
Beach vlajky - PREMIUM 
 

Tento typ vlajok so stojanmi je moderný spôsob reklamy, ktorý je určený pre vnútorné 

i vonkajšie reklamu a vždy upúta pozornosť vašich zákazníkov. Vyberať môžete z niekoľkých 

veľkostí i tvarov. Stožiar je zhotovený z pružných a ohybných karbónových vlákien, je ľahko 

prenosný, ľahko zostaviteľný a zachováva si atribúty vlajky. Diely stožiaru sú dodávané v 

prenosnej taške, opatrené vreckami pre umiestnenie vlajky a pätky na upevnenie stožiaru.  

K stožiarom je možné zakúpiť rôzne typy stojanov, vždy záleží na druhu použítí beach 

vlajok. Beach vlajky sú vhodné ako reklama pred váš obchod, na rôzne reklamné akcie, pre 

rýchlu reklamu - jednoducho všade tam, kde chcete byť vidieť! 

Ponúkame niekoľko typov beach vlajok - tvar KVAPKA, TVAR vlajúce KRIDLO , a tvar 

ROVNÝ S RAMENOM. 

ROZMER VLAJOK ICH TVAR môžete vidieť na obrázku NIŽŠIE: 
 

 

 



BEACH VLAJKY na uvedené stožiare zhotovujeme z niekoľkých typov materiálov. 

100% pretlač na druhú stranu: 

1. Easyflag - osnovné pletenina z kvalitného tříosnovního polyesteru (PES) 

zahraničnej výroby o hmotnosti cca 120 g / m2. 

2. Windyflag - beach vlajky do veterného prostredia zhotovujeme na perforovanú 

pleteninu s hmotnosťou 120g / m2. Špeciálna elastická štruktúra zabraňuje 

natrhnutiu vlajky na exponovanom mieste pri trepotaní - vlajky z tohto materiálu 

sa neobšívají. 

3.  Scandiflag - tkanina s hmotnosťou 160 g / m2 je najkvalitnejší materiál na trhu, 

ktorý zaručí u vlajok až dvojnásobnú životnosť. Je to veľmi odolný materiál, 

používaný v škandinávskych krajinách. 

 

Obojstranná tlač - nepriehľadný materiál: 

 

4. Bicolor - je špeciálna tkaná PES tkanina s hmotnosťou 270 g / m2 s vnútornou 

nepriesvitnou tkanou vložkou, určená pre obojstrannú potlač vlajok, obojstranné 

transparenty a všade tam, kde je požadovaný z každej strany výrobku potlač 

iným motívom. Výhodou bicolor je perfektný potlač, nepriesvitnosť tlače z jednej 

strany na druhú a tvarová stálosť za poveternosti.  

 

Tlač prevádzame technológiou sieťotlače alebo digi potlačou s následným vysokotlakovým 

párením a praním . Uvedený materiál a technológia zaručujú u vlajok 100 % pretlač , 

vysokú stabilitu v poveternosti, a odolnosť proti UV žiareniu, stálofarebnosť, brilanciu 

farebných odtieňov, mäkkosť výrobku, ľahkú údržbu a to všetko za bezkonkurenčné ceny . 

 

 

Ceny reklamných vlajok zašleme e-mailom na vyžiadanie po spresnení počtu kusov a 

typu a veľkosti beach vlajky.  

 

Kontakt: zakazky@vlajky.eu   

 

 



Stožiare k beach vlajkám tvar KVAPKA, tvar vlajúce KRÍDLO: 
 

  

 

 

Stožiar MINI: komplet obsahuje 2 prúty s celkovou výškou 2,9 m a je uložený v prenosnej 

taške. 

Stožiar MIDI: komplet obsahuje 3 prúty o celkovej výške 4,3 m a je uložený v prenosnej 

taške. 

Stožiar MAXI: komplet obsahuje 4 prúty o celkovej výške 5,9 m a je uložený v prenosnej 

taške. 

 

Stožiare k beach vlajkám - tvar ROVNÝ s ramenom: 

Stožiar MINI: komplet obsahuje 3 Alu rúrky uložené v prenosnej taške. 

Stožiar MIDI: komplet obsahuje 4 Alu rúrky uložené v prenosnej taške. 

Stožiar MAXI: komplet obsahuje 5 Alu rúrok uložené v prenosnej taške. 

 

                 
 

 

 
 
 
 
 



Cenník stojanov: 
 

Názov stojanu Vhodný pre veľkosť 
vlajok 

Miesto použitia 
 Cena v € Fotografie 

Stojan špička 
(Dĺžka: 51 cm) Mini/Midi/Maxi Trávnik, golfové 

ihriská ... 18,10  

 
 

Predlžovací 
nadstavec na 
špičku 80 cm 

 

Mini/Midi/Maxi 

Sneh, hlboký 
piesok, Zoran poľa, 
nesúdržný povrch 

 

9,00 
 

Stojan trojnožka 
(Rozmer: 40x40 
cm) 

 

Mini do interiéru, 
do exteriéru s 

vakom na vodu 

Interiér, exteriér – 
všetky povrchy 16,80 

 

Stojan	krížový 
(Rozmer: 70x80 

cm) 
Mini/Midi/Maxi Interiér, exteriér - 

všetky povrchy 28,70 

 
Stojan doska 

33x33 cm – 8 kg 

Mini/Midi/Maxi Interiér, exteriér - 
všetky povrchy 

40,60 

 

Stojan doska 
40x40 cm – 12 kg 53,30 

Stojan doska 
48x48 cm – 15 kg 75,80 

Stojan 30x30 cm  
 

Váha 13 kg, vhodné 
pre všetky beach 
vlajky 

 

Interiér, exteriér - 
všetky povrchy 20,50 

 

Stojan 
zavŕtavacie 

(Dĺžka: 60 cm) 
Mini/Midi/Maxi 

Exteriér - najťažšie 
podmienky, sneh, 

piesok, trávnik, 
pole, golfové 

ihrisko 

27,00 

 
	 	



Názov stojanu Vhodný pre veľkosť 
vlajok 

Miesto použitia 
 Cena v € Fotografie 

Vak na vodu 
(Průmer: 52 cm) Mini/Midi/Maxi 

Na stojan 
trojnožka, kríže, 

cross a dosky 
10,25 

 
Stojan nájazdový 
pod koleso auta s 
pevným tŕňom a 

fixáciou proti 
otočeniu stožiaru, 

rozmery 60 cm 

Mini/Midi/Maxi 
Na predvádzacích 

akciách, 
autosalónoch 

17,20 

 
Držiak na stenu  

Doska 12x12 cm s 
pevným tŕňom v 
uhle 45 st. a 
fixáciou proti 
otočeniu stožiaru. 

Mini/Midi/Maxi Na fasáde, stene, 
múry. 10,25 

 

Náhradné taška 
na konštrukcie 

 
Mini/Midi/Maxi Náhradný diel 11,00 

 

Rotátor Mini/Midi/Maxi Náhradný diel 11,90 
 

Uvedené ceny sú bez DPH. 

 
Pri väčších odberoch sa informujte o zľavách na zakazky@vlajky.eu 

Váš dodávateľ: Vlajky.EU s.r.o. - Praha 6 - Liboc, telefón: +420 731 811 811 

http://sk.vlajky.eu 

www.stozary-na-vlajky.cz 

Ďalšie produkty našej spoločnosti: 

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. 

 


