

Uw boodschap continu in beeld

Nóg meer voordelen!

De WindSwinger is een unieke conische aluminium
vlaggen-mast die om zijn eigen as draait en dus letterlijk
met alle winden meedraait. In combinatie met een vaste
banierhouder zorgt de WindSwinger ervoor dat uw banier
altijd recht en dus leesbaar hangt. Wind of geen wind.

De WindSwinger Pro is het vlaggenschip van Limeta.
Naast alle voordelen van de WindSwinger heeft deze
mast als extra voordeel dat u hem vanaf de grond kunt
bedienen met behulp van een hijsbare in plaats van een
vaste banieruithouder. De WindSwinger Pro is bovendien
een ideale oplossing voor plekken waar voor het kantelen
van een mast geen ruimte is.

Uw voordelen:
• De WindSwinger draait om zijn eigen as en beschikt over een
vaste banierhouder. De banier wikkelt hierdoor niet om de
mast heen, wat zorgt voor een continue leesbaarheid en 		
een aanzienlijk verlengde levensduur van de banier
• Conische, aluminium mast met een mooie uitstraling
• Roterende, kantelbare en nastelbare constructie
• Ook te gebruiken voor traditionele vlaggen

Specificaties WindSwinger Pro

onder

boven

Gewicht

6m

114 mm

60 mm

47 kg

e 783,-

e 783,-

7m

114 mm

60 mm

50 kg

e 844,-

e 844,-

Lengte

Diameter

Prijs
wit

anode

8m

114 mm

60 mm

53 kg

e 887,-

e 887,-

10 m

135 mm

60 mm

72 kg

e 1.251,-

e 1.251,-

12 m

145 mm

60 mm

108 kg

e 1.553-

e 1.553,-

De WindSwinger Pro wordt voor de aangegeven prijs
COMPLEET, dus inclusief reclameconstructie geleverd!

Extra voordelen:
• Ruimtebesparend: deze mast hoeft niet gekanteld te worden
en is met twee handen eenvoudig vanaf de grond te bedienen
• Anti-Diefstal beveiliging: het hijsmechanisme is onzichtbaar
in de mast verwerkt, dus onbereikbaar voor vandalen
• Geen geklapper en praktisch geen slijtage van het koord
• Geen storende gewichten zichtbaar
Witgepoedercoate uitvoering

Blank geanodiseerde uitvoering

Banieren
Vaste banieruithouder

Sierlijke, conische mast

Kantelbare, roterende
constructie

Anti-Diefstal beveiliging

Vanaf de grond te bedienen

Samenstelling

Samenstelling

• Witgepoedercoate of blank geanodiseerde conische
aluminium mast
• Vaste banieruithouder van 100 t/m 150 cm
• Verzinkte stalen, kantelbare en roterende reclameconstructie, compleet met bevestigingsmaterialen

• Witgepoedercoate of blank geanodiseerde conische
aluminium mast
• Hijsbare banieruithouder van 100 t/m 150 cm
• Anti-Diefstal beveiliging
• Boven de 8 m voorzien van een extra verstevigde binnenwand
• Verzinkte stalen, kantelbare en roterende reclameconstructie,
compleet met bevestigingsmaterialen

Lager met aluminium lagerhuis

Stalen kern 40 mm Ø massief

Oranje of zwarte knop met katrol
Verbindingsunit

Lager met aluminium lagerhuis

Aluminium banieruithouder
100-120-150 cm lang

2 scharnierende voetplaten van 15 en 4 mm dik

Kunststof slede

Begane grond

Conische witgepoedercoate of geanodiseerde aluminium mast

3 betonankers

Top-bovenaanzicht
Koord in profiel onzichtbaar en
onbereikbaar voor vandalen

Specificaties WindSwinger

onder

boven

Gewicht

6m

114 mm

60 mm

7m

114 mm

8m

114 mm

Lengte

Diameter

Bij een prachtige mast hoort een minstens zo’n mooie banier.
Laat het aan de experts bij uitstek over om u te adviseren
over de juiste keuze! We maken banieren op maat, al dan niet
voorzien van uw eigen logo tegen aantrekkelijke prijzen!
Geadviseerde baniermaten voor de WindSwinger & Pro
Mastlengte

Ideale baniermaat

6m

100 x 300 cm

7m

120 x 350 cm

8m

120 x 400 cm

10 m

120 x 500 cm

12 m

120 x 600 cm

Professionele en snelle montage
Als u dat wenst verzorgt Limeta de professionele plaatsing.
Dankzij onze prefab constructie kunnen we uw mast(en) direct
plaatsen. Dezelfde dag al wappert uw reclamebanier vrolijk
in de wind.

Voordelig onderhoudscontract
Tegen een vooraf vastgesteld, zeer scherp tarief kunt u een
full-service contract afsluiten. Limeta verzorgt dan het meerjarig onderhoud van uw mast(en) en banier(en).

Contragewicht voor banieruithouder

Prijs
wit

anode

41 kg

e 640,-

e 640,-

60 mm

44 kg

e 693,-

e 693,-

60 mm

46 kg

e 740,-

e 740,-

Afsluitkap met steekslot

Garantie en levertijd

Clamcleat

10 Jaar garantie op breuk en 2 jaar garantie op accessoires en
onderdelen*. Levertijd binnen ca. 2 weken.

Onderdiameter 114-135-145 mm
Limeta op lagers roterende
reclameconstructie

De WindSwinger wordt voor de aangegeven prijs
COMPLEET, dus inclusief reclameconstructie geleverd!

WindSwinger &
WindSwinger Pro
* Vraag ons naar de voorwaarden

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
Postadres
Telefoon
Fax
E-mail
Internet

Dammekant 129b, 2411 CC Bodegraven
Postbus 76, 2410 AB Bodegraven
(0172) 613 959
(0172) 617 507
info@limeta.nl
www.limeta.nl

Alle vermelde prijzen zijn af-fabriek en exclusief BTW. Prijzen zijn geldig in 2018.
De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden kunnen op verzoek worden
toegezonden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

