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Rychlý a stručný průvodce výrobou – vsaďte na jistotu a naše dlouholeté zkušenosti 

Potřebujete kvalitní reklamu? Mějte nás vždy po ruce a budete bez starostí. Chceme být s Vámi.   

Společnost Czech K & G, spol. s r.o. je úspěšně na trhu již více než 15 let. Naší prioritou je především kvalitní komunikace s 

klienty a tím i správný výběr a kvalita produktů.  

 
  

 

 
C 
 Co vše můžete nakoupit pod jednou střechou? 

- vlajky státní, vlajky reklamní, vlajky firemní, vlajky klubové, vlajky Vašeho týmu 

- Beach vlajky (Muší křídla) všech typů, včetně příslušenství  

- Car beach vlaječky včetně držáku na sklo automobilu (novinka) 

- reklamní batoh s vlajkou ( novinka ) 

- reklamní beach bannery 

- stolní reklamní a státní vlaječky  

- slavnostní prapory 

- erby 

- slavnostní stuhy 

- interiérové stojany 

- PVC vlaječky 

- papírové vlaječky, mávátka, párty vlaječky, kšilty, čepice a reklamní větrníky (novinka) 

- papírové vlajkové provazce 

- Roll up a - mini stolní Roll up (novinka) 

- reklamní stěny (POP UP) zaoblená stěna (novinka) 

- klik konstrukce 

- mobilní stožáry, skládací mobilní stožáry pro sportovní kluby a fanoušky (novinka) 

- textilní a PVC vlajkové provazce 

- textilní a PVC bannery, transparenty -Reflexní PVC-tisk jednostranný, max. šíře 160 cm (novinka) 

- velké PES a PVC transparenty, samolepky na budovy včetně kovových držáků a instalace-komplet na klíč 

- konstrukce k upevnění PVC banneru do prostoru (novinka) 

- reklamní ubrusy, závěsy a přehozy (šíře až 3m bez sešívání) 

- výšivky na ubrusy, zástěry, reklamní nášivky 

- reklamní koberce a rohože s vlastním logem 

- reklamní desky a cedule, stolní reklamní desky A3, A4, se stojánkem (novinka) 

- párty stany-propagační stany 

- nafukovací brány 
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Vlajky reklamní, firemní, státní, klubové 

                      - tisk z šíře až 300 cm bez sešívání 

                                               - tisk jednostranný, z druhé strany zrcadlový obraz                    

                                               - materiál 100%- ní PES 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beach vlajky (Muší křídla)                         

- provedení jednostranné, nebo oboustranné 

- možnost výběru velikostí 

- možnost výběru příslušenství dle způsobu využití 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Car beach vlaječky včetně držáku na sklo automobilu - novinka nejen pro autobazary 

                                          - rozměr vlaječky cca 59 x 24 cm 

                                          - nejen pro autobazary, ale možnost dodání i s Vaším logem          
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Reklamní batoh s vlajkou 

                      - potřebujete mobilní reklamu 

                      - výběr beach vlajky vlající nebo kapky             

                      - jednoduché složení 

                      - váha kompletu cca 1,5 kg  

 

 

 

 

Reklamní beach bannery                - provedení oboustranné 

   - možnost výběru velikostí   

   - materiál PES klasika nebo hustá tkanina 205g  

                    

 

 

 

 

 

 Stolní vlaječky  

                                        - stolní vlaječky tiskneme na pěkný materiál saténového typu 

                                        - provedení jednostranné, oboustranné 

                                        - tisk velmi kvalitní, ostrý s možností jemných kontur 

                                        - ozdobí nejen Vaši kancelář, ale reprezentují všude, kam si je vezmete 

 

 

 

                                          

 

Slavnostní prapory                       Slavnostní stuhy              Stojany 

                                             
 

Slavnostní vlajky či prapory, erby, stuhy jsou většinou tištěny na lesklých materiálech saténového typu a to velmi kvalitní 

digitální tiskovou technologií.  

Slavnostní prapory by měly být na slavnostních stojanech. I s tím Vám samozřejmě můžeme pomoci.            
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PVC vlaječky - oboustranné 

                                        - PVC vlaječky s oboustranným potiskem 

                                        - dodáváme v kompletu včetně držáků 

                                        - rozměr dle požadavku, nebo doporučíme dle grafiky  

 

 

 

 

 

     
 

 

Papírové vlaječky, mávátka, párty vlaječky (vlaječky na chuťovky) 

                                                                                    
 

 

Kšilty, čepice a reklamní větrníky - novinka 

                                                              - spolu s větrníky levná a efektivní reklama                 

                                                              - zábava pro děti i dospělé              
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Novinka - oblíbená v zahraničí - reklamní větrníky   

                                              - pořádáte často akce pro dospělé a potřebujete zabavit i jejich                                                                      

                                                ratolesti? 

                                              - nebo pořádáte akce jen pro děti? 

                                              - vyzkoušejte místo papírových vlaječek větrníky a čepice s Vaším  

                                                logem 

 

 

 

 

 

Papírové vlajkové provazce (řetězce) - klasické nebo vánoční - pro využití v interiéru 

         
 

 

 

PES nebo PVC vlajkové provazce (řetězce) - využití na akcích v exteriéru   

      
 

                                                 - PES provazce - tisk jednostranný, z druhé strany zrcadlový  

                                                   obraz (vlaječky jsou textilní) 

                                                 - PVC provazce - tisk jednostranný nebo oboustranný, podle  

                                                   požadavku a způsobu využití 
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Roll up + stolní mini roll up cca A3 a A4 - novinka 

           
- tisk na různé materiály 

- poradíme dle způsobu využití (PVC, PES 205g, PCV pěkný materiál - podobný malířskému plátnu ) 

