
GEPERSONALISEERDE 
VLAGGEN VOOR UW LAADKLEP
Wenst u uw bedrijf in de kijker te plaatsen? 

Kies uw eigen veiligheidsmarkeringen en -signalen in combinatie met 
uw eigen logo en/of gewenste tekst.
 
Specificaties:
• Afmetingen (B x H): 200 x 300 mm
• 650 g/m²
• Materiaal: polyester met PVC-coating
• Kleur: satijnwit
• Met aluminium bevestigingsstrip

3 eenvoudige stappen om te bestellen
1. Bij het ingeven van de referentie in MyTotalSource verschijnt een 

melding die u vraagt contact op te nemen met uw sales advisor, 
om ons zo de nodige onderstaande informatie te bezorgen:
• Bedrijfsnaam
• Logo
• Kleurcodes
• Type vlag (A, B of C)

 
2. Wij contacteren u nadien via e-mail voor de goedkeuring van het  

ontwerp.
 
3. Zodra u het voorontwerp hebt goedgekeurd wordt de productie 

opgestart, waarna u uw gepersonaliseerde vlaggen ontvangt. 
De levertermijn van de vlaggen bedraagt 2 tot 3 weken na 
goedkeuring van het ontwerp.

 
Gelieve uw sales advisor te contacteren voor meer informatie of om 
uw bestelling te plaatsen.

ADD YOUR LOGO 
AND/OR TEXT HEREADD YOUR LOGO 

AND/OR TEXT HERE

ADD YOUR LOGO 
AND/OR TEXT HERE

Type A (links of rechts)
- hoek van de strepen 60° 

Type B links of rechts)
- hoek van de strepen 45° 

Type C
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2 kleuren  
met 

reflecterende 
strook

3 kleuren  
met 
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Kleurenafdruk 
met 

reflecterende 
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Aluminium 
bevestigingslat 
200 x 15 x 2 mm

REF 111TP5232 111TP5233 111TP5234 111TP5235 111TP5236 111TP5237

Hoeveelheid* Prijs/stuk Prijs/stuk Prijs/stuk Prijs/stuk Prijs/stuk Prijs/stuk

100 € 2,60 € 2,95 € 4,15 € 4,50

Prijs
op

aanvraag

€ 0,40

150 € 2,20 € 2,45 € 3,15 € 3,45 € 0,40

200 € 2,00 € 2,20 € 2,70 € 2,90 € 0,40

300 € 1,85 € 1,95 € 2,20 € 2,40 € 0,40

400 € 1,65 € 1,85 € 2,05 € 2,20 € 0,40

500 € 1,55 € 1,75 € 1,95 € 2,10 € 0,40

600 € 1,50 € 1,70 € 1,90 € 2,00 € 0,40

1000 € 1,40 € 1,55 € 1,75 € 1,85 € 0,40

ONTDEK ONZE SCHERPE 
HOEVEELHEIDSPRIJZEN

*   Minimum bestelhoeveelheid van elk type/kant = 100 stuks
** De rode kleur van de strepen op vlagtypes A en B tellen ook als een kleur

© Maart 2017. TVH® is een gedeponeerd handelsmerk. TVH is een leverancier van reserveonderdelen en accessoires voor de vervolgmarkt, geschikt voor het onderhoud en de herstelling van OEM-apparatuur. 
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