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Jakość w dowolnym wymiarze
Kiedy już pieczołowicie zapakujemy starannie wydrukowaną flagę i czeka ją tylko krótsza lub dłuż-

sza droga do Klienta, na końcu dodajemy jeszcze coś od siebie – życzymy jej pomyślnych wiatrów.

Kiedy widzimy, jak nasz efektowny wydruk o powierzchni dziesiątków m2 pokrywa ścianę, na którą 

strach było wcześniej spojrzeć – jesteśmy dumni,  że zmieniamy ten fragment miasta choć na ty-

dzień. Kiedy format nie przygniata projektu, kiedy barwa się jasno wyraża, kiedy efekt jest godny 

pomysłu, a pomysł nie jest dziełem przypadku – wtedy A3 ma właściwy wymiar.



3

Gdy Cię widzą to wiedzą o Tobie

Flagi
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Flagi firmowe

Projekt flagi
Bez dobrego projektu nie ma dobrego efektu. Twoja 

flaga powinna być zaprojektowana przez profesjonal-

nego grafika aby spełniła swoją rolę. Możesz przesłać 

do nas gotowy projekt flagi na odpowiednim nośniku 

lub skorzystać z usług naszego Studia Graficznego, 

które ma już na swoim koncie kilkaset zrealizowanych 

projektów dla nawet najbardziej wymagających Klien-

tów. Zadzwoń na numer 032 230 10 90 aby omówić 

wszelkie szczegóły dotyczące przygotowania projek-

tów graficznych do druku i ich przesłania do nas.
Nadruk
Trwałe kolory to wyzwanie właśnie dla nas. Żywot 

flagi jest tak długi jak trwałość nadruku, dlatego dro-

biazgowo przestrzegamy prawidłowości skompliko-

wanego procesu nanoszenia obrazu na dzianinę i jego 

utrwalania. Drukujemy metodą sitodruku lub druku 

cyfrowego. Aby sprostać wymaganiom różnorodnych 

projektów graficznych mieszamy barwniki i drukujemy 

kolorami zgodnymi z ogólnie przyjętą w poligrafii ska-

lą CMYK, PANTONE, a także RAL. Nadruk na fladze jest 

jednakowo dobrze czytelny z obu stron – na rewersie 

oczywiście jako odbicie lustrzane. Nie uzyskujemy wy-

sokiej trwałości za wszelką cenę – u nas proces druku 

jest neutralny dla środowiska naturalnego. Flagi są 

poddawane obróbce termicznej i chemicznej, dzięki 

czemu nadruk nie blednie na słońcu i nie spiera się.

Wykończenie
Cały proces produkcji skupiamy w jednym miejscu 

aby stale czuwać nad jakością i szybko reagować na 

życzenia Klientów. Wszystkie szwy wykonane są solid-

nym, podwójnym ściegiem. Specjalnie wzmacniamy 

narożniki aby zapobiec strzępieniu, a po montażowej 

stronie flagi doszywamy wytrzymałą taśmę polie-

strową. Każdy egzemplarz wyposażamy w karabinki  

z tworzywa sztucznego dla zamocowania flagi na 

maszcie. Gotową flagę przed zapakowaniem zawsze 

czeka kontrola jakości.
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Fotoflagi
Posiadamy nowoczesne drukarki cyfrowe wysoko-

wyspecjalizowane w druku na tkaninach flagowych  

o maks. szerokości do 320 cm. Przenikalność nakłada-

nych farb na drugą stronę dzianiny wynosi aż 95 %.

Flagi

Polskie flagi
Nigdy nie brakuje u nas najważniejszych flag – Polski. 

Standardowo szyjemy je w wymiarze 112 x 70 cm  

i pakujemy pojedynczo w woreczki foliowe. Kartonowe 

zamknięcie woreczka posiada otwór pozwalający eks-

ponować opakowanie z polskimi flagami na standach.

