OFERTA
UNITATI MILITARE
Şi vreau să
ştiţi că
NU AM NICI
O CARIE !

®

®

“nouă ni se fâlfâie !”
Preţurile din acest catalog
sunt valabile începând cu

01 martie 2021
Orice oferte, liste de preţuri emise anterior datei mai sus menţionate îşi pierd valabilitatea

Produsele din prezentarea noastră sunt doar o
parte din gama variată de materiale pe care le
putem fabrica.

Tot ce urmează a ﬁ prezentat, este realizat în fabrica
noastră şi pe cât posibil cu materiale şi materii prime
fabricate în România.

Pentru a veriﬁca disponibilitatea pe stoc unor produse,
precum şi dacă acestea se pot realiza, vă rugăm să
îi contactaţi pe reprezentanţii noştri.

Datele noastre de contact sunt:

FABRICA DE STEAGURI srl
Bucureşti, Sector 6
Bd.Timişoara nr.84
Complex COMET
productie@fabricadesteaguri.eu

Departament Vânzări:
0737 DRAPEL (0737 37 27 35)
0722 644 274
Departament Procesare Graﬁcă
/ Producţie:
0724 FANION (0724 326 466)

!!!! Foarte IMPORTANT !!!!
Pentru corespondență , vă rugăm folosiți numai adresa de mai sus.
NU TRIMITEȚI plicuri, colete, etc către sediul social.

Program de lucru: luni - vineri, orele 9:00 - 17:00
®®

Ofertă Articole pentru

UNITĂȚI MILITARE
În fabrica noastră putem produce aproape întreaga gamă de articole
necesare activităților de reprezentare și protocol pentru unitățile
militare.

Steaguri de identificare, fanioane, lănci, steme, eșarfe decorare
drapele, centuri port-drapele, etc.

Atât steagurile, cât și fanioanele pot fi realizate prin
BRODERIE sau IMPRIMARE. Personalizarea se face
cu grafica beneficiarului. Pentru execuție avem nevoie de
fișier în format vectorial: COREL, EPS, AI, PDF. În
cazul în care nu aveți un tip de fișier din cele menționate mai sus, putem folosi și un fișier de tip JPEG sau TIFF,
dar calitatea imprimării este în strânsă legatură cu
calitatea fișierului pus la dispoziție de către client.

3
®®

Ofertă Articole pentru

UNITĂȚI MILITARE
DRAPELE PERSONALIZATE
BRODATE
În fabrica noastră putem produce
drapele BRODATE pentru unități
militare cu orice însemne grafice.
Plaja de dimensiuni pe care o
putem acoperi este destul de mare,
reușind să realizăm fără dificultăți din
punct d e vedere tehnic si steaguri de
2,10x1,40 m , sau chiar mai mari.
Cele mai solicitate dimensiuni fiind
1,35 x0,90 m și 0,90 x 0,60 m.
Avem permanent pe stoc toate materialele necesare: satin , franjuri din material textil sau din fir metalic auriu sau
argintiu, ciucuri și toate celelalte materiale auxiliare pentru producție.
Pentru realizarea acestor steaguri, avem
nevoie din partea beneficiarului fișiere
cu grafica în format vectorial: COREL,
EPS, AI, PDF.
Câteodată se poate lucra și cu fișiere de
tip poză: JPEG, TIFF dar trebuie ca
acestea să fie de o calitate ridicată.
Totuși acest aspect poate genera
costuri suplimentare de producție.
Pentru a vă putea face un calcul de
preț obiectiv, vă rugăm să ne trimiteți
o imagine cu drapelul care se dorește a fi
realizat, cantitate, dimensiuni și ce finisaje doriți (franjuri din material textil
sau fir metalic, ciucuri, etc )
Până nu primim aceste informații nu
putem face nici un fel de deviz pentru
producție.
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Ofertă Articole pentru

