
Beach vlajky – ceník a technické parametry 
Platnost ceníku od 1.3.2017 

      je moderní, dynamický reklamní nosič určený pro vnitřní a venkovní reklamu, který upoutává svým 
tvarem pozornost. Stožár je zhotovený z pružných a ohebných dílů z karbónových vláken. Je lehce 
přenosný, snadno sestavitelný a zachovává si atributy vlajky.  Svým tvarem je nepřehlédnutelný a vždy 
upoutá pozornost Vašich klientů. Stožáry dodáváme ve třech velikostech prutů Mini – 2,9 m, Midi – 4,3 m a 
Maxi – 5,9 m, které se přizpůsobují podle vlajky tvaru a rozměru vlajkám dle obrázku níže. Díly stožáry jsou 
umístěny v přenosné tašce, opatřené kapsou na vlajku a stojan špička na upevnění. Ke stožárům je možno 
koupit různé typy stojanů pro různé druhy použití do interiéru nebo exteriéru. Stožár je určen pro 
sportovní předváděcí akce, před obchody, pro rychlou reklamu a všude tam, kde chcete být vidět.  
 

Reklamní (firemní) vlajky na uvedené stožáry zhotovujeme na osnovní pleteninu 
z kvalitního tříosnovního polyesteru (PES) zahraniční výroby o hmotnosti cca 120 
g/m2 – obchodní název Polyflag. Vlajky určené do extrémního větrného prostředí 
zhotovujeme na osnovní pletenině o hmotnosti 120g/m2 – obchodní název 

Polystreč. Pro oboustranný potisk je určena PES tkanina o hmotnosti 360g/m2 obchodní název Bicolorflag.  
Tisk provádíme technologií sítotisku nebo, digi potisku nebo sublimací. Uvedený materiál a technologie 
zaručují u vlajek z materiálu Polyflag a Polystreč  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.  
Standardní rozměr vlajek a jejich tvar je uveden v následujícím obrázku. S ohledem na použitý pružný 
stožár lze tvar vlajky přizpůsobit Vašim požadavkům. U rovného tvaru upozorňujeme, že v horní části není 
rameno. 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenu na vlajky a šablony na vlajky v grafickém programu zašleme na požádání.  

 

  



Cena za stožár je následovná: 

Ke stožárům nabízíme následující stojany. Stojany jsou opatřeny rotátorem, který zajišťuje dlouhou životnost stožárů a 
vlajek. Na požádání je možno dodat stožár s pevným trnem. Povrchová úprava stojanů je venkovní komaxit. Stojany 
dodáváme v rozloženém stavu v kartónu. 

Sleva za stojany bez rotátoru je 100 Kč/ks z uvedených tabulkových cen. 

Název stojanu Vhodná pro 
velikost vlajek 

Místo použi� Cena/ks Fotografie 

Stojan špička 
Rozměr: délka 51 cm 

Mini/Midi/Maxi trávník, golfová hřiště     435
atd. 

 Kč 

Stojan trojnožka 
Rozměr: 40x40

Mini do interiéru do 
exteriéru s vakem na 
vodu 

Interiér/Exteriér 
všechny povrchy 

440 Kč 

Stojan křížový 
Rozměr: 70x80 cm

Mini/Midi/Maxi Interiér/Exteriér 
všechny povrchy 

560 Kč 

Stojan deska 33x33 cm  
8 kg 

Mini/Midi/Maxi Interiér/Exteriér 
všechny povrchy 

660 Kč 

Stojan deska 40x40 cm  
12 kg 

Mini/Midi/Maxi Interiér/Exteriér 
všechny povrchy 

780 Kč 

Stožár Beach Mini - 515 Kč/ks
komplet obsahuje: 2 pruty o celkové výšce
2,9 m uložený v přenosné tašce

Stožár Beach Midi - 660 Kč/ks
komplet obsahuje: 3 pruty o celkové výšce
4,3 m uložený v přenosné tašce

Stožár Beach Maxi - 785 Kč/ks
komplet obsahuje: 4 pruty o celkové výšce
5,9 m uložený v přenosné tašce



Stojan 30x30 s betony 

o váze 13 kg, vhodný pro všechny 
velikos� Beach a pro ty, kdo hledají 
levnou variantu těžkého stojanu. 

Mini/Midi/Maxi Interiér/Exteriér 
všechny povrchy 

560,- Kč 

Stojan zavrtávací 
Rozměr: délka 60 cm 

Mini/Midi/Maxi Exteriér – nejtěžší 
podmínky, sníh, písek, 
trávník, pole, golfová 
hřiště 

720 Kč 

Vak na vodu 
Materiál: pogumovaná tkanina 
Rozměr: průměr 52 cm , 8 l 

Mini/Midi/Maxi na stojan trojnožka, 
kříž, cross a desky 

345,- Kč 

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

Mini/Midi/Maxi Na předváděcích 
akcích, autosalónech 

430,- Kč 

Držák na zeď 
Deska 12x12 cm s pevným trnem 
v úhlu 23 st. a fixací pro� otočení 
stožáru. Povrchová úprava komaxit 
v bílé nebo černé barvě, nad 50 ks 
barva dle RAL nebo zinkované

Mini/Midi/Maxi Na fasádě, stěně, zdi 240,- Kč 

Taška na konstrukce Beach 
univerzální 
Pouze taška bez konstrukce

Mini/Midi/Maxi Náhradní díl 290,- Kč 

Rotátor Mini/Midi/Maxi Náhradní díl 450,-Kč 

U vedené ceny jsou bez DPH a dopravného. Při větším počtu kusů zašlete poptávku na mail admin@rodad-reklama.cz 

Dal ší naše produkty:  
Reklamní, státní a znakové vlajky, vlaječky, vlajkové provazce, PES transparenty, stojánky na vlaječky, 
interiérové stojany, držáky na fasádu, slunečníky, praporky, ubrusy, ubrousky, stojany A, plandavky, PVC 
praporky, PVC banery jednostranné, oboustranné, stožáry a sloupy veřejného osvětlení. 
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