Obszycie
Standard

Obszycie
Standard

Obszycie
Standard

Obszycie
Standard

Obszycie
Standard

Autoflaga
Flaga w rozmiarze 40x31 cm drukowana na materia-

le poliestrowym nakładana na maszcik o wysokości  

52 cm. Maszt wykonany z elastycznego tworzywa, od-

porny na jazdę z prędkością do 80 km/h posiadający 

klips zabezpieczający przed samoczynnym zsuwa-

niem się podczas jazdy. Uchwyt dostosowany do każ-

dego rodzaju samochodu, standardowo kolor biały.

Girlandy drukowane
Wykonane są z wodoodpornego poliestru o gramatu-

rze 240g/m2 z certyfikatem B1. Nadruk sublimacyjny  

z pełnym przebiciem na lewą stronę. Chorągiewki cięte są do 

krawędzi. Obszyte łamaną poliestrową taśmą o szer. 2×1 cm
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Maszt (druciak)
Do montażu np. na słupach, latarniach lub innych masz-

tach. Komplet zawiera:

•	 maszt	(druciak)	z	o–ringami

•	 2	opaski	montażowe

•	 flaga	polska	(z	godłem	lub	bez)	30	x	40	cm

Chorągiewki golfowe 
Oferujemy w trzech rodzajach:

•	 Jednostronna	z	przelewem	na	drugą	stronę	(lustrzane	

odbicie).	Druk	na	materiale	poliestrowym	115g/m2

•	 Dwustronna, druk na dwóch kawałkach dzianiny 

205g/m2, zszytych razem z czarnym filtrem w środku.

•	 Dwustronna, druk na 2 kawałkach dzianiny 205g/m2, 

zszytych razem z polietylenową nienasiąkliwą pianką 

o grubości 1 cm w środku. Pianka usztywnia chorą-

giewkę w wietrzne i bezwietrzne dni.

Wymiar chorągiewki 31x40 cm + tunel z wszytą tubą 

na maszt o śr. 16 mm.

Chorągiewki rowerowe
Wykonane z poliestrowej tkaniny 240 g/m2. Druk 

sublimacyjny z pełnym przedrukiem na lewą stronę 

(lustrzane	 odbicie)	 wymiar	 chorągiewek	 30x23	 cm.	

Trójkątne lub prostokątne. Maszt z włókna szklanego 

elementowy przykręcany do osi tylnego koła, zakoń-

czony	 plastikową	 kulką	 (bezpieczne	 zakończenie).	

Długość	masztu	175	cm	(możliwość	docięcia	na	krót-

szy	wymiar).	Min.	zamówienie	10	szt.

Przykłady flag województw

Przykłady flag narodowych

Przykłady flag gminnych

BuntingFan
BuntingFan jest doskonały do tworzenia unikalnej 

świątecznej atmosfery dla imprez pod dachem, jak  

i na świeżym powietrzu, czy to patriotycznych czy re-

ligijnych, bądź podkreślających przesłanie lub markę.

Flagi 
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Batfaniki Beach (23,2 x 45,5)
Obszyty jest czarnym tunelem. Konstrukcja maszci-

ku wykonana jest z włókna szklanego, dokręcona do 

okrągłej aluminiowej podstawy. Całość zapakowana 

jest w czarne etui. Wymiar: 23,2 x 43,5 cm  Realizujemy 

zamówienia od 10 szt.

BatFanik Beach
Batfanik beach z przyssawką lub magnesem, daje nam moż-

liwość montażu na dowolnej gładkiej powierzchni zarówno 

w pozycji poziomej jak i pionowej czy będzie to dach lub 

błotnik samochodu, czy szyba sklepowej witryny. Maszt z 

batfanikiem jest regulowany w stosunku do podstawy pod 

dowolnym kątem. Druk sublimacyjny na materiale polie-

strowym 115 gr/m2 z pełnym przebiciem na lewą stronę. 

Wykończenie czarnym tunelikiem z poliestrowej taśmy.

