
MUŠÍ KŘÍDLA - BOWFLAG®

Basic Select 
Vyvinut pro 
venkovní použití 
při vyšších 
rychlostech větru 

Premium 
Originální konstrukce 
sklolaminátových prutů, 
které jsou po obou stranách 
mušího křídla - optimální vypnutí vlajky

VÝROBCE VLAJEK A REKLAMNÍCH TEXTILNÍCH PŘEDMĚTŮ

Poskytujeme kompletní služby spojené s potiskem reklamních textílií a PVC. Poradíme 
vám jaký výrobek je vhodný právě pro vaši firmu, doporučíme velikost reklamního motivu 
a druh materiálu. Navrhneme optimální způsob tisku a také provedení konfekce. Zajistí-
me grafické práce a dle druhu výrobku nabídneme vhodný typ podstavce a příslušenství. 
Poskytneme také informace týkající se pravidel vyvěšování a údržby vlajek. Nakonec 

zajistíme odeslání výrobku přímo k vám.

REKLAMNÍ VLAJKY A TRANSPARENTY

STÁTNÍ, KRAJSKÉ A SMUTEČNÍ VLAJKY
Tištěné disperzním sítotiskem nebo digitálním chemickým tiskem



REKLAMNÍ 
BILLBOARDY
Velkoplošná 
reklama

KLAPRÁM (LED)
Výměna motivu
pouhým odklopením
rámového profilu

POP OUT
Samovypínací oválná konstrukce

ROLL UP
Basic
Select
Black

Nabízíme různé 
šíře, možný je 
i střih s konturou 

DISPLAY
Easy Display
Možno i oboustranný

Triple Display 
Tři reklamní plochy

X - Display 
Ultra lehký

Basic

Select

Black



STOJANY NA PROSPEKTYPOP UP STĚNY, PULTY

VARIOFORM
Molitanová kostka a válec

 

UMĚLECKÁ PLÁTNA

ZAHRAZOVACÍ SYSTÉM

INFOBOARDY ZÁKAZNICKÉ POUTAČE

TENTO 
  TÝDEN

Italské menu

METROPOLE

Cestovní kancelář

Q - FRAME CS
Variabilní hliníkový systém



T - POLE®

Teleskopické stožáry pro vnitřní a krátkodobé venkovní 
použití, v nabídce různé typy patek a ukotvení

VLAJKOVÉ STOŽÁRY HLINÍKOVÉSTREET BANNER
Montáž na sloupy veřejného osvětlení, 
elektrického vedení nebo přímo na stěnu

INTERIÉROVÉ
SLAVNOSTNÍ PRAPORY 

INTERIÉROVÉ VLAJKOVÉ STOJANY
Standard
Kovový

 

Klasik plus 
Hnědý dřevěný stojan

Styl
Mramorový stojan 
s chromovanou žerdí

KOVOVÉ FASÁDNÍ DRŽÁKY

PRESENTR
Náhradní rameno

Doplněk 
k vlajkám, 
které vlají 
na stožárech 
bez ramene



MUŠÍ KŘÍDLO 
BOWFLAG® T
Varianta na stůl

MINI DISPLAY T
Hliníkový rámový stojánek

CARFLAG

PROMO BATOH
Chodící reklama

X - DISPLAY T
Varianta na stůl

Sleva

STOLNÍ PRAPORKY 
Státní, krajské, obecní, reklamní, sportovní

STOLNÍ STOJÁNKY 

KlasikStandard Styl Combi Teleskop

VLAJKOVÉ PROVAZCE 



REKLAMA S PŘÍSAVKOU GATE COVER
Reklama na bezpečnostní 
bránu 

Dodáváme celkové komplety, ale i jejich jednotlivé části 
jako jsou pruty, vlajky, podstavce, … 
Nabízíme také  bohaté příslušenství.

Obraťte se na naše obchodní zástupce, ochotně vám 
poradí a pomohou s výběrem.

SLUNEČNÍKY

Společnost Inter Flag s.r.o. patří mezi přední výrobce vlajek a reklamních textilních předmětů 
na českém trhu. Společnost byla založena v roce 1993 a jejími hlavními prioritami vždy byla 
a je spokojenost zákazníků a kvalita nabízených výrobků. Kvalifikovaný obchodní tým je tu 
pro vás, aby se mohl každému zákazníkovi individuálně věnovat a odborně poradit. Najděte 
proto i vy s našimi reklamními výrobky cestu tím správným směrem.

INTER FLAG s.r.o.
Za Školou 234
512 51 Lomnice nad Popelkou

tel.: 481 629 080
GSM: 603 542 845
fax: 481 672 160
e - mail: vlajky@interflag.cz 

WWW.VLAJKY.CZ
OBCHOD.VLAJKY.CZ

130801

CYKLOČÍSLA A ROZLIŠOVACÍ DRESY
Další výrobky pro sport a sportovní kluby


