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NAFUKOVACÍ
PŘEDMĚT Y

NAFUKOVACÍ PŘEDMĚTY VE VLASTNÍM STYLU
Vytvořte si svůj vlastní originální design potisku nafukovacího míče, kruhu nebo srdce a my jej pro vás
vyrobíme. Pro standardní výrobky máme k dispozici PDF šablony, díky kterým bude navrhování velmi
snadné.
Předměty jsou vyrobeny z vinylové folie, u které je garantováno plnění nařízení ES 1907/2006 (REACH),
příloha XIVII, položky 51 a 52.

VÝVOJ NOVÝCH NAFUKOVACÍCH TVARŮ A REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ
Na základě předloženého originálního výrobku, příp. výkresu nebo nákresu s udáním přesných rozměrů,
ve kterých požadujete nafukovací předmět vyvzorovat, vám připravíme ručně zhotovený prototyp
tvarového řešení a předložíme informativní kalkulaci. Pokud tvar vyhoví, zadáme výrobu svařovacího
nástroje - elektrody a dohodneme vzájemně potisk.
Před zahájením výroby předložíme ke schválení referenční vzorek, který je podkladem pro sériovou
výrobu.

Potisk

Množství

Nejčastěji tiskneme loga, názvy výrobků, nápisů
nebo obrázků, a to jak na standardní sortiment, tak
i na výrobky na zakázku. Využíváme technologii
sítotisku, kdy lze tisknout jeden obrázek maximálně
4mi přímými barvami. Ty se mohou případně
překrývat, a vytvořit tak společně další odstín.

Standardní výrobek + nový potisk - Minimální
výrobní množství 100 ks.
Nový výrobek + nový potisk - Dle individuální
dohody

Cena
Každý nově vyvíjený výrobek vám kalkulujeme
individuálně podle tvaru předmětu, počtu barev
potisku, jeho složitosti a požadovaného množství.
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Míč 6 Dílců				8 Dílců				Kruh
Ø 330 mm				
Ø 400 mm				
Ø 1000 mm

Ø 550 mm			
Ø 700 mm

Límec - oblý			

Límec - hranatý	Válec

380 x 230 mm				

Polštářek ovál		
470 x 320 mm			

Barvy folie

440 x 290 mm			

Ø max 900 mm

libovolná velikost

Polštářek obdélník		Srdce

max 900 x 900 mm			

500 x 470 mm