Proporczyki i inne 

Proporczyki
Proporczyk to flaga w miniaturze. Znakomicie ożywia 

atmosferę biur, sal konferencyjnych, uświetnia oficjal-

ne okazje, reprezentuje i dodaje prestiżu. Produkuje-

my proporczyki narodowe, firmowe i okolicznościowe 

w formie prostokąta o wymiarze 13 x 22 cm.

Batfaniki
Proponujemy nowe kształty Batfaników stołowych, 

które z giętym drucianym maszcikiem potrafią przycią-

gnąć spojrzenie klienta. Wykonane z satynowej tkaniny 

poliestrowej, obszyte ozdobnym sznurkiem. Dostępne  

w 3 wymiarach: 14 x 28,  9 x 29,  11 x 23, 9 x 27 cm.

Zadrukowany z obu stron materiał trwale zszywany  

i wykończony po krawędziach ozdobnym sznurkiem, któ-

ry tworzy również zawiesie. Wiele proporczyków narodo-

wych czy organizacyjnych o bardziej popularnych wzorach 

(np.	kraje	Europy,	Unia	Europejska,	NATO	itp.)	oferujemy	

„od ręki”. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zrealizowali 

zamówienie na jeden proporczyk z flagą Wysp Salomona 

czy Królestwa Suazi. Dysponujemy czterema rodzajami 

maszcików	(drewniane,	z	litej	stali,	gięte	z	drutu	i	cynko-

wane. Na zamówienie możemy wykonać dowolny kształt  

i inne rozmiary proporczyków.
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Wykonawstwo
Oferujemy kompleksową usługę montażu masztów fla-

gowych zgodnie ze wskazaną przez Klienta lokalizacją. 

Aby uzyskać pełne informacje na temat warunków sta-

wiania	 masztów	 (podłoże,	 przepisy	 architektoniczne,	

rozmieszczenie)	–	zadzwoń	pod	numer	032	230	10	90.

Gwarancja
Nowoczesne i bardzo trwałe materiały jakimi są za-

równo włókno szklane jak i aluminium pozwalają nam 

udzielać	aż	5-letniej	gwarancji	na	każdy	maszt	(nie	do-

tyczy	osprzętu).

Maszty gabinetowe
Solidne i estetyczne maszty do ekspozycji flag we-

wnątrz biur, gabinetów, w korytarzach instytucji, pa-

sażach czy salach konferencyjnych. Stabilna, stalowa 

podstawa i maszty z rurki aluminiowej są jednolicie 

lakierowane proszkowo na złoty bądź srebrny kolor.

Rodzaje masztów
W stałej sprzedaży oferujemy maszty aluminiowe  

i wykonane z włókna szklanego. Oba te rodzaje masz-

tów mogą występować w dwu wersjach wyposażenia: 

INTERNAL i STANDARD. Maszt STANDARD – flaga jest 

wciągana ręcznie za pomocą linki, którą wiąże się do 

knagi umieszczonej u dołu masztu. Szczyt masztu 

wieńczy ozdobna, srebrzysta głowica. Głowica obraca 

się swobodnie wokół własnej osi, co pozwala fladze 

samoczynnie ustawiać się odpowiednio do wiatru. 

Dodajemy do masztu wyposażenie składające się  

z zawiasu oraz kompletu kotw do zabetonowania  

w podłożu. Maszt INTERNAL – wyposażony w me-

chanizm do wciągania i opuszczania flagi za pomocą 

korbki. Linka pozostaje bezpiecznie ukryta wewnątrz 

masztu. Maszt wieńczy srebrzysta, obrotowa głowica, 

dzięki której flaga samoczynnie „łapie wiatr”. Komplet 

zawiera zawias oraz metalowe kotwy do zabetonowa-

nia w podłożu.