UNITĂȚI MILITARE
DRAPELE PERSONALIZATE
BRODATE
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Listă de Preţuri
PRODUSE STANDARD
DRAPELE cu STEMĂ ROMÂNIA
pt INTERIOR
STEAGURI - România CU STEMĂ IMPRIMATĂ
II.5.1.Drapel tricolor România 0,90 x 0,60 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
II.5.2.Drapel tricolor România 1,35 x 0,90 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
II.5.3.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri

95,00 lei/buc
135,00 lei/buc
295,00 lei/buc

STEAGURI - România CU STEMĂ BRODATĂ - PIESE DISPONIBILE NUMAI LA COMANDĂ
Stema României brodată cu fir auriu/argintiu - aplicată pe ambele feţe
II.6.1.Drapel tricolor România 0,90 x 0,60 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
II.6.2.Drapel tricolor România 1,35 x 0,90 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
II.6.3.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
II.7.CIUCURE din franj - ARTICOL OPŢIONAL (franj standard din mătase)

1500,00 lei/buc
2350,00 lei/buc
3300,00 lei/buc
12,50 lei/buc

OPŢIONAL se poate aplica
FRANJ METALIC ŞI CIUCURI
DIN FRANJ METALIC ŞI FIR
METALIC

FRANJ METALIC
125,00 lei/ml
CIUCURE DIN FRANJ ŞI FIR METALIC 115,00 lei/buc
DISPONIBIL ÎN 2 VARIANTE - ARGINTIU / AURIU

Preţurile de mai sus nu includ TVA.
Pe stoc ţinem permanent produse din categoria de mai sus numai pentru dimensiunea de 1,35 x 0,90 m.
Pentru cantităţi mai mari de 10 de bucăţi / reper vă rugăm să cereţi preţuri de la reprezentanţii noştri.
De asemenea pentru disponibilitatea celorlalte dimensiuni şi termenul de execuţie vă rugăm să ne contactaţi.
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Ofertă Articole pentru

UNITĂȚI MILITARE

OFERTĂ SPECIALĂ
DRAPEL ROMÂNIA cu STEMĂ BRODAT
Setul este compus din 2 piese: drapel pentru
interior - confecționat din satin dublă față
cu franjuri din material textil de culoare
galbenă și un PORT-DRAPEL din gama
premium. Port-drapelul este alămit (auriu).
Steagul are dimensiunea de 1,35 x 0,90 m
port-drapelul are înălțimea de aprx 2,10 m.
Steagul se realizează din material textil SATIN dubla față și franjuri și ciucuri din
franjuri din material textil de culoare galbenă.
Stema României este brodată și apoi aplicată
pe ambele fețe ale steagului.
La cerere se pot pune franjuri și ciucuri din
fir metalic auriu.
Preț: 3200,00 lei/set - Preț fără TVA.
(1 steag + 1 port-drapel alămit)
OPȚIONAL:
Franjuri și
2 CIUCURI din
fir metalic se adaugă
465,00 lei + tTVA.
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Ofertă Articole pentru

UNITĂȚI MILITARE
DRAPEL IDENTIFICARE
PERSONALIZAT
Drapelele de Identificare personalizate le putem
produce în orice configurație grafică sau dimensională.
Uzual lucrăm cu satin, un material lucios, foarte
elegant, care se pretează pentru astfel de steaguri de
reprezentare. Dar, avem permanent în stoc, mai
multe tipuri de materiale, care se pot adapta pentru
foarte multe scopuri ( pt interior / exterior, mat sau
lucios, etc)
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Ofertă Articole pentru

