
Krzywe koło 34,  
84-230 Rumia 
NIP: 588-237-14-15 

Telefon: 515 776 858 | 58 572 61 35 
E-mail: shop@flagi-hurtownia.pl 
Sklep: www.flagi-shop.pl

Podziel się swoją realizacją na naszym 
profilu: @FlagiShopHurtowniaFlag 

Odwiedź nasz sklep  
i złóż zamówienie!  

 

 
Dbałość o żywotność flagi    

Flaga jest codziennie wystawiona na niekorzystne warunki atmosferyczne. Poniżej podajemy kilka przydatnych rad, które pomogą 

przedłużyć żywotność materiału:  

▪ Flagi nie należy narażać na zbyt duże nasłonecznienie. Silne promienie słoneczne mogą wpływać na zmianę koloru wydruku. 

▪ Należy zadbać, aby flagi były czyste, nie pokryte oparami, kwasami, zanieczyszczeniami z kominów. Zabrudzenia osłabiają 

materiał, dlatego warto od czasu do czasu wyprać flagę. 

▪ Jeśli zauważysz naderwany brzeg flagi, należy jak najszybciej go zabezpieczyć, aby zapobiec dalszemu pruciu materiału. 

▪ Przy dużych wiatrach pamiętaj o opuszczeniu flagi do połowy masztu, a przy większych podmuchach – całkowitym zdjęciu. 

▪ Zwróć uwagę, aby flaga była umiejscowiona w bezpiecznej odległości od innych obiektów (dachów, płotów, drzew itp.). 

Każdy materiał kiedyś się zużywa. Czas żywotności jest zróżnicowany i zależy od  warunków pogodowych, a także 

umiejscowienia flag. Trzeba również pamiętać, że wyżej położona jest flaga, tym bardziej narażona na działanie wiatru. 

Nie ściągana flaga powinna wytrzymać około jeden sezon.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gwarancja jest na nadruk natomiast nie na materiał. 
 

Jak powstaje Twoja flaga?    

 

Nasze flagi reklamowe drukowane są technologią druku cyfrowego. Czas produkcji flagi wynosi średnio 5-8 dni roboczych, 

w zależności od wybranego materiału.  

 

1. Każdy projekt jest ripowany do maszyny drukującej, a następnie nadrukowywany centymetr po centymetrze na beli 

materiału flagowego o długości 100 m.  Tusze przenikają na drugą stronę flagi, tworząc odbicie lustrzane, którego 

widoczność zależy od gramatury materiału.  

2. Tak nadrukowana belka przeniesiona jest do maszyny, w której pod wpływem bardzo wysokiej temperatury (około 

200˚C), wszystkie wydruki zostają utwardzone termicznie. Następnie flagi są wycinane i prane w celu usunięcia 

nadmiaru tuszu.  

3. Po wysuszeniu flagi trafiają na szwalnie, gdzie zostaje dokonana obróbka krawiecka.  

4. Tak wykończone flagi zostają spakowane i wysłane do klienta.  

 

https://www.facebook.com/FlagiShopHurtowniaFlag/

