
SKLÁDACÍ STANY

nejprodávanější typy stanů pro kulturní i sportovní akce a prezentace

originální nosič reklamy

jednoduchý transport a snadná montáž/demontáž
dlouhá životnost a prověřená kvalita
dodáváme s potiskem i bez potisku

ROZMĚRY A PŘÍKLADY POUŽITÍ

NAFUKOVACÍ BRÁNY

Brány jsou vyrobeny z polyesterového materiálu Tentstex DK 300 g/m². Materiál je 
upraven polyuretanovým zátěrem, odolávajícím vysokým teplotám až 200 °C. Díky 
velké teplotní odolnosti je možno tento materiál potiskovat sublimačním digitálním 
CMYK potiskem. Materiál je velice odolný proti roztržení. Finální hydrofobní 
úprava zlepšuje jeho vodě odolné vlastnosti a zamezuje rovněž špinění a stárnutí 
materiálu. Nafukování brány zajišťuje ventilátor o příkonu 130 W, který musí být 
stále připojen k el. síti.

ROZMĚRY BRÁN O VNITŘNÍM ROZMĚRU
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ROZMĚRY A PŘÍKLADY POUŽITÍ

Ručník 
Ručník s reklamním potiskem na pruhu

Polštářek
Polštářek (včetně výplně) s vaší reklamou

Reklamní dresíček
Přesná mini kopie vašeho týmového dresu,
Díky uchycení na přísavku lze dresíček vozit v autě nebo kdekoli pověsit na hladký povrch

Čepice s bambulkou

Šála

Opasek
Textilní opasek s kovovou přezkou s vlastním potiskem a logem

Multifunkční šátek

Sportovní čelenka

Stolní hra - Lyžaři, nezlob se
Možnost potisku vlastním logem na hracím plánu a obalu. Rozměry 40x50 cm

Podsedák 
s vlastním potiskem, 30 x 30 cm

Pumpička Mini economic
Tampónový tisk

Cyklo brašna 
malý trojúhelník do rámu

Cyklo brašna 
pod sedlo – mušle

Sedací kostka
Kostka na sezení s vlastním designem, rozměr: 40 x 40 x 40 cm

Cyklistický dres a kraťasy
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 STOLNÍ SPOLEČENSKÁ HRA

materiál: UBRUSOVINA

NABÍDKA
Mateřským školám

Partner pro Vaši reklamu a akce

www.vella.cz



Pro aktuální cenovou nabídku nás kontaktujte. Poskytneme slevu pro reklamní agentury a množstevní slevy.
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NŮŽKOVÉ STANY

materiál STANOVINA s hydrofobní úpravou

možnost celopotisku nebo stříhaného opláštění

stany lze spojovat ve větší a prostorově vhodnější celky 

půjčovna stanů

snadná instalace i demontáž

grafická podoba dle požadavků zákazníka

kvalitní polyesterový textil

digitální sublimační tisk CMYK

široký výběr doplňků

pozáruční servis

Nabízíme širokou škálu moderních pomůcek a her pro mateřské školy. Zaměřených převážně na textilní výrobky a jejich 
doplňky. Díky vlastní kovovýrobě jsme samostatní i ve zhotovování různých poliček držáků a ostatních výrobků, které je možno 
na vaší objednávku vyrobit.
Na naše výrobky můžete financovat i z určitých dotací, tak aby to Váš rozpočet zatížilo co nejméně. Například se dá čerpat ze 
Šablon v rámci Rozvojové aktivity pro MŠ nebo Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností (odkaz zde: 
https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf na straně: 47 - 52) , a dále i z městských a krajských dotací či z MŽP.

Zajišťujeme

Schovej se pod střechu

SAMOLEPKY A BANNERY

tištěné i řezané samolepky

výroba PVC bannerů a vlajek



Pro aktuální cenovou nabídku nás kontaktujte. Poskytneme slevu pro reklamní agentury a množstevní slevy.

Pro příjemné posezení

PODSEDÁKY S POTISKEM

materiál stanovina

rozměr 30×30 cm a dále dle přání zákazníka

LEHÁTKA A KŘESLA

materiál buk, potah stanovina (100% PES)

odolná konstrukce pro venkovní použití

SEDACÍ KOSTKY A VÁLCE

materiál stanovina a polystyrénová výplň

rozměr 40×40×40 cm

SEDACÍ VAKY

materiál stanovina a polystyrénové kuličky

velikosti S (70×111 cm), M (85×111 cm) a 
                L (110×111 cm)



Pro aktuální cenovou nabídku nás kontaktujte. Poskytneme slevu pro reklamní agentury a množstevní slevy.

Něco na sebe

ROZLIŠOVACÍ VESTY

ŠÁTKY A ČELENKY

zateplené i prodyšné materiály

materiály MYTHOS a STELVIO

ČEPICE A ŠÁLY

zateplené materialy

šála - KARAGÁN a čepice - STELVIO

BATŮŽEK UNIVERZÁLNÍ

materiál UBRUSOVINA

tisk loga nebo čísla na reflexní vestu
výroba startovních čísel s celopotiskem včetně šití
výběr z několika střihů a velikostí
tisk Fluorescenčními barvami

LOGO



Pro aktuální cenovou nabídku nás kontaktujte. Poskytneme slevu pro reklamní agentury a množstevní slevy.

ROUŠKY

materiál polyester a bavlna

možnost vyvářky a žehlení (nastavení polyester)

BUNDY

zateplený materiál NoWind 

výběr ze dvou střihů - Klasik 
                                      - Odepínací rukávy (vesta) 

LEGÍNY

elastický pohodlný materiál
dlouhé, krátké a tříčtvrteční délka 

TRIKO VOLNOČASOVÉ

prodyšný materiál

Něco na sebe



Pro aktuální cenovou nabídku nás kontaktujte. Poskytneme slevu pro reklamní agentury a množstevní slevy.

Barevné doplňky

POSTAVIČKY

výběr z různých motivů nebo dle dodané grafiky

materiál vlajkovina a laminátové tyče

PLŮTKY A VYMEZOVACÍ PRAPORKY

materiál: perforovaná vlajkovina

odolná konstrukce pro venkovní použití

TUNEL

konstrukce tunelu je z laminátových tyčí

průjezdová výška 1,1 m

STOLNÍ SPOLEČENSKÁ HRA

materiál: UBRUSOVINA

potisku vlastním logem na hracím plánu a obalu
tématické překreslení hracího plánu



Ukázka realizovaných projektů



Vella s.r.o.
Drtinovo nám. 197/II
547 01 Náchod

+420 775 290 201

vella@vella.cz

+420 777 290 683

  

www.VELLA.cz
Změna specifikace a rozměrů vyhrazena VELLA s.r.o.
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+420 728 309 239

Náchod
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Český výrobce 