UNITĂȚI MILITARE

OFERTĂ SPECIALĂ
DRAPEL IDENTIFICARE
PERSONALIZAT
Setul este compus din 3 piese: drapel pentru interior confecționat din satin dublă față cu franjuri din material
textil de culoare galbenă, 1 lance și un suport pentru podea
simplu.
Steagul are dimensiunea de 0,90 x 0,60 m,
lancea au înălțimea de 2,00 m și suportul are
dimensiunile de 30 x 30 cm.
Steagul se realizează prin imprimare pe material
textil - SATIN dubla față - pe ambele fețe.
Imprimarea se poate face în policromie și este
rezistentă la spălare și călcare. Lancea este
confecționată din lemn de tei. Nu are noduri și se
poate folosi și la exterior. Are un nivel de finisare
foarte ridicat. Baza este confecționată din pal
melaminat - culoare lemn natur.
Preț: 245,00 lei/set - Preț fără TVA.
(1 steag + 1 lance + 1 suport)
NOTĂ:
Prețul de mai sus este valabil pentru ridicarea produselor de la noie de la
noi de la fabrică. Prețul nu include taxele de curierat - - în funcție de
localitatea unde este sediul beneficiarului, se pot calcula.
Pentru execuția steagului PERSONALIZAT avem nevoie din partea beneficiarului de fișier cu grafica în format vectorial: COREL, EPS, AI, PDF. În cazul
în care nu aveți un asemenea fișier, încercăm să folosim și un fișier de tip poză,
dar calitatea imprimării depinde în mod direct de calitatea fișierului cu grafica
pus la dispoziție de client.
Pentru cantități mai mari, vă rugăm sa solicitați un deviz de la colegii noștri.
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Ofertă Articole pentru

UNITĂȚI MILITARE
EȘARFĂ DECORAȚIE DRAPEL
Eșarfa decorație drapel este confecționată din material textil 2 straturi.
Material mat cu densitate de cca. 200 gr/m2.
Are dimensiunea de 2,00 m x 3,50 cm. La un capăt este
prevăzută cu un inel de culoare argintie și la celălalt cu un
ciucure din franjuri de culoare galbenă , argintie sau altă
culoare la cererea beneficiarului.
Aceste eșarfe se confecționează la comandă în
configurațiile de culori solicitate de beneficiar.
Termen de executie:
2 -3 zile de la lansarea comenzii ferme.
Preț:

125,00 lei/buc.

Prețul de mai sus NU include TVA.
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Listă de Preţuri
PRODUSE STANDARD
I.DRAPELE STANDARD pt EXTERIOR
ROMÂNIA, UE, NATO
I.1.1.Drapel tricolor
I.1.2.Drapel tricolor
I.1.3.Drapel tricolor
1.1.4.Drapel tricolor

România 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
România 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
România 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
România 0,90 x 0,60 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

7,90 lei/buc
13,80 lei/buc
14,00 lei/buc
35,00 lei/buc

I.1.5.Drapel tricolor
I.1.6.Drapel tricolor
I.1.7.Drapel tricolor
I.1.8.Drapel tricolor

România 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
România 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
România 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
România 1,35 x 0,90 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

9,00
20,00
25,00
70,00

I.1.9.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
I.1.10.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
I.1.11.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
I.1.12.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

lei/buc
lei/buc
lei/buc
lei/buc

28,50 lei/buc
50,00 lei/buc
58,00 lei/buc
165,00 lei/buc

I.2.1.Drapel
I.2.2.Drapel
I.2.3.Drapel
I.2.4.Drapel

UE 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
UE 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
UE 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
UE 0,90 x 0,60 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

17,00
20,00
25,00
35,00

lei/buc
lei/buc
lei/buc
lei/buc

I.2.5.Drapel
I.2.6.Drapel
I.2.7.Drapel
I.2.8.Drapel

UE 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
UE 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
UE 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
UE 1,35 x 0,90 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

22,00
40,00
44,00
70,00

lei/buc
lei/buc
lei/buc
lei/buc

I.2.9.Drapel
I.2.10.Drapel
I.2.11.Drapel
I.2.12.Drapel

UE 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
UE 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
UE 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
UE 2,10 x 1,40 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