•	 maszt	 aluminiowy	 z	 rurki	 

o średnicy 25 mm i długości 

200 cm

•	 top	 masztu	 z	 pierścionkiem	

mosiężnym mocującym flagę

Stojak zewnętrzny
•	waga	podstawy	20	kg

•	wysokość	masztów	drewnianych	200	cm

•	wielkość	flag	150x100	cm

Maszty
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MASZT 
ALUMINIOWY

TOP MASZTU WINDTRUCKER

WINDTRUCKER

KNAGA

ZAWIAS STOPA MASZTU

ZAMEK LINKA

TRZON MASZTUŁĄCZENIE MASZTU

BANNER BAR

MASZT 
Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Ścianka ekspresowa
Proste, ale efektowne ścianki.

Pokrowiec na bramkę sklepową

Można dowolnie personalizować, tworząc  

przestrzeń promującą na miarę potrzeb.  

Dostępne w wersjach:  łukowej i prostej.

•	 teleskopowa	budowa	 

z płynną regulacją 

wysokości

•	 szczyt	masztu	

zakończony grzybkiem 

lub cebulą

•	 gafel	umożliwiający	

ekspozycję flagi 

wewnątrz pomieszczeń

•	 trwale	zamocowany	

obciążnik flagi 

•	 plastikowa	opaska	

łącząca flagę z masztem

•	 wytrzymała	stopa	

masztu wykonana ze 

stali pokrytej igelitem 

lub z tworzywa 

sztucznego

Nakładki wykonane 

z dzianiny poliestro-

wej przekształcają 

zwykłą bramkę skle-

pową w przykuwa-

jący uwagę POS.

Maszt najazdowy  
teleskopowy
Wszędzie, gdzie ekspozycja flag ma 

charakter tymczasowy lub istnieją-

ce podłoże nie pozwala na trwałe 

związanie z gruntem masztów in-

nego typu, tam można postawić te-

leskopowy maszt najazdowy, łatwy  

w obsłudze, o odpowiednio za-

projektowanej stopie. Wystarczy 

znaleźć pół metra kwadratowe-

go płaskiej i twardej powierzch-

ni, ustawić na nim stopę masztu  

i obciążyć ją, najeżdżając kołem 

pojazdu.

•	 cztery	 rury	 o	 długości	 150	 cm	

każda

•	 maksymalna	wysokość	masztu	

od poziomu podłoża: 550 cm 

•	 człony	 o	 średnicach	 kolejno:	

49.5, 44, 40 i 36 mm

•	 waga	masztu	5	kg,	waga	stalo-

wej stopy pokrytej igelitem 3 kg

Pokrowce, ścianki
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Hanger
Drukowane zwisające płaty dzianin w różnych szero-

kościach i długościach. Doskonały nośnik reklamy do 

sklepów na wystawy i promocje.

Hangery Banery Uliczne
Drukowane są na materiałach pcv blockout o grama-

turze 550g/m2. Zestaw zawiera:

•	 Baner	z	nadrukiem	na	PVC

•	 2	uchwyty	„Premium”	ze	sprężynami

•	 ramiona	z	włókna	szklanego

•	 zapięcia	ze	stali	nierdzewnej

Rozmiary:

•	 60cm	x	120	cm

•	 75cm	x	150	cm

•	 90cm	x	150	cm

•	 75cm	x	210	cm

Uchwyt siodłowy ze sprężyną „Premium” zapięty do 

słupa, latarni lub bezpośrednio do muru, pozwala na 

uchylną pracę przy bardzo silnych wiatrach. Zwiększa 

czas i bezpieczeństwo ekspozycji reklam.

To doskonały produkt do we-

wnątrz i na zewnątrz. Oferujemy 

dwustronny	druk	na	PVC	(600g/

m2),	 lub	 na	 poliestrze	 (200g/

m2),		oba	z	czarnym	filtrem,	oraz	

druk jednostronny na poliestrze 

(90g/m2)	z	odbiciem	lustrzanym	

z drugiej strony. Komplet zawie-

ra	plastikowy	kinkiet,	rurkę	PVC,	

pierścionek oporowy oraz ładne 

zakończenie. 

