
Beach vlajky   SELECT   – ceník příslušenství   

Veškeré zde uvedené ceny jsou bez DPH a  dopravného. Slevy při větších odběrech dohodou.

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 (sleva 100Kč). Povrchová úprava stojanů
je venkovní komaxit. Stojany dodáváme v rozloženém stavu v kartónu.

Název stojanu Vhodná pro 
velikost vlajek

Místo použití Cena/ks Fotografie

Stojan špička
Rozměr: délka 51 cm

Mini/Midi/Maxi 
 

trávník, golfová 
hřiště ….

375 Kč

Stojan trojnožka
Rozměr: 40x40

Mini do interiéru do 
exteriéru s vakem 
na vodu

Interiér/Exteriér 
všechny povrchy

410 Kč

Stojan křížový
Rozměr: 70x80 cm

Mini/Midi/Maxi Interiér/Exteriér 
všechny povrchy

570 Kč

Stojan deska 33x33 cm  
8 kg

Mini/Midi/Maxi Interiér/Exteriér 
všechny povrchy

640 Kč



Stojan deska 40x40 cm  
12 kg

Mini/Midi/Maxi Interiér/Exteriér 
všechny povrchy

775 Kč

Stojan zavrtávací
Rozměr: délka 60 cm 

Mini/Midi/Maxi Exteriér – nejtěžší 
podmínky, sníh, 
písek, trávník, pole, 
golfová hřiště

665 Kč

Stojan cross
Rozměr: 80x80 cm

Mini/Midi/Maxi Interiér/Exteriér 
všechny povrchy

660 Kč

Vak na vodu
Materiál: pogumovaná tkanina
Rozměr: průměr 52 cm , 8 l

Mini/Midi/Maxi na stojan trojnožka, 
kříž, cross a desky

430 Kč

Stojan nájezdový pod kolo
auta
s pevným trnem a fixací proti 
otočení stožáru, rozměr 60 cm

Mini/Midi/Maxi Na předváděcích 
akcích, autosalónech

425 Kč

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, nad 50 ks 
barva dle RAL nebo zinkované

Mini/Midi/Maxi Na fasádě, stěně, zdi 385 Kč

Taška na konstrukce 
Beach univerzální
Pouze taška bez konstrukce

Mini/Midi/Maxi Náhradní díl 225 Kč

        

        

Rotátor Mini/Midi/Maxi Náhradní díl 375 Kč

Varianty stožárů (včetně přepravní tašky):

MINI: 2 karbonové pruty, celkem 2,9m výška: 
450 Kč 

MIDI: 3 karbonové pruty, celkem 4,3m výška: 
650 Kč

MAXI: 4 karbonové pruty, celkem 5,9m výška:
850 Kč


