Beach vlajky – ceník a technické parametry
Platnost ceníku od 15.3.2021

je moderní, dynamický reklamní nosič určený pro vnitřní a venkovní reklamu, který upoutává svým tvarem pozornost. Je lehce přenosný,
snadno sestavitelný a zachovává si atributy vlajky. Svým tvarem je nepřehlédnutelný a vždy upoutá pozornost Vašich klientů. Komplet je
určen pro sportovní předváděcí akce, před obchody, pro rychlou reklamu a všude tam, kde chcete být vidět.

Beach vlajky na konstrukci z karbónových vláken
Stožár je zhotovený z pružných a ohebných dílů z karbónových vláken. Stožáry dodáváme ve třech velikostech prutů Mini, Midi a Maxi, které
se přizpůsobují podle vlajky tvaru a rozměru vlajkám dle obrázku níže. Díly stožáry jsou umístěny v přenosné tašce, opatřené kapsou na vlajku a
stojan špička na upevnění. Ke stožárům je možno koupit různé typy stojanů pro různé druhy použití do interiéru nebo exteriéru.

Beach vlajky Aventos Urban – konstrukce s odnímatelným ramenem
je systém, který nabízí klientům výrobu vlajky v obdélníkovém tvaru za použití hliníkové konstrukce s horním odnímatelným ramenem uložená
v přepravním vaku, který je součástí dodávky. Rozměry vlajek jsou uvedeny na obrázku dole. Ke konstrukci dodáváme stejné stojany jako pro
karbónové konstrukce, což umožňuje jejich zaměnitelnost. Vlajky Beach Urban jsou opatřeny na straně konstrukce pružnou bílou nebo černou
lemovkou pro lehké nasunutí na konstrukci, popřípadě lze vlajky vyrobit s potištěným tunelem.
Reklamní (firemní) beach vlajky nabízíme na následující vlajkovině:
Polyflag – standardní osnovní polyesterová (PES) vlajkovina zahraniční výroby o hmotnosti cca 120 g/m2 – obchodní název Polyflag.
Polystreč – speciální osnovní vlajkoviny o hmotnosti 120 g/m2 určené do větrného prostředí. Speciální elastická struktura zabraňuje natržení
vlajky na exponovaném místě při třepetání vlajky! Vlajky z Polystreče se neobšívají.
3) Trevíra – PES tkanina o hmotnosti 160 g/m s 2x životností oproti klasické vlajkovině určená do extrémního větrného prostředí. Vlajky
z tohoto materiálu se dodávají tam kde je požadována dlouhodobá odolnost v povětrnosti do obchodních center apd.
4) PES tkanina Bicolorflag – je speciální tkaná PES tkanina o hmotnosti 270 g/m2 s vnitřní neprůsvitnou tkanou vložkou, určená pro
oboustranný potisk vlajek, oboustranné transparenty a všude tam, kde je požadován z každé strany výrobku potisk jiným motivem. Výhodou
Bicolorflagu je perfektní potisk, neprůsvitnost tisku z jedné strany na druhou a tvarová stálost za povětrnosti.
Tisk je proveden technologií sublimačního nebo digitálního potisku speciálními barvivy s následným vysokotlakým pařením a praním výrobků.
Uvedený materiál a technologie zaručují u vlajek vysokou stabilitu v povětrnosti, odolnosti proti UV záření, stálobarevnost, brilanci barevných
1)
2)

odstínů, měkkost výrobku, snadnou údržbu, a to vše za bezkonkurenční ceny. Uvedená technologie zajišťuje 100 % protisk vlajkoviny.
Více informací na http://bpbohemia.cz/vlajky.aspx
Doporučení: v současném větrném prostředí doporučuji materiál na vlajky pro potisk 4/0 tkaninu Trevíra, životnost je minimálně o 100 % delší
než u klasických vlajkovin!!

Standardní rozměr vlajek a jejich tvar je uveden v následujícím obrázku. U rovného tvaru Beach upozorňujeme, že v horní části není rameno. Pro
tento tvar jsou určeny vlajky Beach Aventos Urban s odnímatelným ramenem.