Chorągiewka Fasadowa

Hangery reklamowe
Zwisy, hangery reklamowe, to rewelacyjny produkt 

dla wystawców na halach targowych i dla produktów 

w dużych sklepach. Widoczne i zwracające uwage ze 

wszystkich zakątków.

Cechy produktu:

•	 Personalizowany nadruk

•	 druk sublimacyjny na poliestrze 200g/m2

•	 certyfikat trudnopalnosci B1

•	 stelaż aluminiowy

•	 stalowe zawiesie

•	 torba transportowa

Kwadratowe

•	 147	x	147	x	(80	or	140)	cm

•	 220	x	220	x	(80	or	140)	cm

•	 284	x	284	x	(80	or	140)	cm

•	 410	x	410	x	(140	or	160)	cm

Okrągłe

•	 80	x	80	cm

•	 150	x	80	cm

•	 180	x	80	cm

•	 180	x	140	cm	(stelaż	z	włókna	szklanego)



Po formacie go poznacie

Druk wielkoformatowy
Bannery 
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Druk cyfrowy
W tej technologii realizujemy flagi, bannery i wydruki 

wielkoformatowe. Mamy tutaj możliwość wydruko-

wania dowolnego motywu, w tym również fotografii 

fullcolor,	w	dowolnym	nakładzie	(nawet	jedną	sztukę).	

Druk cyfrowy ma coraz więcej zastosowań. Przy two-

rzeniu wydruków nie jesteśmy ograniczeni formatem, 

ponieważ dzięki trwałemu łączeniu pasów zadruko-

wanego materiału metodą zgrzewania, możemy spro-

stać dowolnemu kształtowaniu wymiarów. 

Sitodruk
W technologii sitodruku wykonujemy flagi firmowe 

i bannery. Sitodruk pozwala nam drukować prostą 

grafikę wektorową z wypełnieniem kolorami według 

skali PANTONE. Maksymalne rozmiary prac sitodruko-

wych wyznaczone są posiadanymi przez nas sitami: 

największe z nich mierzą 5 x 1,3 m oraz 4 x 1,5 m. Przyj-

mujemy zlecenia na druk nakładu co najmniej 10 sztuk 

jednego wzoru.

Zastosowanie
Druk wielkoformatowy znajduje coraz więcej za-

stosowań. Drukowaliśmy dla naszych Klientów bil-

lboardy, fronty do standów kartonowych, plansze 

winylowe, grafiki na wiaty przystankowe, grafiki wiel-

kopowierzchniowe na pojazdy czy wypełnienia kase-

tonów z elastycznym licem. Każdy pomysł na wydru-

kowanie czegoś „wielkiego” przyniesiony przez Klienta 

witamy z radością, a 99% z tych pomysłów jesteśmy  

w stanie wykonać. O ile tylko można coś objąć wzro-

kiem, my jesteśmy w stanie to wydrukować...

Druk wielkoformatowy
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Dożynkowe postacie
Humorystyczne ubranka dla dożynkowych słomia-

nych postaci. Wybierzcie Państwo podobizny swoich 

sąsiadów wójtów, sołtysów i dobrze się bawcie. Druk 

na materiale poliestrowym o gramaturze 200g, odpor-

ny na warunki atmosferyczne. Wydruk wykończony 

pętelkami co 20 cm. W komplecie szpilki ocynkowane  

o śr. 2,5 mm i dł. 40 cm. Średnica 115 i 155 cm.

