BASISMAST &
ANTI-DIEFSTAL
MAST
DUURZAAM EN
STORMBESTENDIG
BUITENGEWOON
REPRESENTATIEF
ONDERHOUDSARM

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,
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
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DE BASISMAST

KANTELBARE
DAKPLAATSINGSCONSTRUCTIE
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DEGELIJK EN STORMBESTENDIG

Ingebouwde RVS katrol

Deze constructie is geschikt voor dakplaatsing. Omegaprofiel gelast op basisplaat
500x500x10 mm met 4 voorgeboorde
gaten. Hartafstand van de gaten is 400 mm.

Loodkoord

Rijd langs de RAI in Amsterdam en u ziet ze staan: de
basismasten van Limeta. Gemaakt van aluminium, waardoor
ze onderhoudsarm en sterk zijn, maar ook milieuvriendelijk en
aantrekkelijk voor het oog. En daar draait het om bij de presentatie van uw bedrijf!

Ingeforceerde tweede aluminium verstevigingsbuis

Blank geanodiseerde
uitvoering

Geïntegreerd aluminium deurtje met speciaal driehoeksslot

SAMENSTELLING

• Uitgevoerd met een zwarte of oranje platte aluminium knop
• Incl. koord, koordgeleider en kikker om het koord te zekeren
• Witgepoedercoate of blank geanodiseerde conische
aluminium mast
• Leverbaar met vijf verschillende constructies

Lengte

Diameter
onder

boven

6m

114 mm

60 mm

7m

114 mm

8m

Gewicht

Geschikt voor mast 6-9 meter

€ 323,-

Geschikt voor mast 10 meter

Op aanvraag

Extra nylon koord t.b.v. het vieren van de vlag

Geschikt voor mast 12 meter

Op aanvraag

Diameter
onder

boven

wit

anode

14 kg

€ 464,-

€ 464,-

114 mm 60 mm

17 kg

€ 521,-

€ 521,-

8m

114 mm 60 mm

19 kg

€ 575,-

€ 575,-

€ 592,-

9m

120 mm 60 mm

25 kg

€ 737,-

€ 737,-

VLAGGEN

€ 788,-

€ 788,-

10 m

135 mm 60 mm

31 kg

€ 858,-

€ 858,-

48 kg

€ 955,-

€ 955,-

12 m

177 mm 76 mm

61 kg

€ 1.596,-

€ 1.596,-

61 kg

€ 1313,-

€ 1313,-

Bovenstaande masten kunnen wij voor u anodiseren of poedercoaten in alle door u gewenste kleuren. Prijzen op aanvraag.

Bij een prachtige mast hoort een minstens zo’n mooie vlag.
Laat het aan de experts bij uitstek over om u te adviseren
over de juiste keuze! U kunt bij ons terecht voor landenen provincievlaggen en wimpels. Maar we maken ook vlaggen
op maat, al dan niet voorzien van uw eigen logo, tegen
aantrekkelijke prijzen!

wit

anode

12 kg

€ 333,-

€ 333,-

6m

114 mm 60 mm

60 mm

15 kg

€ 384,-

€ 384,-

7m

114 mm

60 mm

17 kg

€ 434,-

€ 434,-

9m

120 mm

60 mm

23 kg

€ 592,-

10 m

135 mm

60 mm

29 kg

12 m

145 mm

60 mm

12 m

177 mm

60 mm

ANTI-DIEFSTAL MAST
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GEEN KANS VOOR VANDALEN

Bij de vaste constructie blijft de gehele
mastlengte boven het maaiveld. De mast
wordt over de constructie geschoven en
gefixeerd met bouten. Het betreft een
thermische verzinkte ijzeren uitvoering.

Diefstal en vandalisme zijn verleden tijd als u kiest voor de basismast met het unieke door Limeta ontwikkelde diefstalbeveiligingssysteem. De conische aluminium mast is in deze variant
voorzien van een afgesloten (dus onbereikbare)
vlaggenlijn met loodkoord.

EXTRA VOORDELEN T.O.V. DE BASISMAST:

• Vlag is strak tegen de mast te spannen d.m.v. koord
en loodkoord
• Geen geklapper en praktisch geen slijtage van het koord
• Geen storende gewichten aan de onderzijde van de vlag,
maar een loodkoord over de lengte van de vlag
• Koordgeleiding onzichtbaar en onbereikbaar voor vandalen
• De ingebouwde RVS katrol kan lager worden gemonteerd
voor toepassing van langwerpige banieren

BASISMAST &
ANTI-DIEFSTAL MAST

VASTE CONSTRUCTIE
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Mast 6-9 meter

€ 90,-

Mast 10 meter

€ 161,-

Mast 6-9 meter

€ 131,-

Mast 10 meter

€ 198,-

Mast 12 meter

€ 232,-

Mast 6-9 meter

€ 151,-

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).

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

MEER INFORMATIE OF EEN SCHERPE OFFERTE?

Nederlandse vlaggen & oranje wimpels
Mast

Vlagmaat

Prijs

Wimpel

Prijs

6m

150 x 225 cm

€ 42,-

250 cm

€ 20,-

7m

200 x 300 cm

€ 69,-

350 cm

€ 22,-

8m

200 x 300 cm

€ 69,-

350 cm

€ 22,-

9m

225 x 350 cm

€ 70,-

400 cm

€ 25,-

10 m

300 x 450 cm

€ 75,-

500 cm

€ 30,-

12 m

300 x 600 cm

€ 90,-

600 cm

€ 44,-

KANTELBARE CONSTRUCTIE
Een kantelbare mastbok waarbij de mast
aan drie zijden wordt ingesloten door de
constructie. Mast is eenvoudig te kantelen
door de onderste bout te verwijderen.

ONDERHOUDSPLAN

Een veel toegepaste constructie waarbij
de mast zowel kantelbaar als nastelbaar is.
Bestaat uit 2 driehoeksplaten plus 3 draadeinden van 500mm lang (m20/m24).

Prijs

Gewicht

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.

KANTELBAAR ANKER
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Lengte

Prijs

€ 303,-

Twee clamcleats (voor het vastzetten van het koord)

Specificaties Anti-Diefstal mast

Specificaties Basismast

€ 272,-

Mast 10 meter

Gebeitste gepolijste roestvrijstalen beugels
voor plaatsing van de mast tegen de gevel
met 4 bevestigingsgaten van 12 mm doorsnede. Worden per twee geleverd, één als
afgebeeld op de tekening en één met een
voetplaat om de mast in te laten rusten.

Anti-Diefstal deurtje

Witgepoedercoate
uitvoering

Mast 6-9 meter

ROESTVRIJSTALEN BEUGELS
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Sierlijke, conische mast

PROFESSIONELE EN SNELLE MONTAGE

Welkomwimpels
Wimpel

Prijs

300 cm

€ 40,-

350 cm

€ 45,-

400 cm

€ 47,-

Dit hebben we nodig om een
prijs te berekenen voor een
vlag met eigen opdruk:
• De afmetingen
• Het aantal vlaggen
• Het aantal kleuren

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
E-mail
Internet

Engelandweg 3, 2411 NS Bodegraven
Postbus 76, 2410 AB Bodegraven
(0172) 613 959
info@limeta.nl
www.limeta.nl

Alle vermelde prijzen zijn af-fabriek en exclusief BTW. Prijzen zijn geldig in
2021. De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden kunnen op verzoek
worden toegezonden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
* Vraag ons naar de voorwaarden

www.limeta.nl

