Gaat u met uw onderneming
voor de korte of lange termijn?
Uw onderneming verdient een strakke uitstraling en hierin biedt Limeta ondersteuning met
kwalitatieve vlaggenmasten, verlichting en vlaggen en banieren met uw boodschap.
Niemand is gecharmeerd van kapot gewaaide vlaggen die om de mast heen gedraaid
zitten. Dus dat is zeker niet de aanblik die u uw klant toewenst. Kapotte vlaggen ontstaan meestal
door slechte vlaggenmasten. Een eenvoudige, starre vlaggenmast lijkt een voordelige aanschaf,
maar pakt in de loop der jaren erg duur uit door de enorme slijtage van de vlaggen.
Maak de juiste keuze en weet waarom u kiest voor vlaggenmasten van Limeta!
Vlag wikkelt zich nooit om de mast
Geen contragewicht onder de vlag
Vlag wissel zonder mast te kantelen
Eenvoudige vlagwissel
10 jaar garantie
GarantiePLUS 20 jaar
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LIMETA heeft de vlaggenmast opnieuw uitgevonden en voorzien van de modernste materialen en
technieken. De aluminium ‘WindSwinger Pro’ bijvoorbeeld, roteert om haar as en draait dus met
alle winden mee. Door de roterende as kan de vlag zich nooit meer om de mast wikkelen.
Bij Limeta masten zit het contragewicht inwendig in de dubbelwandige aluminium mast verwerkt
in vergelijking met een goedkope baniermast waar dat dit gewicht onder de vlag hangt en door
weersinvloeden de lak van de vlaggenmast kan beschadigen.
In tegenstelling tot een goedkope mast is het wisselen van vlaggen bij Limeta zeer eenvoudig door
het hijsbare systeem en is het niet nodig de mast te kantelen om de vlag te wisselen. Limeta heeft
dit unieke liersysteem ontwikkeld zodat 1 man in een zeer kort tijdsbestek de vlaggen kan wisselen.
Hierdoor bespaart u veel tijd en geld ten opzichte van een goedkope baniermast.
Het resultaat: de boodschap van uw klant is altijd zichtbaar en de vlag of banier gaat veel langer mee!
Veel bedrijven kozen al voor de kwaliteit van LIMETA-masten. Denk aan Ikea, Gamma, McDonald’s,
Woonboulevards, de RAI in Amsterdam en... wellicht u straks ook.
Door te kiezen voor een vlaggenmast van Limeta ontzorgt u uw medewerkers, realiseert u al binnen
1,5 jaar een besparing op de wisselkosten en is de mogelijkheid dat uw vlaggen er niet netjes
bijhangen zeer klein.

Mooie woorden of maken we samen de rekensom?
Kostenbesparing indien u kiest voor Limeta vlaggenmasten
Voorbeeld berekening onderhoud vlaggenmasten, 3 vlaggenmasten voor een periode van 10 jaar:
VOORBEELD 1
GOEDKOPE BANIERMASTEN
4 x Vlaggenwissel per jaar met afmeting 100 x 300
bij hoogglans polyester
Mast dient gekanteld worden om vlaggen te vervangen
Kosten bedrukte vlag
€ 75,Vlaggenwissel (2 personen nodig
om mast te kantelen) per vlag €
€ 30,Voorrijkosten
€ 100,Jaarlijkse kosten vlaggen inclusief wissel;
12 vlaggen per jaar
€ 900,Prijs per wissel incl. voorrijkosten per jaar
€ 760,Totale kosten per jaar €
€ 1.660,Kosten over periode van 10 jaar
€ 16.600,-

VOORBEELD 2
LIMETA VLAGGENMASTEN
2 x Vlaggenwissel per jaar met afmeting 100 x 300
bij SPUN polyester
Vlaggenwissel zeer eenvoudig door 1 persoon te realiseren
Kosten bedrukte vlag
€ 82,Vlaggenwissel (1 persoon kan de vlag
wisselen) per vlag
€ 15,Voorrijkosten (indien Limeta onderhoud doet)
€ 100,Jaarlijkse kosten vlaggen inclusief wissel;
6 vlaggen per jaar
€ 450,Prijs per wissel incl. voorrijkosten per jaar
€ 290,Totale kosten per jaar
€ 740,Kosten over periode van 10 jaar
€ 7.400,Door de draaibare voet en keuze voor SPUN polyester
gaan de vlaggen langer mee!
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