GEZIEN
WORDEN
IS LEUK,
OPVALLEN
NOG BETER!

LIMETA VLAGGENMASTEN

GAAT U MET UW ONDERNEMING VOOR DE
LANGE OF DE KORTE TERMIJN?
Gezien worden is leuk, maar echt opvallen is veel beter. Vlaggen en
banieren zorgen voor een krachtige uitstraling, mits ze er verzorgd
uitzien. Met een LIMETA vlaggenmast wordt u (24/7) gezien. Met
kwalitatieve en verlichte vlaggenmasten van LIMETA zorgen we dat
uw boodschap wordt overgebracht.
Maak de juiste keuze en weet waarom u kiest voor vlaggenmasten van LIMETA!
LIMETA WINDSWINGER PRO
Vlag wikkelt zich nooit om de mast
Geen contragewicht onder de vlag
Vlag wissel zonder mast te kantelen
Eenvoudige vlagwissel
10 jaar garantie
Onderhoudsplan*

STANDAARD BANIERMAST

✖
✖
✖
✖
✖
✖

* Kiest u voor het onderhoudsplan dan krijgt u 2 jaar extra garantie bovenop de huidige garantie!

Aan een standaard mast ziet u niet
altijd direct de kwaliteit af. Bij LIMETA
bent u jarenlang goed zichtbaar door
de onverwoestbare aluminium mast
en kunt u voor het onderhoudsplan
kiezen, waarbij LIMETA zorgt voor
een altijd goed verzorgde uitstraling.
Daarnaast is LIMETA de koploper op
het gebied van innovatieve vlaggenmasten. De gewichten zitten inwendig verwerkt in de mast, waardoor het
gewicht wat bij een standaard mast
onder aan de vlag hangt, geen schade
kan aanrichten wanneer het waait.

Ook kunt u bij LIMETA kiezen voor
een 24/7 zichtbare vlaggenmast met
onze voetverlichting.
Door te kiezen voor een vlaggenmast
van LIMETA neemt u de zorg weg bij
uw medewerkers. In tegenstelling
tot een standaard vlaggenmast
heeft LIMETA een zeer eenvoudig
hijssysteem, waarmee de vlag zo
verwisseld is. Dit bespaart veel tijd en
moeite in vergelijking tot een mast die
gekanteld moet worden.

Een eenvoudige, starre vlaggenmast
lijkt een voordelige aanschaf, maar
pakt in de loop der jaren erg duur uit.
Met een vlaggenmast van Limeta zet
u net die belangrijke stap verder en
bent u over een periode van een jaar
al goedkoper uit.
Wij zetten de verschillen graag voor u
overzichtelijk op een rij.

LIMETA VLAGGENMAST

STANDAARD BANIERMAST

✖

€ 740,-

€ 1.660,-

PER JAAR

PER JAAR

MOOIE WOORDEN OF MAKEN WE
SAMEN DE REKENSOM?
VOORBEELD 1

VOORBEELD 2

LIMETA VLAGGENMASTEN

STANDAARD BANIERMASTEN

2 x Vlaggenwissel per jaar met afmeting 120 x 400 bij SPUN polyester •
Vlaggenwissel zeer eenvoudig door 1 persoon te realiseren

4 x Vlaggenwissel per jaar met afmeting 120 x 400 bij hoogglans
polyester • Mast dient gekanteld worden om vlaggen te vervangen

Kosten bedrukte vlag

€ 82,-

Kosten bedrukte vlag

€ 30,-

Vlaggenwissel (2 personen nodig om mast te kantelen) per vlag

Vlaggenwissel (1 persoon kan de vlag wisselen) per vlag
Voorrijkosten (indien LIMETA onderhoud doet)

€ 100,-

€ 450,-

12 vlaggen per jaar

Prijs per wissel incl. voorrijkosten per jaar

€ 290,-

Prijs per wissel incl. voorrijkosten per jaar

Totale kosten per jaar

€ 740,-

Totale kosten per jaar

Kosten over periode van 10 jaar

€ 30,€ 100,-

JAARLIJKSE KOSTEN VLAGGEN INCLUSIEF WISSEL

JAARLIJKSE KOSTEN VLAGGEN INCLUSIEF WISSEL
6 vlaggen per jaar

Voorrijkosten

€ 75,-

€ 7.400,-

Kosten over periode van 10 jaar

€ 900,€ 760,€ 1.660,€ 16.600,-

DOOR DE DRAAIBARE VOET EN KEUZE
VOOR SPUN POLYESTER GAAN DE
VLAGGEN LANGER MEE!

Kostenbesparing indien u kiest voor DVC vlaggenmasten
Voorbeeld berekening onderhoud vlaggenmasten, 3 vlaggenmasten voor een periode van 10 jaar:

KIES VOOR LIMETA

Buitengewoon duurzaam
Wij doen aan duurzaamheid!
Onze vlaggenmasten zijn
recyclebaar en worden klimaat
neutraal geproduceerd.

Buitengewoon onverwoestbaar
Onze vlaggenmasten zijn van
alluminium gemaakt en dus heel
sterk. Daarnaast gaan zowel de
vlag als de mast langer mee door
ons roteersysteem.

Buitengewoon zichtbaar
Door de optionele verlichting in de
voet van de mast, is uw bedrijf of
merk 24/7 zichtbaar.

Buitengewoon innovatief
Wij zijn uitvinder van de roterende
mast en de unieke mast verlichting.
We blijven continu innoveren.

Buitengewoon zorgeloos
Met behulp van ons onderhoudplan
zorgen wij ervoor dat uw vlaggen
er altijd goed bijhangen voor een
vaste prijs.

Buitengewoon sociaal
Onze masten worden gemaakt in
een sociale werkplaats. Dus kiest u
voor LIMETA, dan draagt u ook een
steentje bij op sociaal vlak.

NEEM CONTACT OP
VOOR MEER INFORMATIE
Engelandweg 3 • 2411 NS Bodegraven • T (0172) 613 959
info@limeta.nl • www.limeta.nl

