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PROJEKTUJEMY I PRODUKUJEMY W POLSCE



Pięknej pogody nie możemy zagwarantować, 
ale wysoką jakość naszych produktów 
jak najbardziej! 
Jeśli szukasz Partnera do jednorazowego projektu 
lub do długofalowej współpracy, 
to reklamowebalony.pl 
jest idealnym adresem! Sprawdź nas już dziś!

Zapraszamy do współpracy firmy 
oraz klientów detalicznych. 

Oferowane przez nas reklamy są wykonane z wytrzymałych 
i wodoodpornych materiałów. Dla Twoich potrzeb zaprojektujemy 
i wykonamy z pełnym zaangażowaniem każdy wzór 
oraz kształt wykorzystując pełną gamę kolorystyczną. 

PROJEKTUJEMY I PRODUKUJEMY W POLSCE

Termin realizacji do 14 dni roboczych



NAMIOTY DMUCHANE / PAJĄKI

Nośnik reklamowy przyciągający wzrok dzięki nietypowym kształtom. 
Pająki mogą być używane w obiektach zamkniętych jak i na zewnątrz gdzie 
w razie brzydkiej pogody zapewniają schronienie promując Twój brand.

Wyposażenie

- kotwy mocujące

- wentylator z kablem zasilającym

- odciągi

- pokrowiec

Ich niewątpliwe zalety to:
- szybki montaż
- duża przestrzeń reklamowa oraz użytkowa
- kształt przykuwający uwagę
- możliwość wewnętrznego podświetlenia
- demontowane ścianki boczne
Rozmiary:
Od 3x3  do 12x12 metrów
Typy:
Szyjemy pająki cztero, pięcio i sześcio-nożne

www.reklamowebalony.pl



BALONY STANDARDOWE

Wszechstronny nośnik reklamowy, sprawdzający sie na imprezach w plenerze, 
wewnątrz hal, koncertach na zewnątrz budynków.Możliwość podświetlenia 
od wewnątrz zwiększa możliwości ich zastosowania oraz atrakcyjność.

Rozmiary: Od 2 do 12 metrów wysokości

Kształty: B20, B12, B16

Materiał:  Tkanina poliestrowa wodoodporna 

o gramaturze ok 240 g/m2.

Może być w kolorze standardowym 

lub całkowicie zadrukowana.

Wyposażenie: Każdy balon zawiera akcesoria, 

które są niezbędne do jego montażu i użytkowania.

- kotwy mocujące

- wentylator z kablem zasilającym

- odciągi

- pokrowiec

PROJEKTUJEMY I PRODUKUJEMY W POLSCE

Termin realizacji do 14 dni roboczych



BRAMY PNEUMATYCZNE

Element reklamowy bez którego nie mogą się obejść żadne imprezy sportowe. 
Oryginalny kształt i duże rozmiary czynią ten nośnik widocznym z każdego 
miejsca dowolnego wydarzenia. Brama może być zadrukowana w całości, 
miejscowo lub wyposażona w system rzepów umożliwiający wymianę grafik.

Materiał:  Wykonane z mocnej tkaniny PCV 

o wysokiej gramaturze.

Popularne rozmiary w metrach 

(szerokość x wysokość)

6x3  6x4  8x4  9x6  9x12

Kształty:

- Brama łuk

- Brama łamana

- Brama prostokątna

Wyposażenie

- kotwy mocujące

- wentylator z kablem zasilającym

- odciągi

- pokrowiec

www.reklamowebalony.pl



Nośnik reklamowy doskonale sprawdzający się w czasie krótkich jak i długich 
kampanii reklamowych. Możliwość wymiany zewnętrznych poszyć 
reklamowych czyni ten nośnik niezwykle uniwersalnym. Dzięki zastosowaniu 
oświetlenia wewnętrznego konstrukcje te doskonale i niezwykle efektownie 
prezentują się w ciemności.

SŁUPY / SWIFT UP

Wykonany z PCV lub Poliestru w dowolnej 

kolorystyce lub szacie graficznej.

Rozmiary: Od 1 metra wzwyż

Kształt:  Możliwość nadania kształtu beczki, 

ołówka, długopisu, puszki i wielu innych 

zbliżonych do owalnych.