Materiały pod nadruk
Stale poszerzają się możliwości druku na różnych 

materiałach. W naszej praktyce wykorzystujemy 

większość wymaganych przez rynek podłoży: winyl 

wzmocniony,	 winyl	 transparentny	 (przezroczysty),	

tkaninę	bannerową	PCV,	siatkę	winylową,	folię	samo-

przylepną i poliester. O wierność odwzorowania barw 

na tak różnorodnych materiałach troszczą się profile 

ICC, stworzone dla każdego z nich. Podłoże jest równie 

ważne jak jakość nadruku, dlatego stosujemy materia-

ły renomowanych firm, dbających o utrzymywanie 

wysokich parametrów swoich produktów. Materiał 

do druku wielkoformatowego jest konfekcjonowany  

w rolach o szerokości 250 i 320 cm oraz długości 60 m, 

ale te wymiary nie stanowią dla nas ograniczenia, bo-

wiem trwale łączymy dowolnie duże powierzchnie 

poprzez zgrzewanie krawędzi.

Druk wielkoformatowy
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Namioty

Namioty
DigiCanopy to wysokiej jakości namiot reklamowy dla 

wymagających klientów. Stabilny stelaż aluminiowy 

oraz wodoszczelna tkanina na dachu i ścianach zapew-

niają niezwykły komfort użytkowania. Nasze namioty to 

połączenie profesjonalizmu z zadrukiem o najwyższym 

nasyceniu kolorów.

Standardowe wymiary: 300 x 300, 300 x 450, 300 x 600 cm Stoły kateringowe 
z	obrusami	lub	nakryciami	180x74	cm	(wys.	73,5	cm)	

drukowane w cyfrowej jakości na poliestrze 210 g. 

Łatwe	w	 pielęgnacji	 (można	 prać	w	 pralce	w	 niskiej	

temp.)	



Szerokie pole do popisu

Systemy ekspozycyjne
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®® ® ®®
Gigant

Powierzchnia i przestrzeń
BatFan i BigEars to lekkie, przenośne i uniwersalne 

systemy wystawiennicze. Spełniają rolę tradycyjnych 

flag firmowych, doskonale sprawdzają się zarówno 

w pomieszczeniach zamkniętych jak i na otwartej 

przestrzeni. Prosty montaż systemu składający się 

z trzech elementów zajmuje zaledwie kilka chwil,  

a niewielka waga oraz poręczne opakowanie zapew-

nia najwyższy komfort użytkowania. Specjalna kon-

strukcja masztu oraz tekstylny nośnik reklamy umoż-

liwiają ekspozycję w każdych warunkach 

atmosferycznych. Na plaży w lecie, 

na stokach w zimie, na boiskach  

i w halach sportowych.

Systemy ekspozycyjne

Batfan S 
65x190 cm
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®®F ®

BatFan Sails

3 x 4 m

5 x 3 mProdukt zastrzeżony w krajach UE

3 x 3 m

3,5 x 3 m

Systemy ekspozycyjne
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®

Kanapka plażowa
Druk cyfrowy na poliestrowym materiale  

o gramaturze 200g/m2, stelaż z włókna szklanego. 

Eliptyczna – 270x135, 250x100, 200x100,120x70, 

180x115 cm

Kształt dzwonu – 100x150, 100x200, 75x250, 

100x300, 150x300 cm

Prostokątna – 300x100, 250x100, 200x100, 150x75, 

200x140, 180x115 cm

Kwadratowa – 140x140 cm

Trójkątna – 150x160 cm  

Okrągła – Ø150 cm

Systemy ekspozycyjne
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Balony

Reklamy dmuchane

Sky Dancer

Hamak

Leżak Ogrodowy •	 Materiał wykonania  

konstrukcji: drewno  

buk	zwyczajny	(z	pod-

łokietnikami	lub	bez)

•	 Ilość pozycji oparcia: 3

•	 Maks. obc.: 90 kg

•	 Wymiary złożonego 

leżaka: 56,5×125 cm

•	 Materiał wykonania 

siedziska: poliester

•	 Wymiary siedziska:  

43,5×105 cm

•	 Nadruk: CMYK

Systemy ekspozycyjne

Krzesło reżyserskie
Konstrukcja wykonana ze stalowej rury o śr. 23 mm, 

spawana i skręcana mocnymi łącznikami. Malowane 

proszkowo	na	kolor	młotkowy	(srebrno-czarny)	w	stan-

darcie. Oparcie i siedzisko drukowane sublimacyjnie, 

wyłożone nienasiakliwą pianką polietylenową. 

