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Beachflag: Genua

Verkrijgbare varianten:

Omschrijving:

Accessoires:
Voor de vlaggen zijn de hier afgebeelde voeten verkrijgbaar. Bruikbaarheid is afhankelijk van de windsterkte en de hoogte van de vlag.

Autovoet Betonvoet
38 kg

Kruisvoet
(zwaar)

Watervoet
zonder wieltjes

Betonvoet 
25 kg

Vario DrillWaterzak

Stalen grondpin

Watervoet
met wieltjes

Kruisvoet
(Licht)

Draagtas

De beachflag Genua is een kleine beachflag met een 
aparte vorm. Deze beachflag is er in één maat, net als de 
bijbehorende mast. Hierbij kunnen verschillende voeten 
gekozen worden.

Deze beachflag heeft een vlagmaat van 165 cm, welke 
kan oplopen tot 250 cm inclusief mast en voet. Een 
beachflag gaat gemiddeld circa 6 maanden mee. Door 
jouw beachflag op tijd binnen te halen kan deze 
levensduur verlengd worden. Is er sprake van windkracht 
6 of hoger? Dan adviseren wij je om jouw vlag binnen te 
halen.

Bij de productie van beachflags kan er gebruik worden 
gemaakt van 2 soorten materialen. Vlag is het standaard 
materiaal voor deze beachflag, maar er kan ook gekozen 
worden voor Polymesh. Polymesh is een lichter materi-
aal en gaat gemiddeld langer mee dan het standaard 
materiaal Vlag. Om de levensduur van de beachflags 
positief te beïnvloeden, worden deze niet omgezoomd 
geleverd.

Genua 165: 
Een vlagmaat van 165 cm. De totale hoogte inclusief 
mast en voet is 250 cm.



Beachflag: Genua
Handleiding

Mast onderdelen Volg deze stappen:

A

B

C

2 staande buizen

flexibel topstuk

spanring 

Plaats de vlag in de voet.

21
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A

A

B

C

1 Steek de delen van de mast in elkaar.
Schuif de spanring op de mast. 

-
-

2 Steek de mast in de tunnel en schuif de vlag op de mast. Schuif de 
flexibele top voorzichtig in de gebogen tunnel  aan de bovenzijde.

-

3 Trek de vlag strak naar beneden.
Bind de vlag vast aan de spanring.
Schuif de spanring naar beneden tot de vlag strak staat en draai de 
vleugemoer vast 

-
-
-



Beachflag: Genua
Template

Genua 165

Tunnel
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Totale beeldvak

 

Beelden / tekst 
binnen deze 
stippellijn
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