
 

  

Beach vlajky – PREMIUM 
 

Tento typ vlajok so stojanmi je moderný spôsob reklamy, ktorý je určený na vnútorné aj vonkajšie 
použitie a vždy upúta pozornosť vašich zákazníkov. Môžete si vybrať z niekoľkých veľkostí a tvarov. 
 

 Stožiar je vyrobený z pružných a ohybných hliníkových a sklolaminátových dielov, je ľahko prenosný, 
ľahko sa montuje a zachováva si atribúty vlajky. Časti stožiara sa dodávajú vo vrecku (voliteľne v 

prenosnej taške). K stožiarom je možné zakúpiť rôzne typy stojanov, vždy v závislosti od typu použitia 
beach vlajky. 

 
Beach vlajky sú vhodné ako reklama pred vaším obchodom, na rôzne propagačné akcie, na rýchlu 

reklamu - jednoducho kdekoľvek, kde chcete byť videní! 
 

Ponúkame niekoľko typov plážových vlajok - tvar KVAPKA, tvar MUŠIR KRÍDLO a tvar ROVNÝ TVAR 
S RAMENOM 

 
 

  



 
BEACH VLAJKY sa vyrábajú z viacerých druhov materiálov. 

Materiály so 100% průtiskom na druhej strane: 

1. Easyflag - osnovná pletenina z vysokokvalitného trojnitného polyesteru (PES) 

zahraničnej výroby s plošnou hmotnosťou približne 120 g/m2. 

2. Windyflag – Plážové vlajky do veterného prostredia sú vyrobené z perforovanej 

pleteniny s gramážou 120 g/m2. Špeciálna elastická štruktúra zabraňuje roztrhnutiu 

vlajky na exponovaných miestach pri zatrasení - vlajky z tohto materiálu nie sú obšité. 

3. Scandiflag – Tkanina 160 g/m2 je najkvalitnejší materiál na trhu, ktorý zaručuje až 

dvojnásobnú životnosť vlajok. Ide o veľmi odolný materiál, ktorý sa používa v 

škandinávskych krajinách. 

  

Obojstranný nepriehľadný materiál 

4. Bicolor - je špeciálna PES tkanina s gramážou 270 g/m2 s vnútornou tkanou 

nepriehľadnou vložkou, určená na obojstrannú potlač vlajok. Vhodná na obojstranné 

transparenty a tiež v prípadoch, keď sa vyžaduje iný motív na každej strane výrobku. 

Výhodou Bicolor je dokonalá tlač, nepriehľadná potlač z jednej strany na druhú. 

  

Potlač sa vykonáva sieťotlačou alebo digi tlačou s následným vysokotlakovým 

naparovaním a praním. Materiál a technológia zaručujú 100 % průtisk tlače, vysokú 

stabilitu voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, stálofarebnosť, žiarivosť farieb, 

mäkkosť výrobku, jednoduchú údržbu a to všetko za bezkonkurenčné ceny. 



 

  

Hliníkové tyče / prúty 
 

Stožiare pozostávajú z viacdielnej tyče. Môžeme vám ponúknuť rôzne typy stojanov pre stožiare. 
Najčastejšie sa používajú doskové, hrotové, vŕtacie a krížové stojany. 

 

Prepravné tašky 
 

Prenosná taška na prút a plážovú vlajku. Do tašky môžete priložiť aj podstavec (špic, krížový stojan, 
stojan na vrták alebo tašku na vodnú záťaž). 

 
  



 

Ponuka stojanov / podstav pro beach vlajky 
 

Název stojanu Detail Místo použití Cena Fotografie 

Stojan špička s 
rotátorem 

Délka 50 cm Trávník € 14,50 
 

Stojan křížový 
s pevným 

trnem 

60 x 50 cm, 2 
kg 

Interiér, 
exteriér 

€ 17,50 

 

Zátěžový vak 20 litrů 
Na křížový 

stojan, desku 
€ 8 

 

Stojan deska s 
pevným 
trnem 

38x38 cm, 6 
kg 

Všechny 
povrchy, 
interiér, 
exteriér 

€ 36,50 

 

Stojan deska s 
pevným 
trnem 

40x40 cm, 8 
kg 

Všechny 
povrchy, 
interiér, 
exteriér 

€ 49,50 

 

Stojan deska s 
pevným 
trnem 

51x51 cm, 12 
kg 

Všechny 
povrchy, 
interiér, 
exteriér 

€ 66 

 

Plastový vrtný 
trn 

S rotátorem 
Pole, písek, 

trávník 
€ 21,50 

 

Stojan 
nájezdový 

S rotátorem Pod kola vozů € 22,50 

 

Přenosná 
taška 

S, MINI  /  L, 
XL, MIDI, 

MAXI 

 € 9,50 / € 10 

 

Rotátor  
Desky a 
křížové 
stojany 

€ 9,50 
 

• rotátor môže byť pripevnený na nosné dosky alebo na krížový stojan 
• ceny bez DPH 



 

  

Typy ponúkaných materiálov 
PES vlajkovina Easyflag 

Tento materiál je najčastejšie používaný lesklý materiál na vlajky s gramážou približne 120 g/m2, 
ktorý je vhodný na bežné firemné a štátne vlajky. Štruktúra polyesterových vlákien zaručuje vysokú 
odolnosť proti roztrhnutiu. 

 

PES vlajkovina Windyflag 
Tento perforovaný materiál má hmotnosť 120 g/m2 a je určený na vlajky v extrémnejších veterných podmienkach. 
Špeciálna elastická štruktúra zabraňuje roztrhnutiu vlajky na exponovanom mieste pri jej vlajúcej časti. 

 

PES vlajkovina Scandiflag 
Tento materiál má hmotnosť 160 g/m2 a je určený na vlajky v extrémne veternom prostredí. Vlajky z materiálu 
Scandiflag sa dodávajú do škandinávskych krajín a tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči poveternostným vplyvom, 
napríklad pred nákupné centrá. 

 

PES tkanina Bicolor 
Výhodou farby Bicolor je dokonalá tlač, nepriehľadnosť tlače, tvarová stálosť v poveternostných podmienkach. 
Tkanina je vybavená vnútornou čiernou tkanou podšívkou. Použitím tejto vlajkovej tkaniny definitívne odpadá potreba 
zošívania 2 vlajok s vnútorným oddeľovačom, ktoré sú vzhľadom na tri vrstvy vlajkovej tkaniny nevzhľadné a tvarovo 
problematické.

 
 



 
Ceny reklamných vlajok vám zašleme e-mailom na vyžiadanie po uvedení počtu kusov, typu a 

veľkosti plážovej vlajky. 
 

Ďalšie produkty našej spoločnosti: reklamné, štátne a obecné vlajky, vlajky, stožiare, slávnostné 
vlajky, vlajkové laná, PES bannery, stojany na vlajky, interiérové stojany, držiaky na fasády, obrusy, 

PVC bannery jednostranné, obojstranné a ďalšie. 
 
 

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

 

mailto:zakazky@vlajky.eu