- mini Roll up – tisk pouze na PVC materiál    

 

Reklamní stěny POP UP - stěna zaoblená - novinka 

     
- tisk na PES 205 g 

- baleno v přepravní tašce 

- jednoduchá manipulace 

 

Mobilní klik konstrukce                               

                                                  - lehké skládací elox.hliníkové trubky 

                                                  - snadné složení  

                                                  - různé velikosti  
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Mobilní stožáry, skládací mobilní stožáry  

                    - skládací elox. hliníkový stožár 

                    - mobilní stožár - výška 540 cm 

                    - doporučený rozměr vlajky 115 x 350 cm 

                    - možnost výběru podstav či nájezdových stojanů (dle místa a způsobu využití) 

                    - snadná manipulace a přeprava 

                    - po složení délka 170 cm         

 

 

 

 

 

 

 

Mobilní skládací sklolaminátové stožáry pro fanoušky a sportovní kluby - novinka 

                    - skládací sklolaminátový stožár 

                    - výška 5m 

                    - doporučený rozměr vlajky max. 100 x 150 cm 

                    - snadná manipulace 

                    - dodáváno v kompletu s kovovým „bodcem“ do země 

                    - využití na různých sportovních a kulturních akcích i u rodinného domu  

                    - lze využít samostatný prut při nástupu týmu a pak nasadit na hrot 

                    - po složení délka 150 cm    

 

 

Pruty pro sportovní tým - novinka 

   
 

- skládací sklolaminátové pruty v délce 380 cm nebo 530 cm 

- doporučené rozměry vlajek 175 x 175cm pro 3,8m prut nebo 300x300cm až 350 x 350cm pro 5,3m prut 

- využití při nástupu hráčů (týmu) 
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Textilní a PVC bannery, transparenty  

    
 

- textilní transparenty tiskneme buď na klasický PES materiál 115g nebo na hustou tkaninu 205g 

- tisk do šíře 300 cm bez sešívání 

- dokončení - nejčastěji výztuha + oka po obvodu 

 

 

PVC bannery 

    
 

- tisk jednostranný nebo oboustranný 

- materiál dle požadavku potisku 

- dokončení - výztuha + oka po obvodu 

 

 

Tisk na reflexní PVC - novinka 

                                                       - maximální šíře 160 cm 

                                                       - tisk jednostranný 

                                                       - při osvícení svítí světlé barvy jako dopravní značky 
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Konstrukce k upevnění PES transparentu, PVC banneru, Reflexního banneru do prostoru - novinka  

     
 

- konstrukce k upnutí transparentu do prostoru (pole, tráva - měkký terén) 

- transparent jednostranný nebo oboustranný 

- doporučený rozměr transparentu max. 1 x 3 m 

 

Velké PES, PVC transparenty, samolepky na budovy včetně kovových držáků a instalace - komplet na klíč 

 

     
 

        - výroba velkých PES a PVC transparentů 

                                          - materiál dle požadavku, místa a způsobu uchycení 

                                          - v případě zájmu - vyrobíme transparenty + držáky    

                                            a pochopitelně nainstalujeme a vyvěsíme  

                                          - výlep samolepek   

 

 

 

Reklamní desky a cedule 

                                                    - přímý potisk desek                                                                                                                                                                                                                                              

                                                    -  kašírování (podle toho, co vyjde cenově výhodněji) 

                                                    - desky Forex, Dibond, Kapa …. 
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Stolní reklamní desky A3, A4, se stojánkem - novinka 

     

                                - reklamní desky včetně hliníkového stojánku a potisku                

                                - desky ve velikosti A3 nebo A4        

                                - maximální tloušťka desky 5mm 

             

                                     
 

 

- Reklamní ubrusy, závěsy a přehozy (šíře až 3m bez sešívání) 

     
 

      
 

- tisk z šíře PES materiálu až 300cm 

- tisk ubrusů a přehozů jednostranný 

- závěsy tisk jednostranný ale může být i oboustranný 

 

Nášivky, reklamní výšivky na ubrusy, zástěry, 

                                       - vyšíváme na reklamní ubrusy, zástěry 

                                                     - nášivky dle Vašich představ  
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Reklamní koberce a rohože s vlastním logem 

     
 

                                          - potisk koberců na 3typy materiálů 

                                          - dokončení dle typu a umístění - obšití, gumový lem nebo ořez  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párty stany - propagační stany 

        
 

         

- typ Jehlan – průměr 10m nebo 12m 

- stan nafukovací 4 x 4m nebo 5 x 5m 

- nůžkové stany nejžádanější rozměry 3 x 3m, 3 x 4,5m nebo 3 x 6m 

- PES materiál je otěru vzdorný, nepromokavý 2x impregnovaný  

- jednoduchá montáž a demontáž 
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Nafukovací brány - oboustranná grafika - kvalitní provedení  

     
 

                                                                             

 

  - hranaté, lomené, zaoblené  

  - snadná manipulace      

  - nafouknutí během 10min  

  - rozměry 4x8 nebo 5,7x 11,4m 

 

 

Nafukovací reklamní panák - typ jednonohý nebo dvounohý   

                                                        

                          - výška 4,5m nebo 6m 

                     - snadná instalace 

                                     - speciální PES materiál se zátěrkou 

 

 

 

 

 

 

Pokud Vás některá z výše uvedených komodit zaujala nebo potřebujete získat více informací, 

Zavolejte nám na tel. čísla: 271 726 060 - 61, 271 726 067 - 68 

Mobilní telefony:  604 378 600 nebo 604 828 328 

Nebo nám napište na email: reklama@czechkg.cz, vlajky@czechkg.cz, 

 

Rádi Vám poradíme a Vaše dotazy zodpovíme  

 

Tým Czech K & G, spol. s r.o. 
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