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PODSEDÁKY S POTISKEM

neprodyšný materiál: STANOVINA

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

PYTLE NA PŘILBY

zateplený materiál:
VÝPLNĚK 205 g nebo 220 g

ČEPICE S BAMBULKOU

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY

zateplený materiál: STELVIO
velikosti: S, M, L, XL

jemný prodyšný materiál: MYTHOS

FANOUŠKOVSKÉ ŠÁLY

zateplený materiál: VÝPLNĚK 205 g nebo 220 g

VYMEZOVACÍ PRAPORY

TAŠKY NA LYŽÁKY

neprodyšný materiál: STANOVINA

materiál: STANOVINA A PROVAZ

TEXTILNÍ OPASEK

S kovovou přezkou

STOLNÍ SPOLEČENSKÁ HRA

materiál: UBRUSOVINA
Možnost: potisku vlastním logem na hracím plánu a obalu

tématické překreslení hracího plánu
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Tvar stanu a celá konstrukce je tvořena speciální tkaninou spojenou pomocí šití.
Tkanina je zatřena odolným mrazu.polyuretanem

Stany jsou nafukovány speciálně upraveným vysokotlakým ventilátorem o příkonu 120 W / 220 V. Pro správnou funkci
je nutno zajistit trvalé napojení na elektřinu. Pokud není trvalý přívod 220 V, je možné použít autobaterii
a frekvenční měnič 300 W. S autobaterií 100 A 12 V vydrží v provozu přibližně 8 hodin.
Nafouknutí stanu trvá 3 minuty.
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NAFUKOVACÍ STANY AIR

TECHNICKÝ POPIS:

kvalitní polyesterový textil snadná instalace i demontáž minimální nároky na transport

digitální sublimační tisk design dle požadavků zákazníka stabilní a pevné provedení

vysoká odolnost proti UV záření váha bran a stanů 15-40 kg široký výběr doplňků



Dokonale vyřešený nafukovací promo stan vhodný do interiéru i exteriéru, který rychle a snadno
postaví jeden člověk Stan je vhodný i do nejextrémnějších povětrnostních podmínek.bez přístupu k elektrické energii.

Bočnice s půloknem Polobok stanuZáklad stanu Bočnice stanu

Reklamní banner
do oblouku stanu

Bočnice s vchodem

Kšilt stanuVlajka na stanReklamní banner
na bočnici stanu

Spojovací díl stanu 4x4m a 4x4m nebo 5x5m a 5x5m

Spojovací díl stanu 4x4m a 5x5m

TECHNICKÝ POPIS:

vysoká odolnost proti UV záření

snadná instalace i demontáž

design dle požadavků zákazníka

váha bran a stanů 15-40 kg

minimální nároky na transport

stabilní a pevné provedení

široký výběr doplňků

Design je přesně podle požadavků a potřeb zákazníka. Možnost kompletního digitálního potisku.
Střecha a bočnice jsou odnímatelné pomocí zipu. Bočnice mohou být plné, s oknem, dveřmi, poloviční nebo lze
použít předsíň, která rozšíří krytou plochu. Stany lze snadno spojovat do větších celků. Postavení stanu trvá
pouze 10 minut. Minimální přepravní rozměry a nízká váha.

Stan je tvořen odolnou tkaninou zatřenou polyuretanem a duší ze speciálně vyvinuté termoplastické fólie.
Kvalitní napouštěcí / vypouštěcí ventil a přetlakový ventil, který zabrání poškození při zvýšení tlaku.

kvalitní polyesterový textil

digitální sublimační tisk

NAFUKOVACÍ STANY PNEU
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Nafukovací sloupy

TECHNICKÝ POPIS:

Celá konstrukce a tvar brány jsou ze speciální tkaniny, která je zatřena odolným mrazu.polyuretanem

Brány jsou nafukovány speciálně upraveným vysokotlakým ventilátorem o příkonu 120 W / 220 V. Pro správnou funkci je
nutno zajistit trvalé napojení na elektřinu. Pokud není trvalý přívod 220 V, je možné použít autobaterii
a frekvenční měnič 300 W. S autobaterií 100 A 12 V vydrží v provozu přibližně 8 hodin. Nafouknutí brány trvá 3 minuty.
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Nafukovací balóny

