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Lýsing Hátíðarfánaprentun Heiti Vörunúmer

Diggitalprentaður hátíðarfáni úr satín og heitskorið.

á stöng b x l cm

Þega pantaður er hátíðarfáni þurfa menn

að hafa í huga að viss virðing er í kringum þá 

og því er vandað sérstaklega til allra þátta

við gerð hans og umhyrðu. 50%lit 100x139 FA FDIPHF100-139-1

Taka þarf fram eftirfarandi 100%lit 100x139 FA FDIPHF100-139-2

a: Ákveða stærð 120x167 eða 100x139cm

b: Vilja menn láta þverslá fylgja. 50%lit 120x167 FA FDIPHF120x167-1

c: ákveða lögun fánans. 100%lit 120x167 FA FDIPHF120x167-2

d: á að vera kögur og þá þarf að velja það.

e: eiga að fylgja dúskar og þá í hvaða lit.

f: ef vantar stöngina þarf að velja hana.

g: skoða þarf hvernig á að geima fánann

     1. ef hann á að hanga ætti að vera hlífðarpoki.

      2. ef hann er  upprúllaður er best að hafa hólk.

Í grunnverðinu er innifalið kögur og standard  þverslá

m. Bandi, annað er viðbótarkostnaður

Reiknað er með að lókó komi fullunnin

ef ekki þá reiknast auka vinna.

lengd litur

Kögur á hátíðarfána 12cm Svart BT T08900-700

10cm Blátt dökk

10cm Vínrautt

12cm Gull BT T08900-1158

10cm Hvítt

12cm Hvítt kremaðBT T08900-21115

12cm Blátt ljós BT T08900-11508

6cm Grænt

Hlífðarpokar fyrir hátíðarfána

Pokinn er úr hvítu lérefti og er ætlaður til að 

verja fánann þegar hann er geimdur hangandi

honum er smeigt utanum fánan og lokað með stærð 1 FA SHLP-1

með frönskum rennilás að ofan. stærð 2 FA SHLP-2

(Hægt að sérpanta merkingu á pokann)

Dúskar  á hátíðarfána 100mm Hvítur krem BT 9478-21115

lengd 100mm 99% Rayon 1% Nylon 100mm Gyltur BT 9478-1158

Hægt er að skreita hátíðarfána með Svart BT 9478-700

Skrautböndum og dúskum í nokrum litum Blár ljós BT 9478-11508

(Þverslá og hnúðar fylgja hátíðarfánum )

Skrautband á hátíðarfána

50m Hvítur krem BT 8739-21115

50m Gyltur BT 8739-1158

50m Svart BT 8739-700

50m Blár ljós BT 8739-11508

Vínrautt

Blár dökk

Dúskasett m. Spotta á hátíðarfána FA DÚSKAR.....

Sorgarborði á hátíðarfána

Borðinn er notaður við útfarir og  gefur hann 5,4x0,13m Svartur FA SORG13x540

fánanum ákveðna meiningu.
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