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KOBRY

efektivní forma reklamy
správa barev - vlastní tvorba ICC profilů
odolné povětrnostním podmínkám
snadná manipulace, rychlá montáž
možnost umístění v interiérech
nebo upevnění do země či sněhu

STANDARD

ZÁSTĚNY

ÁČKO
FAZOLE

VELKOPLOŠNÝ TISK
SUBLIMAČNÍ TISK
Kvalitní digitální technologie potisku textilií zaručuje dlouhou barevnou trvanlivost výrobků a jejich jednoduchou údržbu. Barva je stabilizována
při vysoké teplotě a odolává praní i povětrnostním vlivům. Potisk je prosycen a na druhé straně je viditelnost motivu zrcadlově 70 - 80 %
(u vlajkoviny). Textil je možno potiskovat z role nekonečným tiskem až do 100m návinu. Další možností je tisk na deskových lisech.
SOLVENTNÍ TISK
Realistický tisk solventními inkousty ve fotografické kvalitě nabízí možnost tisku na různá média: vinylové fólie, billboardový papír,
bannerové plachty. Tisk je díky použití kvalitních stálobarevných inkoustů a jejich dokonalé fixaci na povrchu tiskového média odolný
proti otěru a vodě. Pro exteriérové tisky není třeba použít UV laminaci.
LAMINACE
Prodloužení životnosti, ochrana proti UV záření, ochrana proti mechanickému poškození.

MATERIÁLY
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vlajkovina standard - polyester 120 g/m2
vlajkovina děrovaná - vlajkovina pro extrémní podmínky, díky většímu množství drobných otvorů
lépe propouští vítr.
satén - neprůhledná vlajkovina s lesklým, hladkým povrchem, vhodná pro prapory do interiéru,
tisk fotografií apod.
vlajkovina silná - vlajkovina neprůhledná, bílý, hladký povrch, vyšší gramáž.

konstrukce a tyče - dělené skládací tyče jsou speciálně vyvinuté pro namáhání větrem a mrazem,
kombinace sklolaminátových tyčí a duralových trubek zaručuje vysokou pevnost.
Před povětrnostními vlivy jsou díly chráněny komaxitovou úpravou.
Český výrobek (vlastní produkty společnosti Vella s.r.o.)

PRAPORY A BANNERY

• nejprodávanější typ praporů pro krátkodobé prezentace a eventy
• stavba za 60 vteřin
• jednoduchý transport a snadná montáž/demontáž
• vysoká variabilita rozměrů
• možnost spojovat ve větší a prostorově vhodnější celky
• snadná montáž bez nářadí
• velká variabilita použití v různých podmínkách
• originální nosič reklamy
• dlouhá životnost
• prověřená kvalita

Díky dostatečnému vlastnímu výrobnímu zázemí jsme schopni
nejen rychle a kvalitně dodat, ale i stále nacházet nová
řešení a inovace.
Další předností vlastní výroby a dostatečných zásob
je i rychlá reakce na servis.
Zákazník se sám může podílet na inovacích a sleduje postup
svojí zakázky prakticky okamžitě.

VLASTNÍ VÝROBA
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MOBILNÍ BANNERY - KAPKY
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Prapor o rozměru potištěné části 125 x 300 cm.
Nosné laminátové tyče jsou rozložitelné na díly, které lze společně s praporem
přepravovat v pevném pouzdře (tubusu), který je součástí dodávky.
Standardně je dodávána s exteriérovou deskou nebo špicí do země.

100
x

125
x

KAPKA 350
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číslo za názvem udává výšku od země

KAPKA 310
Prapor o rozměru potištěné části 100 x 275 cm.
Nosná laminátová a dvě duralové tyče jsou rozložitelné na díly, které lze společně s praporem
přepravovat v pevném pouzdře (příplatek k ceně).
Standardně je dodávána s exteriérovou deskou nebo špicí do země.

KAPKA 230
Prapor o rozměru potištěné části 86 x 210 cm.
Nosné laminátové tyče jsou rozložitelné na díly, které lze společně s praporem
přepravovat v přenosné tašce (příplatek k ceně).
Standardně je dodávána s interiérovou deskou, ostatní volitelná příslušenství jsou za příplatek.

KAPKA 180
Prapor o rozměru potištěné části 66 x 160 cm.
Součástí dodávky je standardně interiérový podstavec.
Jiné příslušenství je možné zakoupit s příplatkem.

KAPKA 100
Prapor o rozměru potištěné části 36 x 88 cm.
Součástí dodávky je standardně interiérový podstavec.
Jiné příslušenství je možné zakoupit s příplatkem.
velký výběr příslušenství
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MOBILNÍ BANNERY - KOBRY
410 cm

číslo za názvem udává výšku od země

46 x 115 cm

46 x 190 cm

46 x 190 cm

46 x 255 cm

72 x 305 cm

Prapor o rozměru potištěné části 72 x 370 cm.
Nosné laminátové tyče jsou rozložitelné na díly, které lze společně s praporem
přepravovat v v pevném pouzdře (tubusu), který je součástí dodávky.
Standardně je dodávána s exteriérovou deskou nebo špicí do země.

