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דגלי רוח במידות שונות לאירועי חוץ,
דגלי רוח כולל סטנד, הדגל כולל הדפסה, ניתן להדפסה דו צדדית 
דגל רוח זה כולל המתקן והדפסה על פי גרפיקה בבחירת הלקוח 

או בעיצוב שלנו עבור הלקוח. 
קיימים מספר אפשרויות לגדלים לפי צרכי או דרישת הלקוח. 
מתאימים מאד לפעילות חוץ, כנסים, ירידים, אירועי ספורט, 

תערוכות בשטחי חוץ, פסטיבלים ואירועים אחרים. 
מצויין גם לשימוש פנימי. 

מאד מתאים למחפשי חשיפה בתנאי חוץ ולנותני חסות באירועים. 
מתאים לכל תנאי מזג האויר 

דגל אירוע זה כולל מוט טלסקופי אלומיניום מתקפל לאחסון קל. 
אדם אחד יכול להתקין את המתקן והדגל בתוך מספר דקות. 

זרוע הדגל האופקית בראש מבטיחה כי הדגל תמיד גלוי. 
זרוע הדגל זה גם מאפשרת לדגל להסובב לפי כיוון הרוח. 
בסיס הדגל, רגל מתכת בצורת X או יתד לנעיצה באדמה. 
המתקן מתקפל לתיק נשיאה קטן מבד, מאד נח להובלה. 

אנחנו מוכרים את המתקן והדגל כולל הדפסה לפי גרפיקה מותאמת. 
הדגל מודפס על גבי בד סאטן איכותי ועמיד באמצעות מדפסת דיגיטלית בפורמט

גדול או בסובלימציה. 
אנו לא דורשים כמות הזמנה מינימאלית.

 

 

דגלי רוח
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דגלי סיני במידות שונות לאירועי חוץ,
דגלי סיני כולל תורן במידות 2,3,4,5 מטר לפי בחירת הלקוח. 

הדגל כולל הדפסה, ניתן להדפסה דו צדדית. 
קיימים מספר אפשרויות לגדלים לפי צרכי או דרישת הלקוח. 

מתאימים מאד לפעילות חוץ, כנסים, ירידים, אירועי ספורט, תערוכות בשטחי חוץ,
פסטיבלים ואירועים אחרים. 

מתאים מצויין גם לשימוש פנימי. 
מאד מתאים למחפשי חשיפה בתנאי חוץ ולנותני חסות באירועים. 

מתאים לכל תנאי מזג האויר 
דגל אירוע זה כולל תורן מתכת מחוזק לקרקע באמצעות בזנטים או בסיס מותאם. 

זרוע הדגל האופקית מבטיחה כי הדגל תמיד גלוי. 
זרוע הדגל זה גם מאפשרת לדגל להסובב לפי כיוון הרוח. 

בסיס הדגל, רגל מתכת מותאמת או בזנט לנעיצה באדמה. 
התורן אינו מתקפל ומחייב הובלה מתאימה. 

אנחנו מוכרים או/ו משכירים את התורן והדגל כולל הדפסה לפי גרפיקה מותאמת. 
הדגל מודפס על גבי בד סאטן איכותי ועמיד באמצעות מדפסת דיגיטלית בפורמט

גדול או בסובלימציה. 
אנו לא דורשים כמות הזמנה מינימאלית

דגל סיני
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דגל הטיפה הינו הבחירה החסכונית ביותר עבורכם לדיגול אירוע שטח או
בתערוכה,

מאד מתאים לשטחי חוץ ומאד בולט גם בתוך אולמות, 
חסכוני ומשתלם במיוחד ללקוחות המזמינים כמויות גדולות ( מעל 10 יח') לאירוע

או תערוכה. 
מאד מיוחד וחגיגי בשטחי חוץ ומאד בולט באולמות ותערוכות. 

דגל מעוצב בצורת טיפה יכול להגיע עד לגובה של מ 2.5 ועד 4.5 מטר מהקרקע. 
מפרט טכני: 

בסיס הדגל משטח רצפתי במורכב מ 4 רגליים. 
ההדפסה ע"ג הדגל מתבצעת על גבי בד משתקף מיוחד לדגלים בדפוס משי או

בתהליך סובלימציה. 
סובלימציה זהו תהליך העברה של גרפיקה בצבעים מלאים או תמונה למוצרים

שמצופים בפולימר. 
מדפיסים את הגרפיקה בדיו סובלימציה על נייר מיוחד ואיכותי. 

ההעברה נעשית באמצעות מכבש חום – התוצאה היא הדפסה באיכות
מעולה.ניתן לקבל את הדגל גם בהדפסה דיגיטלית. 

הדגל מסופק במספר חלקים אשר אינם תופסים נפח וניתן להרכבה מהירה וקלה
בשטח. 

תורן הדגל מורכב מ 3-5 חלקים.

דגל בעיצוב טיפה
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דגלי באנר עם בסיס מים במידות שונות לאירועי חוץ דגלי רוח כולל סטנד.
הדגל כולל הדפסה, ניתן להדפסה דו צדדית, ההדפסה על בד דגל או בד סאטין

לפי בחירת הלקוח 
ניתן גם להדפסה דו צדדית. 

דגל רוח זה כולל המתקן והדפסה על פי גרפיקה בבחירת הלקוח או בעיצוב שלנו
עבור הלקוח 

קיימות מספר אפשרויות לגדלים לפי צרכי או דרישת הלקוח. 
מתאימים מאד לתנאי חוץ, כנסים, ירידים, אירועי ספורט, תערוכות בשטחי חוץ,

פסטיבלים, ואירועים אחרים ומתאים מצויין גם לשימוש פנימי 
מאד מתאים למחפשי חשיפה בתנאי חוץ ולנותני חסות באירועים 

מתאים לכל תנאי מזג האויר דגל אירוע זה כולל מוט טלסקופי אלומיניום ובסיס
מים מפרק ל 4 חלקים לאחסון קל. 

התקנה מהירה תוך מספר דקות. 
בסיס הדגל מפלסטיק מורכב מ 4 חלקי פלסטיק למילוי בחול או מים בה"כ עד 70

ליטר אשר מספק יציבות מלאה וגם ברוח

דגל באנר בסיס מים
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דגלונים ושרשראות דגלים

מבחר דיגלונים במגוון גדלים וחומרים, מייוצרים מפלסטיק או מנייר מצופה למינציה 
דגלונים בהדפסה דו צדדית מותקנים על עמוד הנצמד לשולחן או קיר 

שרשראות דגלים במגוון צורות וגדלים בהדפסה דו צדדית, ניתן להזמין גם בכמויות קטנות (50 מטר)





13.3.2019 דף נחיתה - דגלים

http://hezikdm.co.il.vp4.me/flags 6/6

לפרטים נוספים והזמנה השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

שלח

www.hezikdm.co.il

ניידמייל *שם מלא *

אני מאשר/ת קבלת דיוור במייל

דף נחיתה מאת smoove - דיוור אלקטרוני