Textilní převlekySpeciální nafukovací tvary

Nafukovací válce

NAFUKOVACÍ REKLAMA AIR



Ukotvení brány

Vázací oko

Složená brána
včetně el. kompresoru

Nafukovací pneumatické brány jsou to nejlepší řešení pro pořádání akcí a propagaci.
Ideální pro extrémní sporty a vrcholné sportovní akce, kde člověk musí mít jistotu,
že výpadek proudu nezpůsobí mimořádné situace. Rychle a snadno jí postaví jeden člověk
i bez přístupu k elektrické energii. Zesílená dna slouží jako přepravní vak.
Odolá i v nejextrémnějších povětrnostních podmínkách.

Design je přesně podle požadavků a potřeb zákazníka. Možnost kompletního digitálního potisku.
Postavení brány trvá pouze 10 minut. Velice snadná manipulace. Minimální přepravní rozměry a nízká váha.

Brána je tvořena odolnou tkaninou zatřenou polyuretanem a duší ze speciálně vyvinuté termoplastické fólie.
Kvalitní napouštěcí / vypouštěcí ventil a přetlakový ventil, který zabrání poškození při zvýšení tlaku.

výměnný banner z vlajkoviny

vysoká odolnost proti UV záření

snadná instalace i demontáž

design dle požadavků zákazníka

váha bran a stanů 15-40 kg

minimální nároky na transport

stabilní a pevné provedení

široký výběr doplňků

kvalitní polyesterový textil

digitální sublimační tisk

NAFUKOVACÍ REKLAMA PNEU

TECHNICKÝ POPIS:

PNEUMATICKÉ SEDÁTKO
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Nápisy, značky a barva mohou být
libovolné velikosti, rozsahu i obsahu.
Způsob uchycení je možno domluvit
individuálně.

LAMINÁTOVÉ TYČE

PROVEDENÍ

Firma VELLA pro Vás vyrobitmůže
všechny druhy informa ních,č
výstražných, zákazových

ř ůa p íkazových piktogram
ěv etn zna ení sjezdových,č č

ěb žeckých i specifických tratí
ěa to na plechový, um lohmotný

nebo textilní banner.
Vše dle aktuálních směrnic ČSN.

VZHLED TEXTILU

K transparentům se dodávají laminátové tyče
zakončené kovovou špičkou a kovovým vrškem
se speciální nerezovou úpravou.
Na tyčích jsou objímky na přivázání transparentu.
Díky sklolaminátové kompozici jsou tyče
velmi pružné a odolné.

Transparenty jsou digitálně,
plnobarevně tištěny na speciálně
vyvinutou vysokozátěžovou polyesterovou
textilii odolávající teplotám pod
bodem mrazu.

Textilie díky otvorům propouští
dostatečné množství větru a kotvící
tyče nejsou tolik namáhané.
Výroba je zakázková a je možno
vyrobit jakýkoliv rozměr do 145 cm
výšky a 100 m délky.

Oproti klasickým PVC bannerům
je textil mnohonásobně lehčí
a je s ním snadnější manipulace.
Použité sublimační barvy zafixované
při teplotě 200°C zaručují vysokou UV stabilitu.

PRO SKI ARTEÁLY
VLAJKY A TRANSPARENTY
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značení sjezdovek a tratí

postavičky

značení závodních tratí

značení u vleků zástěna

oddělovací kužele
60 x 15 x 12 cm

ZÁSTĚNA
180 x 150 cm180 x 75 cm 300 x 300 cm

FAZOLE
176 x 70 cm 120 x 145 cm

ÁČKO
72 x 200, 300 cm
STANDARD

nápisy a rozměry dle požadavků zákazníka

ZNAČENÍ SJEZDOVEK
ZÁKLADNÍ TVARY BANNERŮ



VLAJKY
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materiál : Vlajkovina standard - polyester 120g/m2

velký výběr podstavců a příslušenství

Vlajky jsou efektivní forma reklamy. Díky snadné manipulaci a montáži
jsou ideální pro umístění v interiéru a exteriéru. Variabilní příslušenství
zajistí stabilitu v každém prostředí. Dělené skládací tyče jsou speciálně
vyvinuté pro namáhání větrem a mrazem, kombinace sklolaminátových tyčí
a duralových trubek zaručuje vysokou pevnost. Díly jsou chráněny komaxitovou
úpravou. Číselné označení praporu udává výšku praporu od země.
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neomezená kreativita grafického návrhu.



