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Nafukovací brány
AIR/PNEU

Rovná Lomená Oblouková

Nafukovací stany
AIR/PNEU

Pneu Air

Nafukovací balóny a speciální tvary
AIR 

PohárLáhevBalón

Nafukovací sloupy a válce
AIR/PNEU

Nafukovací bójky
PNEU

BójkySloup Válec

AIR - nafukované ventilátorem s trvalým přívodem elektřiny 220 V
PNEU - s vlastní uzavřenou duší a ventilem
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VLASTNÍ VÝROBA

Vývoj se provádí společně s lyžařskými školami v Orlických horách a jejich požadavky
a připomínky jsou okamžitě zapracovány do vývoje a výroby.

Líbí se Vám nafukovací reklama, ale nemáte na akci možnost připojení do elektrické sítě?
Máme pro Vás řešení v podobě pneumatické nafukovací reklamy!

Nafukovací reklama patří mezi nejmodernější a nejatraktivnější 
formy mobilní reklamy. V našem výrobním programu naleznete 
rozmanité tvary a formy.

Základními typy nafukovací reklamy jsou:
  • Nafukovací brány
  • Nafukovací stany
  • Nafukovací válce a sloupy
  • Nafukovací bójky pro vodní sporty 
  • Nafukovací balóny a speciální tvary 

Díky použitým materiálům dosahujeme velmi nízké hmotnosti 
nafukovadel, která umožňuje snadnou manipulaci i s rozměrnými 
nafukovadly.

Základní druhy používaných materiálů:
  • Tentstex DK 280g/m2
  • Tentstex II 190g/m2
  • PVC 350g/m2

Jsme výrobce s vlastním rozsáhlým výrobním zařízením. Díky tomu jsme schopni flexibilní reakce na 
vaši poptávku – kvalitně vyrobíme, rychle dodáme. 

Nebojíme se nových řešení a jsme kreativní. Přijďte s vlastním nápadem a my vám ho realizujeme! 
Můžete sledovat celý proces vývoje a výroby až do finální podoby.

Zajistíme pro vás záruční i kompletní pozáruční servis. 

NAFUKOVACÍ REKLAMA
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NAFUKOVACÍ BRÁNY AIR 

ZÁKLADNÍ TVARY:

ROVNÁ LOMENÁ OBLOUK

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY:

Bránu je možné dodat buď s plnobarevným potiskem z materiálu Tenstex DK 280g/m2 nebo 
v jednobarevném provedení dle níže uvedeného barevného vzorníku z materiálu Tenstex II, 190g/m2. 
Materiál je upraven polyuretanovým zátěrem, odolávajícím vysokým teplotám až 200 °C 
a je velice odolný proti roztržení. Finální hydrofobní úprava zlepšuje jeho vodě odolné vlastnosti 
a zamezuje rovněž špinění a stárnutí materiálu.
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NAFUKOVACÍ BRÁNY AIR 

TECHNICKÉ INFORMACE:

NAFUKOVACÍ SYSTÉM:

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Ventilátor

Textilní bannerySložená brána
včetně příslušenství

Textilní
převlek

Nepotištěné
brány z PVC

Vázací oko

• Závaží kovové (15kg) a zátěžové vaky (10-15kg)

• Přenosná taška

• Kotvící kolíky a šnůry

• Nafukovací motor o průměru 250 a 315

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. 

Některá z nabízených příslušenství jsou standardně 
dodávána s našimi výrobky, jiná si lze objednat dle potřeby.

Nafukovací brány a oblouky jsou oblíbeným a našim 
nejprodávanějším nafukovadlem. Díky své velikosti mají široké 
použití a to nejen jako start/cíl na sportovních akcích, ale i jako 
nepřehlédnutelný reklamní poutač. Brány mají zesílená dna z 
kvalitního PVC a chrání poutač proti prodření. 
Brána v jednobarevném provedení  má suché zipy pro umístění
textilních bannerů, které můžete libovolně zaměňovat.

