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A Car Flag egy egyszerűen kezelhető, látványos reklámesz-
köz, mely a termékek promóciójának érdekes eleme lehet. 
Néhány példa a felhasználásra: saját céges flotta fellobogó-
zása; taxik céges reklámmal; közlekedési lámpánál oszto-
gatva nyereményjáték részeként; új termékek bevezetésekor; 
nemzeti zászlók ünnepek alkalmával.
A Car Flag zászlókat komplett szettben kínáljuk. A készlet  
egy 30 x 20 cm méretű, időjárási hatásoknak ellenálló 
anyagból készülő zászlót, továbbá a gépkocsi oldalablakára 
erősíthető zászlótartót tartalmaz. A zászló igény szerinti 
grafikával (logós vagy fényképes) készülhet a darabszám 
függvényében digitális vagy szitás nyomással.

Kezelése egyszerű:
Helyezze a zászlótartót az autó le-
engedett oldalsó ablaküvegére, majd 
húzza fel az ablakot.

Mounting the Car Flag to your car  
is simple: 
Open the side window, attach the pole 
to the edge of the pane and close the 
window again – that’s it.

Car Flags are first-choice promotional items for car dealers, 
delivery services and supporters clubs. Their possibilities 
of application stretch from everyday use in business to special 
events and car parades.
Car Flags are made of weather-proof knitted polyester, 
printed in chemical screen dye printing or digital chemical 
dye printing. Delivery includes a white plastic car mast.
We are happy to provide custom made Car Flags with your 
logo or design and gladly advise you on printing options. 

A Car Flag használata maximum 60 km/h óra 
szélerősségig lehetséges. A nem rendeltetésszerű 
használatból származó esetleges károkért fele-
lősséget nem vállalunk.

Using Car Flags is possible up to wind speeds of 
max. 60 km/h (37 mph). We are not liable for any 
consequential damages of any kind that may result 
from improper use.

Car Flag S-es méret / Car Flag S M-es méret / Car Flag M

Zászló mérete
Size (flag)

30 x 20 cm
(szél. x mag. / W x H)

40 x 28 cm
(szél. x mag. / W x H)

Rúd mérete
Size (pole)

30 cm hosszú
length 30 cm

43 cm hosszú
length 43 cm

Konfekció

Finish

minden oldalon dupla öltéssel szegélyezve, bal 
oldalon bújtatóval

all sides hemmed with a double stitch, on the left 
side with a sleeve


