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►Recull de més de 200 banderes Exin Castillos de 2,5 x 4 cm a dues cares.
►Escollim la pàgina que volem imprimir. (en injecció, làser, tòner...)
►Configurem la impressió en alta qualitat i a tot color.
►Comprovem que la proporció sigui al 100%, és a dir mida real.
►Imprimim sobre una fulla adhesiva en format A4. ►Deixem eixugar.
►Retallem pel contorn amb molta cura. ►Dobleguem per la meitat.
►Separem el paper protector. ►Enganxem al pal per la marca del doblec.
►Encaixem les dues cares i premem per a que quedi recta i ben ficada.
►Més informació a:

exincat.blogspot.com

1 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

Rfa: PDF7BAN

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

2 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

Rfa: PDF7BAN

Imatges relacionades amb la nissaga Start Wars, la famosa Guerra de Galàxies i la simbologia dels seu personatges
General carlí Cabrera, Tigre del Maestrat

························································································································································

Rei barbut

Forca

Trident

Destrals

Destral

Torxa

Espasa

Bon cap de falç

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

3 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

Rfa: PDF7BAN

Marquès
Corones de Vescomte
Corones de Duc
Corones de Baró
Corones de Senyor

························································································································································

Corones de Comte

Corones de Príncep

Corones diverses pròpies dels Reis

Corones d’Emperador

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

4 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

Rfa: PDF7BAN

Diferents aproximacions a la figura del fantasma, personatge lligat al llegendari propi dels castells
Cultura cannàbica
Verge

························································································································································

Ensenyes amb simbologia diversa de l’alliberament LGBT+

Vegueria

Comarca

Ciutat

Vila

Poble

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

Calzes d’or del cristianisme

5 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS
Rfa: PDF7BAN

Aquesta flor és vincula a les nissagues reials franceses i sovint es veu combinada amb torres i altres mobles, ens els escuts i banderes territorials o personals

························································································································································

La flor de lliri, dita “Flor de Lis”, simbolitzava la puresa de la Mare de Déu. Una peça molt present en les heràldiques d’arreu

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

6 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS
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Motius de la cultura celta, amb els característics filigranats, els motius geomètrics, esfèrics i tribals. Les derivacions i ornaments inspirats, poden ser infinits

························································································································································

Assortit de propostes de caire naturalista, amb fulles, fruites i altres evocacions

Banyes

Representacions idealitzades d’arbres

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

7 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS
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La maldat d’ultratomba
Versions més treballades de la cultura mexicana
Diabòlica
La mort de la monarquia
Rubik

························································································································································

Il·lustracions coloristes de caire decoratiu

Calaveres amb la clàssica testa i les dues tíbies creuades. Imatges associades al terror i el misteri

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

8 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

Rfa: PDF7BAN

Apart de la versió amb el crani i les dues tíbies, també s’ha vist altra mena de variants amb sabres, espases, etc...
Sol de nit
Anonimus

························································································································································

La popular bandera pirata, anomenada “Jolly Roger”, és un distintiu propi dels malfactor del mar. El 1700 és citada per primera vegada en un atac corsari a Cuba

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

9 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS
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Visions tradicional del diable i els seus atributs
Cap de foc
Turment
Vampirs satànics
Dràcus
Llucifer

························································································································································

Diverses representacions del mascle cabró, relacionat amb el culte al diable i la invocació de les forces malignes

Altar satànic

666

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

10 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

Rfa: PDF7BAN

Espectres del més enllà que s’emporten les ànimes
Figura de la parca que personalitza la mort amb la seva característica daga alçada
Mascarots

························································································································································

Satanàs en acció

Imatges diabòliques de la luxúria

Cabrot diabòlic

El pentacle de cinc puntes que simbolitza les forces de l’infern

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

11 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS
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Simbologia treki, pròpia de la gran nissaga de ficció Start Trek
Claus
Revolució
Taüts característics que ens acosten a la mort

························································································································································

Senzilles versions idealitzades de diferents ensenyes amb simbologia relacionada amb el sol, la lluna, les estrelles i els astres de l’univers

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

12 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS
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Àncores
Caravel·la
Santiago
Torre Hèrcules
Emblemes de temàtica arquitectònica amb les torres de guaita i de defensa

························································································································································

Banderetes amb simbologia referent a les fortaleses i els castells fortificats

Castellví (Alt Pen)

Ulldecona

Granja Costera

Campanes

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.

