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Wat doen wij? Uw bedrijf in de kijker zetten!
Als fabrikant van vlaggen met toebehoren en promotieartikelen creëert CB Promo voor u, 
uw eigen product, met uw logo, met uw handelsmerk en in de kleuren die u wenst, op de 
manier zoals u wenst.

U hebt de keuze uit, alhoewel deze niet gelimiteerd is :
• vlaggen, rollups, spandoeken, tnt-spandoeken en reclamedoeken
• vlaggenmasten voor binnen en buiten, alle soorten galgen, anti-diefstalsystemen en  
  grondkokers
• surfvlaggen een blikvanger voor overal
• tubo de cilindrische eye-catcher
• aluminium kaders op maat voor tegen de muur of op poten, zelfs in bocht
• opspanframes, de laatste nieuwe blikvanger; mobiel of vast, in elke vorm
• winkelafkapping nieuw : rechte afkapping : bescherm uw etalage tegen de zon, al 
  dan niet bedrukt / renovatie
• klevers, vinyl zelfklevers
• werfborden, wegwijzers, bordjes, reclameaanhangwagen
• voertuigbelettering
• onze specials : behangpapier, personaliseer volledige muren; stoel-en tafelhoezen; ...
• promotiekledij, t-shirts, polo's, sweaters, bodywarmers, fleece-, regen- en 
  wintervesten, petten, regenschermen, parasols, handdoeken, werkkledij 
• relatiegeschenken van weggevertjes tot exclusieve gepersonaliseerde zaken

Ons werk :
• plaatsen, leveren en onderhoud van uw vlaggenmasten 
• samen naar een oplossing zoeken voor uw specifieke vraag of probleem
• bedrukking steeds in samenspraak met u. Onze drukwerken worden in eigen 
  huis gedaan. Verschillende drukmogelijkheden met onze verschillende druk- en 
  persmethodes.
• borduren van uw logo en/of naam. Onze borduurmachines staan garant voor 
  een perfecte uitvoering
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Totaalconcept voor de aankleding van uw zaak.

Wij doen er alles aan om uw bedrijf in de kijker te zetten!

Onze specialisten staan klaar om u met raad en daad bij te staan bij de keuze van 
de juiste producten. Uw logo, naam, ... dient op een goede manier en vooral ook op 
de meest perfecte locatie in het oog te springen.

Wij voorzien u van vlaggenmasten, alu kaders, opspanframes, mobiele frames, 
indoor frames, surfvlaggen, rollups, werfborden, (voertuig)belettering, ... en 
nog zoveel meer.
Alles kan op maat naar uw specifieke noden gemaakt worden.

Ook voor uw personeel kan u bij ons terecht. Wij steken hen in een nieuw kleedje 
met uw logo en/of firmanaam erop aangebracht.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info en uw offerte op maat.
Wij staan garant voor de perfecte uitvoering, volledig naar uw wens en budget.

Samen vormen we hét perfecte team! Bezoek zeker ook onze website cbsport.be.



Het plaatsen van al onze producten geschiedt in volledige samenspraak met u. Wij 
bekijken samen met u wat de beste oplossing.
Naast het leveren en plaatsen, gaan wij echter nog een stap verder.

Wij nemen u alle zorgen uit handen.

• Uw masten zijn niet meer in orde? Geen probleem! Wij beschikken over alle
  wisselstukken om elke mast te kunnen repareren, ook indien wij deze niet 
  geleverd hebben.
• U wenst dat al uw vlaggen en masten aan uw filia(a)l(en) steeds tip top in orde
  zijn? Ook dit kan. Wij maken voor u een onderhoudscontract op en bezoeken 
  dan uw filalen op geregelde tijdstippen en kijken alles na.
  Uw vlaggen worden, indien nodig, vervangen en de functionaliteit en status van 
  uw masten worden gecontroleerd.
  Om alles vlot te laten verlopen, houden wij uw vlaggen bij ons in voorraad. Een
  extra service, zonder extra kosten.
  U ontvangt een gedetailleerd overzicht van de gedane werken tijdens deze "toer".

Alu frames • opspanframes ~ tegen muur, op poten, ...

Het reclamebord bij uitstek

Deze frames, alu kaders kunnen op elke ondergrond geplaatst worden. Tegen 
een muur, een industriebouw, op poten, ....

U kan kiezen uit volgende mogelijkheden :
• Klassiek alu frame met elastieken.
• Optioneel extra houten frame. U verkrijgt dan een flatscreen effect.
• Opspanframes. De pvc doek wordt hier in de kader opgespannen. U kan hier 
  ook kiezen voor een combinatie met rekken.
  Deze frames zijn ook verkrijgbaar in een uiterst stevige uitvoering. Deze kan 
  dan perfect alleenstaand op poten bevestigd worden, zonder dat u steunliggers 
  hoeft te plaatsen.

Wenst u nog iets anders of heeft u speciale noden? Geen probleem. Wij maken 
alles op maat en volledig naar uw wens. We bekijken dan samen wat het beste is 
voor u.
Kaders en frames voor uw bestaande spandoeken kunnen uiteraard ook.

Plaatsen, leveren en onderhoud van vlaggenmasten