•	 materiał	z	wysokiej	jakości	dzianiny	poliestrowej	(300g/m2)

•	 certyfikat trudnopalności klasy B1

•	 drukowane oparcie widoczne z dwóch stron  

z pianką w środku

•	 drukowane	(full-kolor)	siedzisko	i	oparcie	połączo-

ne drukowanym łącznikiem

•	 opcja podłokietniki, przybornik, pokrowiec

200x140 75x150

300x100200x100

150x75 120x80

140x140

250x100

180x115

275x135

250x100

200x100 180x115

120x70

100x200

150x300

100x150

100x300
75x250

150x160

150x150
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Systemy ekspozycyjne

Ręczniki 

Z indywidualnymi nadrukami.

Parawany plażowe
Drukujemy na dwóch rodzajach dzianiny poliestrowej. Standar-

dowe wymiary to 70x300 i 70x400 cm. W komplecie kijki drew-

niane o śr. 22 mm z drewna bukowego. Całość zapakowana  

w foliowy lub poliestrowy woreczek.

Lampiony
To przestrzenne bryły reklamowe oparte na stelażu z włók-

na szklanego. Nowe kształty z perfekcyjnym nadrukiem na 

dzianinach poliestrowych przyciągają uwagę widza. Pole-

camy	głównie	do	wewnętrznych	ekspozycji	 (kina,	hale	 tar-

gowe	i	centra	handlowe),	choć	nieźle	spisują	się	w	plenerze	

przy łagodnym wietrze.

Kasetowe stojaki
O różnych wymiarach, kształcie kasety i gwarancjach na 

użytkowanie.	 Druk	 na	 materiale	 firmy	 NESCHEN	 (film	

polipropylenowy 210 gr/m2).	Nadruk	na	maszynie	Latexowej	

zapewnia wysoką rozdzielczość i bezwonny wyrób.

Stojak Kielich
• wysokiej	jakości	dzianina	poliestrowa	(115g)

•	 certyfikat	niepalności	klasy	B1

•	 baner	zadrukowany	cyfrowou

•	 trwalone	termicznie	i	chemicznie

•	 obcięte	wg	szablonu

•	 maszt	z	włokna	szklanego

•	 do	wyboru	są	różne	podstawy
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Systemy ekspozycyjne

140x75 cm 120x60 cm

Bezpieczna banda

Izolatory termiczne na wodę, wino i piwo
Polecamy reklamowe izolatory termiczne pasujące na 

butelki o pojemności 0,5 i 0,75  litra. Izolatory wykona-

ne są z wysokiej jakości neoprenu o wysokiej wytrzy-

małości mechanicznej i wysokich parametrach izolacyj-

nych. Temperatura napoju w izolatorze w ciągu godziny 

zmienia się o 5°C wolniej niż napoju bez izolatora.

Wydruki wykonujemy na:

•	 poliester	200g	–	druk	jednostronny

•	 poliester	200g	–	druk	podwójny

Konstrukcja wykonana z rurek stalowych malowanych 

proszkowo na czarny mat.

Płotek pojedynczy – jedna nóżka zakończona prosto-

padłą	poprzeczką,	druga	prosta	(umożliwiający	krzyżo-

wanie	się	reklam).	

Płotek podwójny – dwie nóżki zakończone prostopadłą 

poprzeczką	 (umożliwiający	 ustawianie	 reklam	 w	 linii	

ciągłej).

System barierek
~ 127 cm

~ 
11

1 
cm

~ 227 cm

~ 
21

2 
cm

Płotki reklamowe (tenisowe)

Bezpieczna reklama 

Wykonana jest z bardzo wytrzymałej czarnej kodury 

350g/m2. Wypełnienie z nienasiąkliwej pianki poliety-

lenowej daje nam pewność, że stojące reklamy nie za-

grożą zdrowiu zawodników i kibiców.