39,00
69,00
78,00
165,00

lei/buc
lei/buc
lei/buc
lei/buc

I.3.1.Drapel
I.3.2.Drapel
I.3.3.Drapel

NATO 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2-emblema aplicată-ambele feţe
NATO 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
NATO 0,90 x 0,60 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

115,00 lei/buc
33,00 lei/buc
35,00 lei/buc

I.3.4.Drapel
I.3.5.Drapel
I.3.6.Drapel

NATO 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2-emblema aplicată-ambele feţe
NATO 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
NATO 1,35 x 0,90 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

165,00 lei/buc
60,00 lei/buc
75,00 lei/buc

I.3.7.Drapel
I.3.8.Drapel
I.3.9.Drapel

NATO 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2-emblema aplicată-ambele feţe
NATO 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
NATO 2,10 x 1,40 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

345,00 lei/buc
140,00 lei/buc
165,00 lei/buc

Preţurile de mai sus nu includ TVA.
Produsele prezentate mai sus sunt permanent disponibile pe stoc. Pentru cantităţi mai mari de
100 de bucăţi / reper şi disponibilitatea acestora vă rugăm să cereţi preţuri și termen de execuție
de la reprezentanţii noştri.
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Ofertă Articole pentru

UNITĂȚI MILITARE

OFERTĂ
SPECIALĂ
SET DRAPELE
ROMANIA, UE, NATO
pentru interior
Set compus din 3 drapele pentru interior ROMANIA, UNIUNEA EUROPEANĂ, NATO confecționate din satin dublă față cu
franjuri din material textil de culoare
galbenă, 3 lănci și un suport pentru podea
triplu.
Steagurile au dimensiunea de 1,35 x0,90 m,
lăncile au înălțimea de 2,00 m și suportul
are dimensiunile de 80 x 30 cm.
Preț: 490,00 lei/set.
(3 steaguri + 3 lanci + 1 suport)
Prețul de mai sus nu include TVA.
NOTĂ:
Prețul de mai sus este valabil pentru
ridicarea produselor de la noi de la fabrică.
Prețul nu include taxele de curierat
- în funcție de localitatea unde este sediul
beneficiarului, se pot calcula.
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Ofertă Articole pentru

UNITĂȚI MILITARE

STEAGURI pentru EXTERIOR
PERSONALIZATE
Putem produce orice fel de drapele personalizate pentru exterior. Folosim
multe tipuri de materiale în funcție de specificul lucrării.
Avem în dotare utilaje industriale pentru imprimarea materialelor cu
lățimi de până la 3,20 m, ceea ce ne permite realizarea unor steaguri de
dimensiuni foarte mari dintr-o singură bucată de material.

OFERTĂ
SPECIALĂ
SET DRAPELE
ROMANIA, UE, NATO
pentru exterior
Steaguri pentru exterior
dimensiune
1,35 x 0,90 m
material
poliester de steag pt
exterior - 115 gr/m2
cu microperforații
finisare

manșon pt lance
sau
margine întărită pt catarg

cantitate

20 buc
(ROMANIA - 10 buc
UE - 5 buc
NATO - 5 buc )

Preț:

690,00 lei/SET (20 de steaguri)

Prețul de mai sus nu include TVA și taxele de
curierat.
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Ofertă Articole pentru

UNITĂȚI MILITARE
FANIOANE PERSONALIZATE
sau ȚĂRILE LUMII
Fanioanele sau stegulețele pe care le putem produce, sunt
într-o gamă foarte variată de forme și ﬁnisaje.
În general se lucrează cu satin, care este materialul cel
mai solicitat de către clienți, penru astfel de produse.
Se pot fabrica foarte rapid serii mari.
Avem capacitate de producție foarte ridicată,
astfel încât putem livra într-un interval de
2 -3 zile comenzi de sute de bucăți.
Imprimarea se poate face în POLICROMIE, cu ce imagine
dorește beneﬁciarul.
Avem pe stoc și o gamă completă de accesorii (suporturi de fanion/steguleț)
din materiale diverse: lemn , metal , etc cu un nivel de ﬁnisare foarte ridicat.
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Ofertă Articole pentru