Wyposażenie

- kotwy mocujące

- wentylator z kablem zasilającym

- odciągi

- pokrowiec

PROJEKTUJEMY I PRODUKUJEMY W POLSCE

Termin realizacji do 14 dni roboczych



www.reklamowebalony.pl

PNEUMATYCZNE ATRAPY PRODUKTÓW
NIETYPOWE NOŚNIKI REKLAMOWE

Szukasz nietuzinkowego sposobu promocji Twojej marki lub firmy? Potrzebujesz 
reklamy, która rzuca się w oczy i pozostaje na długo w pamięci potencjalnych 
klientów ? Proponujemy dmuchane atrapy produktów, są to wyjątkowo 
widowiskowe i medialne nośniki reklamy zachwycające realnym odwzorowaniem 
realnie istniejących produktów.W zależności od potrzeby atrapy mogą być 
łączone w różne kształty(np. bramy startowe z butelek) lub uzupełniane 
o trójwymiarowe logotypy.

Materiał:  Tkaniny poliestrowe wodoodporne

Zalety:

- doskonała promocja

- duży nośnik reklamowy

- nietypowy kształt zwracający uwagę

- podświetlenie potęgujące odbiór wizualny 

w ciemności

Wyposażenie

- kotwy mocujące

- wentylator z kablem zasilającym

- odciągi

- pokrowiec



PROJEKTUJEMY I PRODUKUJEMY W POLSCE

Termin realizacji do 14 dni roboczych

NAMIOTY REKLAMOWE POP UP\STELAŻOWE

Bardzo wygodna i trwała forma reklamy każdej firmy. Prosta konstrukcja, 
szybko rozkładane solidne stelaże to ułatwienie w transporcie 
i magazynowaniu. Łatwa instalacja oraz różnorodność konfiguracji ścianek 
bocznych sprawia że konstrukcje te cieszą się dużą popularnością 
na różnego rodzaju imprezach i kampaniach reklamowych.

Rozmiary standardowe w metrach

(szerokość x długość)

2x3  2x4  3x3  3x4,5  3x6  3x9  4x6  5x5  6x6

 

Materiał: Tkanina poliestrowa powlekana 

membraną wodoodporną.

Stelaż wykonany ze stali lub aluminium

Wyposażenie

- kotwy mocujące

- odciągi

- pokrowiec



FLAGI REKLAMOWE

Bardzo popularny produkt ze względu na prostotę i szybkość montażu.
Flagi umieszczone przed siedziba firmy nadają jej profesjonalny charakter 
oraz wizerunek.Doskonale nadają się do promocji eventów lub różnego 
rodzaju produktów. Szyjemy flagi pod wymiar lub według gotowych 
wzorców do instalacji na maszty.

Materiał:  Tkaniny poliestrowe o wysokiej jakości i gramaturze

Wyposażenie: Każda flaga wyposażona jest w karabińczyki, 
umożliwiające jej montaż.

CHWIEJE REKLAMOWE

Dynamicznie poruszająca się ogromna postać o falujących ruchach skupi 
na sobie uwagę każdego odbiorcy. Chwieje występują w postaci jedno 
lub dwunożnej.
Zadruk metodą sublimacyjną gwarantuje ładne i żywe kolory.

Materiał:  Tkanina typu ripstop

Wyposażenie:
- zestw mocujący
- wentylator z kablem zasilającym
- pokrowiec www.reklamowebalony.pl



PRODUKTY SZCZELNE/STOLIKI

Stoliki reklamowe oparte o konstrukcję dmuchaną (szczelną) to doskonałe 
uzupełnienie każdego stoiska targowego lub akcji reklamowej.Rozkładany 
w zaledwie kilka minut orginalnie wyglądający nośnik reklamowy jest gotowy 
do promocji każdej marki (wydarzenia). Dzięki wymiennym poszyciom 
zarówno konstrukcji dmuchanej jak i blatu każdy stolik w dowolnej chwili 
można dostosować do aktualnie prowadzonej kampanii reklamowej.

Dane techniczne:

- wysokość 110 cm

- średnica blatu 90 cm

- średnica podstawy ok 60 cm

Materiały:

- tkanina poliestrowa

- płyta kompozytowa lub laminat (blat)

- płyta kompozytowa (sztywna podstawa

Wyposażenie:

- pompka ręczna

- pokrowiec

PROJEKTUJEMY I PRODUKUJEMY W POLSCE

Termin realizacji do 14 dni roboczych





www.reklamowebalony.pl

+48 536 506 507
+48 500 765 222

kontakt@reklamowebalony.pl


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12