Oferujemy 2 opcje bezpiecznych reklam:

•	 z	grafiką	wymienną

•	 z	grafiką	stałą

Trójkąt reklamowy

Składają się z ubranka reklamowego wykonanego z ba-

neru pcv 510g/m2 i pianki poliuretanowej. Standardo-

we	wymiary	to	40	cm	(podstawa	trójkąta)	x	35	cm	(wys.	

trójkąta)	x	np.	150	cm	(długość).	Waga	1mb	ok.	3	kg

•	 łatwy	 i	 szybki	 montaż	

(rurka	w	rurkę)

•	 druk	 cyfrowy	 na	 ela-

stycznym materiale

•	 rozmiar	 w	 zależności	

od potrzeby
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Pufy reklamowe

Kostki składane Poduszki z nadrukiem

Siedziska

Poduszka podróżna ROGAL

Klocki-puzzle
Składają się z 9 kwadratowych kostek, które na każdym 

boku posiadają barwny malunek. Dzięki temu z jedne-

go kompletu można ułożyć aż 6 kolorowych obrazków.  

Prosty sposób łączenia daje możliwości budowy za-

równo płaskich jak i przestrzennych konstrukcji. Pobu-

dzają kreatywność oraz doskonale rozwijają zdolności 

manualne najmłodszych. Idealnie nadają się do przed-

szkoli, bawialni czy na salę zabaw.

Klocki wykonane są z poliestru 300 g/m2, wodood-

pornego, posiadającego certyfikat trudnopalności B1, 

wypełnione pianką poliuretanową lub styropianem. 

Standardowo klocki mają 2 rozmiary wielkości: 40x40 

lub 50x50 cm. Można zamówić klocki z indywidual-

nym nadrukiem.

Systemy ekspozycyjne
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Wycieraczki reklamowe
Reprodukcje obrazów

Świat reklamy leży u twoich stóp!
Nie pozwól przejść obojętnie obok Twojej firmy.  

adbaj o to by Twoja firma była widoczna na każdym 

kroku. Możesz to osiągnąć dzięki naszym matom re-

klamowym, będzie to fantastyczny nośnik reklamy 

dbający również o czystość Twojej firmy. Maty dosko-

nale spełnią swoją funkcję jako artykuł promocyjny, na 

eventach lub leżąc przy wejściu do punktu sprzedaży  

i hotelu. PAMIĘTAJ ! Pierwsze wrażenie jest najważniej-

sze.

Rodzaje mat:

•	 Advertising	Mat

•	 Advertising	Mat	Light

•	 Promo	Mat

•	 Economic	Mat

Opcje kolorystyczne:

44 standardowe kolory z naszej palety. Fotorealistycz-

ne nadruki w RGB. Za dopłatą dostępne specjalne ko-

lory w paletach Pantone, HKS i RAL.

Reprodukcje obrazów
Druk odbywa się na nowoczesnych drukarkach o wy-

sokiej	 rozdzielczości,	 na	materiale	o	nazwie	CANVAS	

(bawełna	 z	 dodatkiem	 polichlorku	 	winylu),	 lub	 gru-

bym materiale poliestrowym.

Wydrukowany materiał naciągany jest na specja-

listycznym urządzeniu i zszywkami mocowany do 

krosna malarskiego. Standardowe wymiary to m.in.: 

30x45, 60x90, 80x120, 100x150, 50x50, 100x100 cm. 

Wymiary specjalne to np. 200x150, 300x100 cm itp.
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A3  Producent Flag sp. j.

44-100 Gliwice

ul. Alojzego Jondy 5

tel. 032 232-11-71, 230-10-90

biuro@a3.com.pl

www.a3.com.pl    

www.batfan.eu

www.amen.a3.com.pl