Ukotvení
brány

• Odolnost proti UV záření

• Snadná instalace i demontáž  

• Minimální nároky na transport

• Překližková dna

• Textilní bannery

• Textilní převleky

• Vnitřní osvětlení

• Nepotištěné brány z PVC s textilními bannery
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NAFUKOVACÍ BRÁNY PNEU 

ZÁKLADNÍ TVARY:

ROVNÁ LOMENÁ OBLOUK

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY:

Bránu je možné dodat buď s plnobarevným potiskem z materiálu Tenstex DK 280g/m2 nebo 
v jednobarevném provedení dle níže uvedeného barevného vzorníku z materiálu Tenstex II, 190g/m2. 
Materiál je upraven polyuretanovým zátěrem, odolávajícím vysokým teplotám až 200 °C 
a je velice odolný proti roztržení. Finální hydrofobní úprava zlepšuje jeho vodě odolné vlastnosti 
a zamezuje rovněž špinění a stárnutí materiálu.
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NAFUKOVACÍ BRÁNY PNEU

NAFUKOVACÍ SYSTÉM:

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Složená brána
včetně příslušenství

Pneumatické
sedátko

Ukotvení brányVázací oko

Textilní bannery

Pojistný ventil

Nafukovací ventil

• Postavení brány trvá pouze 10 minut díky přenosnému kompresoru

• Kvalitní napouštěcí / vypouštěcí ventil

• Přetlakový ventil zabraňující poškození při zvýšení tlaku

• Vnitřní vrstva brány je tvořena duší ze speciálně
    vyvinuté TPU fólie

• Brány je možno nafukovat pomocí námi
   nabízených el. kompresorů a nebo ručních velkoobjemových pump

TECHNICKÉ INFORMACE:

• Závaží kovové (15kg) a zátěžové vaky (10-15kg)

• Manometr

• Náhradní ventil a přetlakový ventil

• Klíč na ventily

• Ruční pumpa nebo kompresor dle výběru

Některá z nabízených příslušenství jsou standardně 
dodávána s našimi výrobky, jiná si lze objednat dle potřeby.

• Náhradní duše

• Kotvící kolíky a šnůry

• Lepení na duši

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.

• Odolnost proti UV záření

• Snadná instalace i demontáž  

• Minimální nároky na transport

Vnitřní
polyuretanová
duše

Elektrický
 kompresor
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NAFUKOVACÍ STANY PNEU 

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY:

4 x 4 m 5 x 5 m 6 x 6 m

Nemáte přístup k elektrické energii a přesto chcete nafukovací stan? 
Máme pro vás dokonalé řešení! 

• Stany pneumatické mají duši ze speciální TPU fólie 

• Jsou vhodné do exteriéru i interiéru a postaví je i jeden člověk

• Stany pneumatické stojí bez trvalého přístupu k elektrické energii

• Odolá i v nejextrémnějších povětrnostních podmínkách

• Design je přesně podle požadavků a potřeb zákazníka

• Možnost celopotisku nafukovací konstrukce

Stany PNEU i AIR je možné dodat buď s plnobarevným potiskem z materiálu Tenstex DK 280g/m2 nebo 
v jednobarevném provedení dle níže uvedeného barevného vzorníku z materiálu Tenstex II, 190g/m2. 
Materiál je upraven polyuretanovým zátěrem, odolávajícím vysokým teplotám až 200 °C 
a je velice odolný proti roztržení. Finální hydrofobní úprava zlepšuje jeho vodě odolné vlastnosti 
a zamezuje rovněž špinění a stárnutí materiálu.

CELKOVÁ VÝŠKA PRŮCHOZÍ VÝŠKA HMOTNOST
stanu

2,8m 2,1m 19kg

2,45m 27kg

NÁZEV

4x4 m

5x5 m

6x6m 38kg3m

3,35m

4m

HMOTNOST
bočnice

3kg

3,25kg

4kg

PRŮMĚR
nohy

ø 25cm

ø 38cm

ø 48cm
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NAFUKOVACÍ SYSTÉM:

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Složený stan

Ukotvení stanuVázací oko

Přepouštěcí ventil

Nafukovací ventil

TECHNICKÉ INFORMACE:

