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Kostnadseffektiv 
och tydligt reklam
Väck din målgrupps intresse med en snygg vepa 
eller banderoll, både inomhus och utomhus. 

Faber banderoller är enkla att sätta upp och har 
en fantastisk tryckkvalitet. Därför är de ett smart 
alternativ till skyltar av papp, plåt och plast.  

Våra textil- och PVC-vepor passar lika bra för 
permanenta installationer som tidsbegränsade 
kampanjer. 

Det är ett snabbt, kostnadseffektivt och attraktivt 
sätt att visa ditt reklambudskap.

Banderoller
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Kedersystem

Nummer Benämning Artikelnummer Beskrivning

1 Kederskena 9001 Obehandlad aluminiumskena som träs på vepan/banderollen

2 Kederlist - Konfektioneringstyp som specificeras för vepan/banderollen

3 Skarvstycke 9011 Skarvstycke i stål för skarvning av kederskenor

4 Upphängningselement 9010 Upphängningselement för förankring i vägg/fasad

5 + 6 Spännbandspaket 9009 Spännbandspaket med spännare och band med travare

7 Ändstopp  9002 Ändstopp i tålig PVC som försluter änden av skenan

Specifikationer

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.



Produktegenskaper

Produktfördelar
• Lämplig för såväl stora som små                

produktionsserier
• Mycket hög tryck- och utskriftskvalitet 
• Anpassade dimensioner och konfektion
• Enkel hantering vid både transport och 

montage
• Lång livslängd

Användingsområden

• Mässor, sport- och företagsevenemang, 
festivaler och konserter

• Reklam på  fasader, broar, staket och        
byggnadsställningar

• Gatureklam och POS-skyltning
• Stadion- och arenareklam
• Produktpresentationer

Staketbanderoll på  
löpmeter – ditt budskap  
i oändlighet
Med digitaltryck får du ändlös skyltning på löpmeter 
i önskad volym och längd på Nonwoven fiberduk 
och polystretch.

Staketbanderoll på rulle kan anpassas till lämplig 
höjd för installationen, från 60 cm till max. 2 m.
Längden för banderoll kan variera mellan 25 m och 
50 m.

Storformatsvepor – ingen 
missar ditt budskap
Storformatsbanderoller eller så kallade fasadvepor 
är det enklaste sättet att täcka en stor yta. Utnyttja 
fasaden på byggnaden för storskalig reklam.

Med PVC mesh med gallerstruktur eller stickad 
polystretch får du banderoller med bra vind-
genomsläpp.
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Konfektion för digital- och screentryckta banderoller
Bestäm storleken på både din vepa och på fästanordningen. Välj bland följande monteringsalternativ:

Öljetter
Öljetter med förstärkt kantband som sitter på ett 
avstånd av 50 eller 100 cm.

På vepor som är tryckta med digitaltryck kan 
genomskinliga, förstärkta plastöljetter användas.

Påsydda rep, färdig för montage
Påsydda rep i alla hörn

 Rekommenderad replängd cirka 1 meter

Sydd kanal
Sydd kanal i tyg i vepans topp, botten eller sidor för 
upphängning på trä- eller aluminiumstav (ingår ej).

På rulle
Vepan är skuren i topp och botten.

Levereras på rulle med motivet i ett stort antal rap-
porter, rullängd 25 till 50 löpmeter. Finns även med 
metallöljetter.

Öglor i textil eller plast
Runda öglor i förstärkt kantbandsmaterial, sticker 
ut cirka 3 cm på sidorna.

Alternativt förstärkta D-ringar av plast i varje hörn.
Finns på begäran med extra medföljande rep färdiga 
för upphängning.

Kardborreband
Påsytt kardborreband.

Välj mellan den ”hårda eller mjuka” delen av kard-
borrebandet.

Skisserna är inte skalenliga utan illustrerar bara de olika alternativen.


