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

Obsah

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

Školní výukové tabule Nůžkové stany / Bannery / Samolepy

Posezení Oblečení Doplňky
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Školní výukové tabule

základní rozměry
šířka x výška

100 cm x 150 cm

dodáváme včetně obalu upevnění na zeď pomocí provázku

Nový produkt určený pro pomoc při školní výuce. 
Lehká, dobře skladná konstrukce v základním rozměru 150x100 cm 
je vyrobena ze dvou AL trubek s textilním plátnem z materiálu 
Tentstex DK (100% PES), který je velmi pevný a speciálně upraven 
nešpinivou a voděodolnou úpravou. 

Textilní tabule jsou tištěny sublimační technologií, která zajišťuje kvalitní potisk. 
Grafiku a text znázorňující konkrétní téma obrazu, lze přizpůsobit potřebám školy.
Lze zavěsit na stěnu, školní tabuli apod.

vyjmenovaná slova
tabulka násobení průřez srdcezájmena

kostra člověkaabeceda matematické pojmy
číslovky trávící soustavaslovní druhy

stovková tabule vylučovací soustava

DRUHY TABULÍ

k  K
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Školní výukové tabule

prez srdce
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Schovej se pod střechu

Mobilní bannery

2 x 3 3 x 62 x 2 3 x 4,53 x 3

00:30 s00:15 s 00:45 s

NŮŽKOVÉ STANY
materiál STANOVINA s hydrofobní úpravou
možnost celopotisku nebo stříhaného opláštění
stany lze spojovat ve větší a prostorově vhodnější celky 
půjčovna stanů

SAMOLEPKY A BANNERY
tištěné i řezané samolepky
výroba PVC bannerů a vlajek

TRIANGL
Vybavení pro vaše závody a jiné sportovní akce? Není problém.
Nejnovější mobilní banner z vývojové dílny Vella.
Multifunkční řešení pro každou příležitost.
Rychlé sestavení / složení a minimální přepravní velikost.
Sublimační potisk ze všech 3 stran.
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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)
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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
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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
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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
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