72 x 370 cm

KOBRA 410

KOBRA 340
Prapor o rozměru potištěné části 72 x 305 cm.
Nosná laminátová a dvě duralové tyče jsou rozložitelné na díly, které lze společně s praporem
přepravovat v pevném pouzdře (příplatek k ceně).
Standardně je dodávána s exteriérovou deskou nebo špicí do země.

KOBRA 270
Prapor o rozměru potištěné části 46 x 255 cm.
Nosné laminátové tyče jsou rozložitelné na díly, které lze společně s praporem
přepravovat v přenosné tašce (příplatek k ceně).
Standardně je dodávána s interiérovou deskou, ostatní volitelná příslušenství jsou za příplatek.

KOBRA 220
Prapor o rozměru potištěné části 46 x 190 cm.
Lze si vybrat ze dvou variant zakončení banneru.
Součástí dodávky je standardně interiérový podstavec,
jiné příslušenství je možné zakoupit s příplatkem.

KOBRA 140
Prapor o rozměru potištěné části 46 x 115 cm.
Součástí dodávky je standardně interiérový podstavec,
jiné příslušenství je možné zakoupit s příplatkem.
velký výběr příslušenství
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MOBILNÍ BANNERY - DALŠÍ TVARY

STANDARD 200 a 300
Prapor - tisk 72 x 200 cm nebo 72 x 300 cm
Konstrukce je tvořena výsuvnou teleskopickou tyčí
a otočným horním ráhnem.

ÁČKO
tisk 120 x 145 cm
Oboustranný, snadno a rychle složitelný banner
ve tvaru písmene A.
Konstrukci stojanu tvoří plochá, ocelová, nerezová pružina.
Rozměr po sbalení 50 x 50 cm. Celková váha je pouze 1,5 kg!
+ přenosná taška

ROLL-UP
Roll-up tisk max. 90 x 220 cm
Vysunovací banner včetně hliníkového pouzdra.

KRUH 150, 120, 90
tisk Æ 140, 110, 80 cm
Snadno a rychle složitelný banner ve tvaru kruhu.
Konstrukci tvoří plochá, ocelová, nerezová pružina.

FAZOLE
tisk 176 x 70 cm
Oboustranný, snadno a rychle složitelný banner.
Konstrukci stojanu tvoří plochá, ocelová, nerezová pružina.
Rozměr po sbalení 50 x 50 cm. Celková váha je pouze 1,5 kg!
+ přenosná taška

U všech našich produktů klademe důraz na variabilitu
a skladnost. Proto např. i takovou zástěnu 3 x 3 m složíte do malé
tašky a snadno přepravíte.
U většiny mobilních bannerů máte možnost vyměnit samotný
potištěný materiál, tzn. že konstrukce vám zůstává a my vám
dodáme pouze nový motiv

DISPLAY
tisk 75 x 200 cm
Rozložitelný, textilní, interiérový banner s laminátovou konstrukcí
Jednotlivá pole lze skládat vedle sebe do stěny.

STOLNÍ VLAJEČKY
Stolní praporky vyrábíme v jakékoli velikosti a tvaru dle vašeho
výběru. Dohotovení je rovněž možné různé - tunýlek pro nasunutí
na stojánek, šňůrka pro zavěšení. Praporky jsou vyztužené,
aby dobře držely tvar a potisk je na obou stranách.
Ke stolním vlajkám dodáváme rovněž kovové stojánky.

ZÁSTĚNA
Rozložitelná duralová konstrukce
tisk 180 x 75 cm
tisk 180 x 150 cm
tisk 300 x 300 cm
+ přenosná taška
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Zástěna může být
využita jako stěna stánku,
oddělení prostoru nebo
zábrana vstupu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INTERIÉROVÝ STOJAN
rozměr 30 x 40 cm
váha 1,5 kg
Stojan je vyroben z tvarovaného ocelového plechu
ve tvaru prohnutého lichoběžníku a má tři otvory
pro umístění banneru (náklon).

DESKA PRO PŘIPEVNĚNÍ NA ZEM
rozměr 15 x 15 cm
Deska pro připevnění na zem pro menší formáty bannerů.

ŠPICE DO ZEMĚ
velká - rozměr 70 cm, váha 2 kg
malá - rozměr 50 cm, váha 1 kg
Zatloukací stojan je vyroben ze stavební oceli s antikorozní úpravou,
má nerezový čep s drážkou pro závlačku.

EXTERIÉROVÁ DESKA
velká - rozměr 40 x 40 cm, váha 6 kg
malá - rozměr 32 x 32 cm, váha 4 kg
Deska je vyrobena z oceli s nerezovým čepem, který má drážku
pro závlačku. Ukotvení je možné zatížením nebo přišroubováním.