Základ stanu Bočnice stanu Bočnice 
s vchodem

Bočnice 
s půloknem

Polobok stanu

Kšilt stanu Reklamní banner
do oblouku stanu

Reklamní banner
na bočnici stanu

Vlajka na stan

Spojovací díl stanu rozdílných i stejných rozměrů• Závaží kovové (15kg) a zátěžové vaky (10-15kg)

• Manometr

• Náhradní ventil a přetlakový ventil

• Klíč na ventily

• Ruční pumpa nebo kompresor dle výběru

• Náhradní duše

• Kotvící kolíky a šnůry

• Lepení na duši

Některá z nabízených příslušenství jsou standardně 
dodávána s našimi výrobky, jiná si lze objednat dle potřeby.

• Postavení stanu trvá pouze 10 minut díky kompresoru

• Kvalitní napouštěcí / vypouštěcí ventil

• Přetlakový ventil zabraňující poškození při zvýšení tlaku

• Vnitřní vrstva stanové kostry je tvořena duší ze speciálně
    vyvinuté TPU fólie

• Součástí každého pneumatického nafukovadla je ruční pumpa

• Stany je možno nafukovat pomocí námi
   nabízených el. kompresorů a nebo ručních pump

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. Znázornění těchto možností vidíte viz
níže na obrázcích.

• Odolnost proti UV záření

• Snadná instalace i demontáž  

• Minimální nároky na transport

NAFUKOVACÍ STANY PNEU

• Po odepnutí střechy je možnost chemického čištění
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NAFUKOVACÍ STANY AIR 

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY:

4 x 4 m 5 x 5 m 6 x 6 m

TECHNICKÉ INFORMACE:

• Nafouknutí stanu trvá 3 minuty

• Sbalený stan váží 22 až 44 kg Ventilátor Vázací oko

Nafukovací stany jsou vhodné pro atraktivní aplikaci designu. Tisk je 
digitální, stálobarevnými sublimačními barvami fixovanými při 
teplotě 200°C.
Největšími přednostmi nafukovacích stanů je snadná manipulace. 
Pro jejich instalaci a demontáž není potřeba žádný speciálně školený 
personál, nepotřebujete ani žádnou konstrukci.
V nabídce máme několik oblíbených a osvědčených standardních 
tvarů v několika barevných variantách. Není problém ani realizace 
jiných tvarů dle vašich požadavků a potřeb. 

• Vysoká odolnost proti UV záření

• Stabilní a pevné provedení  

• Široký výběr doplňků

• Stany jsou nafukovány vysokotlakým ventilátorem
   o trvalém příkonu 120w / 220v

• Bez trvalého přívodu 220V je možné použít autobaterii
   a frekvenční měnič 300w (autobaterie vydrží přibližně 8 hodin)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Některá z nabízených příslušenství jsou standardně 
dodávána s našimi výrobky, jiná si lze objednat dle potřeby.

Reklamní banner
na bočnici stanu

Reklamní banner
do oblouku stanu

Vlajka na stanKšilt stanu

Bočnice 
s půloknem

Polobok stanuBočnice s vchodemBočnice stanu

Spojovací díl stanu rozdílných i stejných rozměrů

• Závaží kovové (15kg) a zátěžové vaky (10-15kg)

• Přenosná taška

• Kotvící kolíky a šnůry

• Nafukovací motor o průměru 250 a 315

Základ stanu



ZÁKLADNÍ ROZMĚRY:

00:09

NAFUKOVACÍ VÁLCE A SLOUPY AIR / PNEU

NÁZEV PRŮMĚR

SLOUP 45 0,45m

SLOUP 70

SLOUP 120

SLOUP 140

0,7m

1,2m

1,4m

SLOUP 45 SLOUP 70 SLOUP 120 SLOUP 140

VÁLEC 45

VÁLEC 140

VÁLEC 70

VÁLEC 120

VÝŠKA

2m, 3m, 4m

NÁZEV ŠÍŘKA

VÁLEC 45

VÁLEC 70

VÁLEC 120

VÁLEC 140

PRŮMĚR

2m, 3m, 4m

2m, 3m, 4m

2m, 3m, 4m

3m, 4m, 5m 0,45m

0,7m

1,2m

1,4m

3m, 4m, 5m

3m, 4m, 5m

3m, 4m, 5m

Nafukovací sloupy nebo válce jsou vhodné pro interiérové i exteriérové použití. 
Sloupy a válce je možné použít jako doplněk k nafukovacím i nůžkovým stanům, nebo 
samostatně na festivalech, koncertech, sportovních akcích a všude tam, kde není dostatek 
prostoru pro umístění reklamních konstrukcí. Vysoké sloupy vyčnívají nad ostatní reklamní 
poutače a efektivněji distribuují vaši reklamu do širokého okolí. 
Oproti technologii AIR je u PNEU nafukovadel velkou výhodou, že sloup či válec 
nafouknete pumpou nebo kompresorem a díky vnitřní duši drží svůj tvar bez el. energie.

• Odolnost proti UV záření

• Snadná instalace i demontáž  

• Minimální nároky na transport

• Možnost výroby sloupu s nočním osvětlením

NÁZEV PRŮMĚR

SLOUP 45 0,5m

SLOUP 70

SLOUP 120

0,75m

1m

VÝŠKA

2m, 3m, 4m, 5m

NÁZEV ŠÍŘKA

VÁLEC 45

VÁLEC 70

VÁLEC 120

PRŮMĚR

3m, 4m, 5m 0,5m

0,75m

1m

3m, 4m, 5m

3m, 4m, 5m

2m, 3m, 4m, 5m

2m, 3m, 4m, 5m

AI
R

PN
EU

Sloup nebo válec je možné dodat buď s plnobarevným potiskem z materiálu Tenstex DK 280g/m2 nebo 
v jednobarevném provedení dle níže uvedeného barevného vzorníku z materiálu Tenstex II, 190g/m2. 
Materiál je upraven polyuretanovým zátěrem, odolávajícím vysokým teplotám až 200 °C a je velice odolný proti 
roztržení. Finální hydrofobní úprava zlepšuje jeho vodě odolné vlastnosti a zamezuje rovněž špinění a stárnutí materiálu.



00:10

ZÁKLADNÍ TVARY:

BÓJKY PRO VODNÍ SPORTY

TRÉNINKOVÁ
VOLNĚ PLUJÍCÍ

BEZ VLAJEČKY / S VLAJEČKOU / LEŽATÁ STANDARD TROJÚHELNÍKBIGBój

Nafukovací pneumatická bóje má vnitřní konstrukci tvořenou pevnou TPU folii (duší) 
a vnějším textilním pláštěm z materiálu Tentstex DK 280g/m2 se sublimačním potiskem.
Nafukovací ventil má průměr 22 mm. 
Bójky jsou standardně dodávány bez kotevního lana a bez závaží.

Kvalitní nafukovací bójky s vlastním designem. Na výběr máme několik 
základních typů a velikostí. Bójky jsou řádně otestované na jachtařských 
závodech nebo při tréninku. 
Nafukovací bójky jsou ideálním řešením pro své přepravní rozměry, rychlou 
instalaci a velkou odolnost při minimální váze.  
Bójky lze také snadno přetahovat o několik metrů bez nutnosti odkotvení. 
Vhodné pro start a cíl.

• Odolnost proti UV záření

• Snadná instalace i demontáž  

• Minimální nároky na transport
• Možnost sublimačního potisku

NÁZEV VÝŠKA

BEZ VLAJEČKY

STANDARD

150 cm

130 cm

130 cm

S VLAJEČKOU

TRÉNINKOVÁ

LEŽATÁ

BIGBój

TROJÚHELNÍK
MALÝ, STŘEDNÍ, VELKÝ

150 cm

150 cm

180 cm

79 x 79 x 62 cm 
108 x 108 x 95 cm 
160 x 160 x 120 cm

PRŮMĚR DOPORUČENÍ
PRO ZÁTĚŽ

25 cm

1/ panáčkovací závaží 15 kg železná
2/ kotvící závaží 10 kg tzv. Kettlebell

1/ panáčkovací závaží 15 kg železná 
2/ kotvící závaží 20 Kg železná

1/ panáčkovací závaží 15 kg železná 
2/ kotvící závaží 20 kg železná

kotvení pomocí oka na spodní části trojúhelníkové základny,
nepotřebuje tzv. panáčkovací závaží