UNITĂȚI MILITARE
OFERTĂ SPECIALĂ

FANIOANE PERSONALIZATE / STEGULEȚE

SET FANIOANE
PERSONALIZATE

SET STEGULEȚE
ROMANIA, UE, NATO
pentru birou

Fanioane personalizate
dimensiune

14 x 21 cm

Steagulețe pentru birou

material

satin - dubla față
carton la interior
șnur pe margine

dimensiune

24 x 16 cm

material

satin - dubla față

conform grafică
beneficiar
POLICROMIE
imprimarea se face pe
ambele fețe

cantitate

3 buc
(ROMANIA ,UE,NATO)

imprimare

cantitate
Preț:

Setul cuprinde 3 stegulețe și 3 suporturi
din lemn superior finisat
Suportul are înălțimea de cca 40 cm

25 buc

Preț:

260,00 lei/SET
(25 buc fanioane)

70,00 lei/SET
(3 steagulețe + 3 suporturi)

Prețurile de mai sus nu includ TVA și taxele de curierat.
Pentru confecționarea fanioanelor personalizate avem nevoie de fișier cu grafica
în format vectorial: COREL, EPS, AI. PDF.
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UNITĂȚI MILITARE
CENTURI
DIAGONALE
ȘI
DIAGONALE
PORT-DRAPEL
Vă putem pune la dispoziție
o gamă de centuri diagonale și
centuri port- drapel, confecționate
din piele toval simple sau îmbrăcate
în satin.

DIAGONALĂ PORT-DRAPEL
din piele toval - culoare neagra

480,00 lei/buc

DIAGONALĂ PORT-DRAPEL
din piele toval îmbracată în SATIN

650,00 lei/buc

CENTURĂ DIAGONALĂ GARDĂ DRAPEL

590,00 lei/buc

din piele toval îmbracată în SATIN

Prețurile de mai sus nu includ TVA.
Pentru verificare stoc și termen de livrare vă rugăm apelați la reprezentanții
noștri.
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UNITĂȚI MILITARE

ALTE ARTICOLE
SUPORT din elastic pentru CASCĂ
este folosit pentru a putea atașa diverse elemente
specifice echipamentului militar
Acest produs se realizeaza
la comandă. Pentru preț și
termen de execuție, vă rugăm
să solicitați informații
de la reprezentanții noștri.

23 cm

VÂRF pentru lance din alamă
Vârf pentru lance realizat din alamă masivă.
Avem permanent pe stoc 2 -3 bucăți.
Este finisat la un nivel superior.
Preț:

380,00 lei/buc

Prețul de mai sus nu include TVA și taxele de
livrare.
Øint 33 mm
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UNITĂȚI MILITARE

ALTE ARTICOLE
PLACHETE ANIVERSARE
Plachete personalizate imprimate pe plăci metalice.
Se pot imprima pe plăci aurii sau argintii. Se montează
pe plăci din lemn sau pe mape din pluș. Dimensiunea
maximă a mapelor / plăcilor din lemn este de 20 x 30 cm.
Imprimarea se poate face
cu orice imagine, inclusiv
poze, alb / negru sau
color.
Se pot produce serii
foarte mici sau chiar
unicate.
Pentru prețuri și termen de execuție vă rugăm
solicitați informații de la reprezentanții noștri.

IMPRIMARE ARTICOLE VESTIMENTARE
ELEMENTE DE UNIFORME
Putem imprima diverse inscripții pe articole
vestimentare cu materiale rezistente la spălare.
Se pot imprima jachete, tricouri, șepci, etc.
În imaginea alăturată am imprimat cu material
REFLECTORIZANT pe o jachetă impermeabilă.
Pentru a putea stabili termen de execuție și preț,
va rugăm să ne comunicați ce fel de articole doriți să
personalizați.
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