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Beachflagg datablad
Derfor bør du velge Beachflagg 
fra UTD!

FORSTERKNINGER
Alle våre beachflagg leveres med ekstra forster-
kninger i stangtupp. Dette er ett av punktene hvor 
beachflaggene får hardest påkjenning og er eks-
tremt viktig at er ekstra forsterket for lang holdbar-
het.

LØPEGANG
Våre løpeganger er elastiske og av høy kvalitet 
som sikrer at flaggene står rett og pent, får fin 
finish og tåler å stå ute i lang tid! Disse er ekstra 
slitesterke og må ikke sammenlignes med en-
klere løsninger.

SØM
Alle våre beachflagg blir konfeksjonert med 
sidekant og dobbelt kantsøm. Dette sikrer lang 
levetid og at flaggene ikke “fliser seg opp” over 
tid. Det finnes veldig mange kina-varianter på 
markedet hvor dette ikke utføres, nettopp fordi 
at produsenter i østen ikke vet hvilke påkjen-
ninger nordiske forhold skaper med vær, vind, 
kulde og sol.

FORSTERKNINGER 
Like viktig som forsterkning i stangtupp er også 
forsterkning der stangen får lov til å vandre 
mest, samt oppspenningen gjøres. Hos UTD står 
kvalitet i fokus på tekstiler.
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Kryssfot og kulelager
Våre kryssføtter er tunge, har 4 solide ben i 
pulverlakkert stål. Vekt på solide 3,7kg og med 
kulelager laget for nordiske forhold. Må IKKE 
sammenlignes med rimeligere varianter på 
markedet.

Mast til beachflagg
Våre beachflagg-stenger holder høy kvalitet og 
er produsert med kvalitet og høy finish. Det er 
viktig at stengene har god flex, tåler kulde og 
sterk vind. Våre stenger er produsert i karbon 
med glassfiber finish. Tilpasset for å passe flag-
genes størrelser. Stangtuppen er også kraftig 
plastbelaget for å forhindre friksjon og slitasje.

Jordspyd
Produsert i rustfritt stål med påsveiset kraftig 
kulelager ment for Nordiske forhold. Må ikke 
sammenlignes med rimeligere varianter på 
markedet. Dette jordspydet tåler å bli banket 
ned i tæle med slegge! SOLID.

Vannring til kryssfot
Solid vannring for å tilføre ekstra vekt til kryssfo-
ten. Kan også fylles med sand! Ved bruk vinterstid 
anbefaler i å benytte frostvæske eller sand/kombi-
nasjon.

Veggfeste / spesialfeste
Vi har også mye annet tilbehør som veggfester, 
hjulstativer, markplater, vanntanker(vekt) m. 
mer. Alt holder den samme høye kvaliteten!