Cenu na vlajky Vám sdělí na vyžádání kolegyně mail obchod@bpbohemia.cz

Cena za stožár včetně přenosné tašky je následovná:
Typ stožáru

Cena/ks

Stožár Beach Mini karbónová konstrukce

315 Kč

komplet obsahuje 2 pruty o celkové délce 2,9 m uložený v přenosné tašce

Stožár Beach Midi karbónová konstrukce
komplet obsahuje 3 pruty o celkové délce 4,3 m uložený v přenosné tašce

Stožár Beach Maxi karbónová konstrukce
komplet obsahuje 4 pruty o celkové délce 5,9 m uložený v přenosné tašce

Stožár Beach Mini Aventos Urban s ramenem

460 Kč
585 Kč
510 Kč

komplet obsahuje 3 Al trubky uložené v přenosné tašce

Stožár Beach Midi Aventos Urban s ramenem

600 Kč

komplet obsahuje 4 Al trubky uložené v přenosné tašce

Stožár Beach Maxi Aventos Urban s ramenem
komplet obsahuje 6 Al trubek uložené v přenosné tašce

Fotografie

810 Kč

Ke stožárům nabízíme následující stojany. Stojany jsou opatřeny rotátorem, který zajišťuje dlouhou životnost stožárů a
vlajek. Na požádání je možno dodat stožár s pevným trnem s možností fixace proti otáčení. Cena je stejná jako s
rotátorem. Povrchová úprava je venkovní komaxit a zinek. Stojany dodáváme v rozloženém stavu v kartónu.
Název stojanu

Vhodná pro
velikost vlajek

Místo použití

Cena/ks

Stojan špička

Mini/Midi/Maxi

trávník, golfová hřiště
atd.

260 Kč

Prodlužovací nástavec na
stojan špičku 80 cm

Mini/Midi/Maxi

Použití např. do sněhu,

120 Kč

Stojan trojnožka

Mini do interiéru do
exteriéru s vakem na
vodu

Interiér/Exteriér
všechny povrchy

260 Kč

Rozměr: 40x40

Stojan křížový

Mini/Midi/Maxi

Interiér/Exteriér
všechny povrchy

380 Kč

Mini/Midi/Maxi

Interiér/Exteriér
všechny povrchy

480 Kč

Rozměr: délka 51 cm

hlubokého písku, zoraného
pole, nesoudržného povrchu

Rozměr: 70x80 cm

Stojan deska 33x33 cm
8 kg
Stojan deska 40x40 cm
12 kg

620 Kč

Stojan deska 48x48 cm
15 kg

1000 Kč

Fotografie

Zátěžová deska 33x33 cm
7 kg

Mini/Midi/Maxi

Dodatečná zátěž na
desku 40x40, 48x48 cm

Interiér/Exteriér
všechny povrchy

300 Kč

Mini/Midi/Maxi

Exteriér – nejtěžší

390 Kč

Rozměr: délka 60 cm

Vak na vodu

podmínky, sníh, písek,
trávník, pole, golfová
hřiště

Mini/Midi/Maxi

na stojan trojnožka,
kříž a desky

160 Kč

Mini/Midi/Maxi

Na předváděcích
akcích, autosalónech

240 Kč

Mini/Midi/Maxi

Na fasádě, stěně, zdi

120 Kč

Mini/Midi/Maxi

Náhradní díl

180 Kč

Mini/Midi/Maxi

Náhradní díl

200 Kč

Materiál: pogumovaná tkanina
Rozměr: průměr 52 cm, 8 l

Stojan nájezdový pod kolo
auta

460 Kč

Mini/Midi/Maxi

o váze 13 kg, vhodný pro všechny
velikosti Beach a pro ty, kdo hledají
levnou variantu těžkého stojanu.

Stojan zavrtávací

310 Kč

desku 33x33 cm nebo 40x40,
48x48 cm

Zátěžová deska 40x40 cm
10 kg
Stojan 30x30 s betony

Dodatečná zátěž na

s pevným trnem a fixací proti otočení
stožáru, rozměr 60 cm

Držák na zeď
Deska 12x12 cm s pevným trnem
v úhlu 23 st. a fixací proti otočení
stožáru. Povrchová úprava komaxit
v bílé nebo černé barvě

Taška na konstrukce Beach
Carbon nebo Aventos univerzální
Pouze taška bez konstrukce

Rotátor

Pozn.: dodavatel si vyhrazuje možnost drobných konstrukčních změn bez vlivu na užitné vlastnosti.

U vedené ceny jsou bez DPH a dopravného. Při větším počtu kusů zašlete poptávku na mail obchod@bpbohemia.cz

Dodavatel:
BP Bohemia CZ s.r.o., Antala Staška 192, 512 51 Lomnice n.Pop. tel. 481/672893, 774369020.
obchod@bpbohemia.cz www.bpbohemia.cz , www.sloupy.eu , www.zahradni-slunecniky.eu .
Další naše produkty:
Reklamní, státní a znakové vlajky, vlaječky, vlajkové provazce, PES transparenty, stojánky na vlaječky,
interiérové stojany, držáky na fasádu, slunečníky, praporky, ubrusy, ubrousky, stojany A, plandavky, PVC
praporky, PVC banery jednostranné, oboustranné, stožáry a sloupy veřejného osvětlení.