LAMINÁTOVÉ TYČE

REKLAMNÍ BANNERY
A PLŮTKY
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samostatné reklamní nosiče (textilní a PVC)

reklamní plůtky

bannery na ochranné sítě

tištěné praporky na slalomové brány

transportní tašky a vaky z kortexinu

vyřezávaná lepicí fólie

www.vella.cz

www.vella.cz

www.vella.cz

www.vella.cz

Transparenty jsou digitálně, plnobarevně tištěny
na speciálně vyvinutou vysokozátěžovou polyesterovou
textilii odolávající teplotám pod bodem mrazu.

Textilie díky otvorům propouští dostatečné
množství větru a laminátové tyče nejsou tolik
namáhané. Výroba je zakázková a je možno
vyrobit jakýkoliv rozměr do 145 cm výšky
a 100 m délky.
Oproti klasickým PVC bannerům je textil
mnohonásobně lehčí a je s ním snadnější
manipulace.

PVC bannery

reklamní plůtky

vyřezávaná lepící fólie

K transparentům se dodávají laminátové tyče
zakončené kovovou špičkou a kovovým vrškem
se speciální nerezovou úpravou.
Na tyčích jsou objímky na přivázání transparentu.
Díky sklolaminátové kompozici jsou tyče
velmi pružné a odolné.

reklamní plůtkytištěné praporky na slalomové brány

bannery na ochranné sítě
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Sublimačně potištěné plechové cedule: Samolepící fólie:

plnobarevný potisk možnost UV laminace

design dle požadavků zákazníka

PIKTOGRAMY
VÝSTRAŽNÉ, PŘÍKAZOVÉ A ZÁKAZOVÉ
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VÝUKOVÉ TUNELY A KUŽELE

konstrukce tunelu je z laminátových tyčí (průměr 8 mm a 6 mm)

materiál tunelu: děrovaná vlajkovina, 100% PES

grafické zpracování dle požadavků zákazníka

rozměr tunelu: délka 1,5 m × výška 1,5 m a průjezdová výška 1,1 m

vymezovací barevné kužele, výška 24 cm a 37 cm

materiál kuželů: nízkohustotní polyethylen, který
si zachovává vlastnosti při teplotě v rozmezí -50°C až +85°C

VOLANT PRO VÝUKU LYŽOVÁNÍ

VYMEZOVACÍ PRAPORY

velmi dobrá pomůcka pro nácvik carvingového oblouku

nízká hmotnost a několik barevných variant

odolný pěnový materiál

rozměr: 400 × 280 × 38 mm

Reklamní potisk:

sublimační tisk CMYK 100%

vysoce odolná PES tkanina s hydrofobní úpravou

montáž pomocí suchého zipu

rozměr potisku: 2× (250 × 220 mm)

grafická podoba dle přání zákazníka

materiál praporů: stanovina a provaz

délka a barevné provedení dle požadavků zákazníka
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FIGURKY VČETNĚ KONSTRUKCE

Standardní nabídka obrázků:

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

konstrukce figurek je z laminátových tyčí (průměr 8 mm a 6 mm)

materiál figurky: vlajkovina 90 g/m2, 100% PES

sublimační tisk dle požadavků zákazníka
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CELOPOTIŠTĚNÉ PODSEDÁKY