DESKA PRO PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ
rozměr 15 x 15 cm
Deska pro připevnění na zeď pro menší formáty bannerů.

ŠROUB DO SNĚHU
rozměr 5,5 x 38 cm, váha 0,6 kg
Šroub se skládá z plastové šroubovice a nerez čepu s drážkou
pro závlačku. Je určen pro písečné podloží nebo sníh (nutno předvrtat)

KlÍČ ŠROUBU

PODSTAVEC NÁJEZDOVÝ
rozměr 70 cm, váha 2 kg
Lehký podstavec je určen pod kolo auta

PŘEPRAVNÍ TAŠKA PRO ZÁSTĚNY a PRAPORY
Přepravní taška umožňuje snadnou přenosnost
a skladovatelnost zástěn. Je lehká, dobře udržovatelná.
Jednotlivé části zástěny jsou uloženy odděleně,
aby nedocházelo k jejich poškozování oděrem apod.
Taška je prodejná v sadě s látkovou zástěnou nebo samostatně.

Při odběru více než 6 ks praporů
se šroubem je dodáván klíč zdarma

ZÁVAŽÍ PRO EXTERIÉROVÝ STOJAN
rozměr 40 x 40 cm, 32 x 32 cm
Materiál - odolný kortexin, potisk dle přání zákazníka.

PŘEPRAVNÍ POUZDRO
délka 170 cm, váha 1,2 kg, průměr 8 cm
Pevné přepravní pouzdro zajišťuje bezpečnou přepravu
a snadnou skladovatelnost praporů včetně nosné konstrukce.

kovové díly jsou chráněny zinkováním
nebo komaxitovou úpravou
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VLAJKY A TRANSPARENTY PRO SKI AREÁLY
reklamní plůtky

bannery na ochranné sítě

potisk na slalomové brány

značení sjezdovek a tratí

Transparenty jsou digitálně, plnobarevně tištěny (nerozhoduje počet barev) 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.

VZHLED TEXTILU

Od srpna 2009 platí ČSN 01 8027 ed. 2
Značení a zabezpečení v zimním středisku,
která nahrazuje ČSN 01 8026 z 1990-02-07,
ČSN 01 8027 z ledna 2009 a ČSN 27 3900 z prosince 1993.
Firma VELLA může pro Vás vyrobit všechny druhy informačních,
výstražných, zákazových a příkazových piktogramů
včetně značení sjezdových, běžeckých i specifických tratí
a to na plechový, umělohmotný nebo textilní banner.

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

LAMINÁTOVÉ TYČE:
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 proti zlomení.
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PVC BANNERY A TEXTILNÍ BANNERY
Používáme plachtové PVC materiály vhodné pro exteriérové i interiérové umístění s dlouhodobou životností.
Bannery jsou vysoce pevné a 100% neprůhledné. Bannery lze svařit a po obvodu opatřit lemováním a kovovými oky.
Novým materiálem pro výrobu bannerů je stanovina Tenstex II. Je to odlehčená, 100% polyesterová textílie s vynikajícím velmi
pružným polyuretanovým zátěrem, odolávajícím teplotám až 200°C. Díky velké teplotní odolnosti je možno tento materiál potiskovat
digitálním tiskem termotransferovou sublimační metodou ve fotografické kvalitě.

horkovzdušný svařovací
pojížděcí automat

MATERIÁLY

PVC lesklé
PVC Mash - perforované
PVC Block Out
Tenstex ll
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UKÁZKY ŠITÍ
TYP: BANNER
NĚKTERÉ PŘÍKLADY ŠITÍ BANNERŮ - PŘEDNÍ A ZADNÍ STANA:
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rozměr přesně na míru

TYP: PRAPOR

TYP: VLAJKA OTOČNÉ RAMENO
A
NĚKTERÉ PŘÍKLADY ŠITÍ VLAJEK:

NĚKTERÉ PŘÍKLADY ŠITÍ PRAPORŮ:
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C
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D
E
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ZPŮSOB ŠITÍ a UPEVNĚNÍ bannerů a vlajek podrobně na www.vella.cz

TYP: VLAJKA NA RÁHNU
NĚKTERÉ PŘÍKLADY ŠITÍ VLAJEK:
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TYP: VLAJKA KLASIK
NĚKTERÉ PŘÍKLADY ŠITÍ VLAJEK:
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dodávka včetně stožárů
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Ukázka realizovaných zakázek a atypických tvarů reklamních bannerů:

Náchod

www.VELLA.cz
Změna specifikace a rozměrů vyhrazena VELLA s.r.o.

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

+420
+420 777
777 290
290 683
683
+420
775
290
201
+420 775 290 201
+420
728 309 239
vella@vella.cz
vella@vella.cz

