Beach vlajky - PREMIUM
Tento typ vlajek se stojany je moderní způsob reklamy, který je určen pro vnitřní i venkovní
použití a vždy upoutá pozornost vašich zákazníků. Vybírat si můžete z několika velikostí i tvarů.
Stožár je zhotoven z pružných a ohebných karbonových vláken, je lehce přenosný a snadno
sestavitelný.
Díly stožáru jsou dodávány v přenosné tašce, opatřené kapsami pro umístění vlajky a
příslušenství (například stojan špička či rotátor). Ke stožárům je možné zakoupit různé typy
stojanů, vždy záleží na druhu použítí beach vlajek.
Beach vlajky jsou vhodné jako reklama před váš obchod, na různé reklamní akce, pro rychlou
reklamu – prostě všude tam, kde chcete být vidět!
Nabízíme několik typů beach vlajek – tvar KAPKA, tvar vlající KŘÍDLO, a tvar ROVNÝ S
RAMENEM.

ROZMĚR VLAJEK A JEJICH TVAR MŮŽETE VIDĚT NA OBRÁZKU NÍŽE:

BEACH VLAJKY zhotovujeme z několika typů materiálů.
Materiály se 100% protiskem na druhou stranu:
1. Easyflag - osnovní pletenina z kvalitního tříosnovního polyesteru (PES) zahraniční
výroby o hmotnosti cca 120 g/m2.
2. Windyflag – beach vlajky do větrného prostředí zhotovujeme na perforovanou
pleteninu o hmotnosti 120g/m2. Speciální elastická struktura zabraňuje natržení
vlajky na exponovaném místě při třepetání – vlajky z tohoto materiálu se
neobšívají.
3. Scandiflag – tkanina o hmotnosti 160 g/m2 je nejkvalitnější materiál na trhu, který
zaručí u vlajek až dvojnásobnou životnost. Je to velice odolný materiál, používaný
ve skandinávských zemích.
Oboustranný neprůhledný materiál
4. Bicolor - je speciální PES tkanina o hmotnosti 270 g/m2 s vnitřní tkanou
neprůsvitnou vložkou, určená pro oboustranný potisk vlajek. Vhodné pro
oboustranné transparenty a také tam, kde je požadován z každé strany výrobku
potisk jiným motivem. Výhodou Bicoloru je perfektní potisk, neprůsvitnost tisku z
jedné strany na druhou.
Tisk provádíme technologií sítotisku nebo digi potiskem s následným vysokotlakým
pařením a praním. Uvedený materiál a technologie zaručují u vlajek 100% protisk,
vysokou stabilitu v povětrnosti, a odolnosti proti UV záření, stálobarevnost, brilanci
barevných odstínů, měkkost výrobku, snadnou údržbu a to vše za bezkonkurenční ceny.

Ceny reklamních vlajek zašleme e-mailem na vyžádání po upřesnění počtu kusů, typu a
velikosti beach vlajky.
Kontakt: zakazky@vlajky.eu

Stožáry k beach vlajkám tvar KAPKA, tvar VLAJÍCÍ křídlo

Stožár MINI: komplet obsahuje 2 pruty o celkové výšce 2,9 m a je uložen v
přenosné tašce.
Stožár MIDI: komplet obsahuje 3 pruty o celkové výšce 4,3 m a je uložen v
přenosné tašce.
Stožár MAXI: komplet obsahuje 4 pruty o celkové výšce 5,9 m a je uložen v
přenosné tašce.

Stožáry k beach vlajkám tvar ROVNÝ s ramenem

Stožár MINI: komplet obsahuje 3 Alu trubky uložené v přenosné tašce.
Stožár MIDI: komplet obsahuje 4 Alu trubky uložené v přenosné tašce.
Stožár MAXI: komplet obsahuje 5 Alu trubek uložené v přenosné tašce.

Ceník stojanů:

Název stojanu

Vhodný pro
velikost vlajek

Místo použití

Cena

Stojan špička
(Délka: 51 cm)

Mini/Midi/Maxi

Trávník, golfová
hřiště,…

440 Kč

Stojan křížový
(Rozměr: 60x60
cm)

Mini/Midi/Maxi

Interiér, exteriér –
všechny povrchy

980 Kč

Stojan deska
33x33 cm – 8 kg
Stojan deska
40x40 cm – 12
kg
Stojan deska
48x48 cm – 15
kg

1190 Kč

Mini/Midi/Maxi

Interiér, exteriér –
všechny povrchy

1 490 Kč

2 070 Kč

Mini/Midi/Maxi

Exteriér – nejtěžší
podmínky, sníh,
písek, trávník,
pole, golfová
hřiště

1150 Kč

Vak na vodu
8 litrů

Mini/Midi/Maxi

Na stojan
trojnožka, kříž,
cross a desky

290 Kč

Název stojanu

Vhodný pro
velikost vlajek

Místo použití

Cena

Stojan
nájezdový pod
kolo auta s
pevným trnem a
fixací proti
otočení stožáru,
rozměr 60 cm

Mini/Midi/Maxi

Na předváděcích
akcích,
autosalonech

1 450 Kč

Stojan
zavrtávací
(Délka: 60 cm)

Fotografie

Fotografie

Držák na zeď
Deska 12x12 cm
s pevným trnem
v úhlu 45 st. a
fixací proti
otočení stožáru.

Mini/Midi/Maxi

Na fasádě, stěně,
zdi.

650 Kč

Náhradní taška
na konstrukce

Mini/Midi/Maxi

Náhradní díl

300 Kč

Rotátor

Mini/Midi/Maxi

Náhradní díl

530 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Při větších odběrech se informujte o slevách na: zakazky@vlajky.eu
Váš dodavatel: Vlajky.EU s.r.o. – Praha 6 - Liboc, telefon: +420 731 811 811
www.vlajky.eu
www.stozary-na-vlajky.cz

Další produkty naší společnosti:
Reklamní, státní a obecní vlajky, vlaječky, stožáry na vlajky, slavnostní vlajky, vlajkové
provazce, PES transparenty, stojánky na vlaječky, interiérové stojany, držáky na fasádu,
ubrusy, PVC banery jednostranné, oboustranné a další.

