
Beach vlajky - Economy 
 

HOTOVÉ VLAJKY MŮŽETE MÍT JIŽ DO 3 DNŮ!!! 

Tento typ vlajek se stojany je moderní způsob reklamy, který je určen pro vnitřní i venkovní 

reklamu a vždy upoutá pozornost vašich zákazníků. Vybírat můžete z několika velikostí i tvarů. 

Stožár je zhotoven z hliníkových a ohebných sklolaminátových dílů, je lehce přenosný, snadno 

sestavitelný a zachovává si atributy vlajky.  

Díly stožáru jsou dodávány v přenosném obalu nebo lze objednat tašku, opatřenou kapsami 

pro umístění vlajky a patky k upevnění stožáru. Ke stožárům je možné zakoupit různé typy 

stojanů, vždy záleží na druhu použití 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! 

 

ROZMĚR VLAJEK JEJICH TVAR MŮŽETE VIDĚT NA OBRÁZKU NÍŽE: 
 

 
 
 

  

 

 

Nab ídka  Beac h vla jek ECONOMY 

MUŠÍ KŘÍDLA
(4 tva ry spodní strany)

XL L M S XS XXS

c elková výška  v cm  (h) 520 410 310 250 180 125

rozměr vla jky v c m

(reklamní ploc ha)
85 x 450
85 x 390

80 x 340 60 x 260 55 x 200 50 x 150 40 x 95

odstup  od  země 

k  vla jc e  (a)
70 70 50 50 30 30

KAPKA XL L M S XS XXS

c elková výška  v cm  (h) 430 335 255 220 160 110

odstup  od  země 

k  vla jc e  (a)
70 70 50 50 30 30

rozměr vla jky v c m

(reklamní ploc ha)
110 x 265 95 x 205 75 x 170 55 x 130 40 x 80120 x 360

Stojan se  skládá z několikad ílného  prutu, jehož spodní d íly  jsou z hliníku a  vrchní z velmi ohebného  sklolaminá tu.
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Reklamní (firemní) vlajky na uvedené stožáry zhotovujeme na osnovní pleteninu z 

kvalitního trí̌osnovního polyesteru (PES) zahraniční výroby o hmotnosti cca 115 g/m2 – 

Easyflag.  

  

 Tisk provádíme technologií digi potisku s následným vysokotlakým parěním a 

praním. Uvedený materiál a technologie zaručují u vlajek 90 % protisk, vysokou stabilitu v 

povětrnosti, a odolnosti proti UV záření, stálobarevnost, brilanci barevných odstínů, 

měkkost výrobku, snadnou údržbu. 

 

Hliníkové stožáry se sklolaminátovou špicí: 

 

 

 

 

Stožáry se skládají z několikadílného prutu. Ke stožárům vám můžeme nabídnout různé 

typy stojanů. Nejpoužívanější jsou stojany deska, špice, zavrtávací a křížový. 

 

Nabídka přepravních tašek na stožáry: 

290 Kč/ks : pro velikosti XXS a XS 

300 Kč/ks : pro velikosti Small až XL 

     

 
 
 



Ceník stojanů (bez DPH a dopravy): 
 
(pokud jsou uvedeny dvě ceny, pak první je pro stojan s rotátorem/druhá pro stojan bez rotátoru) 

Název stojanu 
Vhodný pro 

velikost vlajek 
Místo použití Cena Fotografie 

Stojan špička 
(Délka: 60 cm) 

Všechny velikosti 
Trávník, golfová 

hřiště… 
380 /290 Kč 

 

Stojan křížový 
(Rozměr: 70x70 

cm) 
S rotátorem 

Všechny velikosti 
Interiér, váha 3,1 

kg 
920 Kč  

 

Stojan křížový 
(Rozměr: 55x55 

cm) 
S rotátorem 

Menší rozměry 
Interiér, váha 1,5 

kg 
490 Kč 

 

Zátěžový vak na 
křížový stojan 
obsah 10L/50L 

  140 /550 Kč 

 
Plastový 

podstavec 
s rotátorem a 

křížem pro 
ukotvení 

(obsah 9L) 

Všechny velikosti 
Interiér, exteriér 

– všechny 
povrchy 

1290 Kč 

 

Stojan deska 
30x30 cm – 3,9 

kg 
Bez rotátoru 

Menší rozměry 
Interiér, exteriér 

– všechny 
povrchy 

550 Kč  

 

Stojan deska 
40x40 cm – 9 kg 
 

Všechny velikosti 
Interiér, exteriér 

– všechny 
povrchy 

1190/910 Kč 

 

Stojan deska 
18x30 cm – 2,6 

kg 
Bez rotátoru 

Menší rozměry 
Interiér, exteriér 

– všechny 
povrchy 

550 Kč 

 

Plastový vrtný 
trn s rotátorem 

 
Všechny velikosti 

Exteriér - písek, 
trávník, pole, 
golfová hřiště 

490 Kč 

 



Fasádní držák – 
sklon 30 stupňů 

Všechny velikosti 
Na fasádu, váha 

cca 0,5 kg 
250 Kč 

 

Stojan 
nájezdový 

s rotátorem,  
váha 3,5 kg 

Všechny velikosti 
Na předváděcích 

akcích, 
autosalonech 

650 Kč 

 

 
 

Při větších odběrech se informujte o slevách na obchod@vlajky.eu 

mailto:obchod@vlajky.eu