80 cm

25 cm 
vlaječka 75 x 75 cm

17 cm panáčkovací závaží 10 kg tzv. Kettlebell

25 cm

80 cm
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Kreativní reklama, která zaujme na první pohled, navíc je lehká, skladná a snadno 
se s ní manipuluje. Vaší fantazii se meze nekladou a každý nový tvar je pro nás výzvou. 
Pokud chcete vyniknout v davu či mezi konkurencí, není nic vhodnějšího než nafukovací 
model vašeho výrobku, loga, maskota.

• •  Kreativní osobitá forma reklamy

• •  Materiál odolný proti roztržení

• •  Hydrofobní úprava 

• Odolnost proti UV záření 

• •  Minimální nároky na transport

• Snadná instalace a demontáž

Piccard Charles Guiton

NÁZEV VÝŠKA CELKOVÝ PRŮMĚR PRŮMĚR NOHY REKLAMNÍ PÁS
š/v (m)

Piccard 4 x 2,9 4 2,9 1,45 1,1 x 9

Piccard 5 x 3,6 5 3,6 1,8 1,4 x 11,3

Piccard 6 x 4,3 6 4,3 2,2 1,7 x 13,5

Charles 3 x 2,4 3 2,4 1,3 0,9 x 6,9

Charles 4 x 3,2 4 3,2 1,75 1,3 x 9,2

Charles 5 x 4 5 4 2,2 1,6 x 11,5

Guiton 3 x 2,6 3 2,6 1,4 0,9 x 8,3

Guiton 4 x 3,5 4 3,5 1,9 1,2 x 11,2

Guiton 5 x 4,4 5 4,4 2,4 1,5 x 13.8

Balóny jsou dobře viditelnou, kreativní reklamou nenáročnou 
na obsluhu. Manipulace s nimi je snadná.
Tvar balónu a celá konstrukce je tvořena speciální tkaninou 
spojenou pomocí šití. 
Balón je nafukovaný speciálně upraveným vysokotlakým 
ventilátorem. Pro správnou funkci je nutno zajistit trvalé 
napojení na elektřinu.

• Odolnost proti UV záření

• Snadná instalace i demontáž  

• Minimální nároky na transport

NAFUKOVACÍ BALÓNY

PoharLahev

Příklady speciálních tavrů nafukovadel

NAFUKOVACÍ SPECIÁLNÍ TVARY

Soptík



00:12

NAFUKOVACÍ SYSTÉM:

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

TECHNICKÉ INFORMACE:

NAFUKOVACÍ BALÓNY A SPECIÁLNÍ TVARY

Ventilátor

Textilní bannerySložené nafukovadlo
včetně příslušenství

Suché zipy 
na bannery

Vázací oko

Možno použít
i za extrémních podmínek

Balóny a speciální tvary  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 nafukovadla trvá 3 minuty. 

Nafukovací balóny a speciální tvary jsou kreativní 
nepřehlédnutelnou reklamou, kterou lze vytvořit přesně dle 
vašich požadavků a potřeb. Díky profesionálnímu SW vybavení 
jsme schopni navrhnout a rozpracovat jakýkoli tvar, vlastní 
výroba nám umožňuje ho pro vás realizovat.

• Odolnost proti UV záření

• Snadná instalace i demontáž  

• Minimální nároky na transport

• Závaží kovové (15kg) a zátěžové vaky (10-15kg)

• Přenosná taška

• Kotvící kolíky a šnůry

• Nafukovací motor o průměru 250 a 315

Některá z nabízených příslušenství jsou standardně 
dodávána s našimi výrobky, jiná si lze objednat dle potřeby.

• Překližková dna

• Textilní bannery



PŘÍKLADY REALIZACÍ
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Náchod

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

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

Český výrobce 