Válec o rozměrech 40 × 40 × 40 cm

materiál: Tentstex 300 g/m²  je upraven polyuretanovým zátěrem, é i pro venkovní použitívhodn
(zimní střediska, lyžařské školičky)

finální hydrofobní úprava zlepšuje jeho voděodolné vlastnosti
a zamezuje rovněž špinění a stárnutí materiálu

sublimační potisk dle požadavků zákazníka

vnitřní výplň: vaky - polystyrén, válec a krychle - pěna + polystyrén

Krychle o rozměrech 40 × 40 × 40 cm

CELOPOTIŠTĚNÉ SEDACÍ
KOSTKY, VÁLCE A VAKY

Vaky o rozměrech
70 × 111, 85 × 111, 110 × 111, 140 × 180cm

materiál podsedáků: Tentstex 300 g/m2 a molitan 3cm

materiál je upraven polyuretanovým zátěrem, odolávajícím vysokým teplotám až 200 °C

Podsedáky najdou využití všude tam, kde chcete zabezpečit komfortní sezení

sublimační tisk dle požadavků zákazníka
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STARTOVNÍ A ZÁVODNÍ ČÍSLA
ROZLIŠOVACÍ VESTY

4

IMOLA

SNOWBOARD

ROZLIŠOVACÍ VESTY

VELLA

HUSKY

11

11 11

FIS / FIS PLUS

digitální sublimační tisk

design dle požadavků zákazníka

neomezená kreativita návrhu

kvalitní moderní materiály

prověřené střihy



Nová zimní zábava, kterou můžete provozovat kdekoliv, kde napadne alespoň trochu sněhu.
Klu-ski vezmete do tašky, batohu, do vlaku i autobusu. Jsou skladné a nikde nepřekáží.
Nepotřebujete žádnou speciální obuv. Velikost Klu-Ski je UNIVERZÁLNÍ.

Klu-Ski

STANDARD
Klu-Ski

SPECIÁL

upínání pomocí pásku suchého zipu upínání pomocí plastových pásků s ráčnou

KLU-SKI

vyrobeno z pružného materiálu pro výrobky namáhané pod bodem mrazu

univerzální upínací systém pro každou obuv

velmi nízká hmotnost a skladnost, ideální do batůžku

na sjezdovku, na svah, na lesní cestičky a jiné pro lyže nedostupné terény

zábava pro celou rodinu a kamarády
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Technické parametry

PROFIL
SLOŽENÝ ROZMĚR
ROZMĚR POTAHU
NOSNOST
CERTIFIKACE
KATEGORIE
HMOTNOST

40 × 25 mm
148 × 65 × 7 cm
Ca. 45 × 135 cm
95 kg
CZ
Camping
6,8 kg

Technické parametry

PROFIL
SLOŽENÝ ROZMĚR
NOSNOST
CERTIFIKACE
KATEGORIE
HMOTNOST

35 × 25 mm
107 × 41 × 9 cm
95 kg
CZ
Camping
4,5 kg

KŘESÍLKA

pohodlné zahradní lehátko s područkou a vyměnitelným potahem

lehátko je možné doplnit o podnožku

určeno k reklamním a propagačním účelům

Materiál buk, potah (100% PES) šíře 45 cm

odolná konstrukce pro venkovní použití

oblíbené relaxační místo pro Vaše návštěvníky

pohodlné křesílko s vyměnitelným potahem

potah je opatřen hydrofobní úpravou

barevné provedení dle přání zákazníka

potah opěradla lze oboustranně potisknout

materiál buk, potah (100% PES)

LEHÁTKA



Běžkařské kombinézy, bundy a kalhoty No-Wind, čepice, zateplené návleky, funkční spodní prádlo,
hokejové dresy a štulpny.

Igláček Skládací lopaty

Držák lyží a hůlekŠkrabka na vosk

Pytel na slalomové tyče

HRA „Lyžaři, nezlob se”

stolní a nástěnné provedení

možnost potisku vaším vlastním logem na hracím plánu a obalu

VÝROBA OBLEČENÍ PRO ZIMNÍ SPORTY

digitální sublimační tisk

design dle požadavků zákazníka

neomezená kreativita návrhu

kvalitní moderní materiály

prověřené střihy
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DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ



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

+420 775 290 201

vella@vella.cz

+420 777 290 683Vella s.r.o.
Drtinovo nám. 197/II
547 01 Náchod

+420 775 290 201

vella@vella.cz

+420 777 290 683

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

www. .czVELLA

Český výrobce


