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Vhodný materiál pro každou vlajku!

mnohem více než dvakrát delší životnost ve srovnání s 
obvyklými standardními materiály

jedinečné rozlišení natištěného motivu na přední i zadní 
straně výrobku

natištěný motiv na rubové straně až se 100 % protiskem

nejvyšší brilantnost barev

vysoká světlostálost, stupeň 6-7 dle modré stupnice

možnost hnedle používat, není nutné prát

při praní barva nepouští



DEF190910

Nákup vlajky je otázka důvěry – důvěřujte kvalitě!

Není vlajka jako vlajka. Při používání venku jsou vlajky vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám a také 
znečištěnému životnímu prostředí. Zde se teprve ukáže skutečná kvalita vlajky. 
U nás máte na výběr ze 4 druhů kvality vlajky:
Od běžně používaného materiálu s obzvláště dobrým poměrem kvalita za rozumnou cenu nebo materiál s 
dvojnásobnou životností až po nejpevnější materiál, který nabízí mnohem více než dvakrát delší životnost oproti 
standardně používaným materiálům. Jedno mají naše vlajky společné. Jsou tištěné na moderních strojích, díky 
kterým dosahujeme vysokého rozlišení natištěného motivu s nejvyšší světlostálostí barev na
přední i zadní straně výrobku. Dosahujeme až 100 % protisku. Natištěný motiv je na rubové 
straně zrcadlově otočený.

Ještě více pro ochranu Vašich vlajek:

Vlající rohy vlajky jsou nejvíce vystaveny nepřízni počasí. Pro jejich 
větší ochranu nabízíme další možnosti zpracování jako jsou zaoblené 
rohy, rohy s výztuhou apod. V případě otázek se na nás neváhejte
obrátit, rádi Vám poskytneme další informace. 

Upozornění:

Při nepřízni počasí, silný vítr či bouře, doporučujeme vlajky 
nevyvěšovat. Díky tomu prodloužíte životnost vlajek. 

 Jelikož neustále 
pracujeme na dalším 
vývoji našich výrobků, 
vyhrazujeme si právo 
na drobné technické 
odchylky a změny. 
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Multifl ag®

standardní

Variofl ag® A

bez obroubení

Primefl ag

velmi pevný

Gramáž cca 110 g/m²  cca 110 g/m² cca 155 g/m² 

Materiál 100 % polyester 100 % polyester 100 % polyester,
vzhled tkaniny

Lesk lesklý lesklý matně lesklý

Živostnost dobrá životnost, 
standardní kvalita

o 50 % delší 
životnost oproti 
standardním 
materiálům

dvakrát tak delší 
životnost oproti 
standardním 
materiálům

Konfekce s obroubením hladce střiženo (není 
nutné obroubení)

s obroubením

Metoda tisku sítotisk a digitální 
tisk

sítotisk a digitální 
tisk

sítotisk a digitální 
tisk

Zadní strana natištěný motiv až se 
100 % protiskem

natištěný motiv se 
100 % protiskem 

natištěný motiv se 
100 % protiskem 

Světlostálost světlostálost 6-7 světlostálost 6-7 světlostálost 6-7

Barvy brilantní barvy brilantní barvy brilantní barvy

Péče o vlajky pratelný, 
rychleschnoucí

pratelný, 
rychleschnoucí

pratelný, 
rychleschnoucí

Suprafl ag®

nejpevnější

cca 155 g/m²

100 % polyesterová 
tkanina

matný

mnohem více 
než dvakrát 
delší životnost 
oproti standardním 
materiálům

s obroubením

sítotisk a digitální 
tisk

natištěný motiv se 
100 % protiskem

světlostálost 6-7

brilantní barvy

pratelný, 
rychleschnoucí

přední strana

zadní strana 

NOVINKA


