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FLAGGOR

Skötsel av flaggor
En ny flagga bör hissas i lugnt väder så att sömmarna 
får en chans att stabiliseras. En våt eller fuktig flagga 
måste torka först, innan den viks ihop. En urblekt och 
utsliten flagga bör inte användas utan bör kasseras. 
De flesta flaggor kan tvättas i 40 graders maskintvätt 
med tvättmedel. 

Flaggstångens längd
Det rekommenderas att en flaggstång ska vara 1/3 
del högre än huset den står bredvid. Man bör ha 
nivåskillnader i åtanke innan flaggstången placeras på 
sin plats. 

Flaggans hållbarhet
Screentryckta flaggor är producerade i vävd polyester 
för extra lång livslängd. Digitaltryckta flaggor tillverkas 
i stickad flaggpolyester och normalförbrukningen för 
dessa är ca 2-3 flaggor per år. Alla flaggors livslängd 
beror på väderförhållanden samt hur flitigt de an-
vänds.

Windtracker
En windtracker används för att exponera din flagga 
även när det är vindstilla utomhus. Flaggan monteras 
på windtrackern och hissas sedan upp i flaggstången. 

Flaggans storlek
8m flaggstång - 200x120cm flagga
9-10m flaggstång - 240x150cm flagga
12m flaggstång - 300x200cm flagga
9-10m flaggstång - 150x300cm flagga, stående. 

Lär dig mer om  
FLAGGOR

Allmän information
En flagga är en symbol för glädje, stolthet, framgång 
och styrka, oavsett om det är ett lands flagga eller en 
företagsflagga med ditt varumärke/logotyp.
Användningsområdena för flaggor har blivit allt fler de 
senate åren och det är inte ovanligt att man idag ser 
flaggor på byggnadsfasader, mässor eller idrottsare-
nor. Det är endast fantasin som sätter gränserna. 

Regler
Att flagga med ett varumärke eller ett företags logo-
typ har inga generella regler man måste följa. Nedan 
följer lite kuriosa kring att flagga med den Svenska 
flaggan;

Regler kring att flagga med Svenska flaggan bygger 
på tradition och med tanke på flaggan som en natio-
nell symbol. Den bör endast flaggas under dygnets 
ljusa timmar. En flaggstång får enbart ha en nations 
flagga på var flaggstång samtidigt. En trasig flagga 
bör ej flaggas med utan bör kasseras men även en 
kasserad flagga ska behandlas med värdighet. Ett sätt 
att kassera den är att klippa ner flaggan till gula och 
blåa tygbitar och således inte längre klassas som flag-
ga. Idag rekommenderar man inte att flaggor bränns 
då många är gjorda av polyester. 

En bra grundregel är dock att hellre flagga än att inte 
flagga alls! 


