
Logo firmy je vizitkou, jakož i vizuální prezentací, díky které je ka-
ždá firma jedinečná a snadno identifikovatelná. Mnohdy by si ale 
logo, poselství a firemní hodnoty zasloužily převést do vznešenější 
a hmatatelnější podoby. Vyrobíme pro vás rukodělně tradičními 
řemeslnými metodami za současného využití špičkových technolo-
gií a moderních materiálů vyšívaný prapor. Firemní vyšívaná vlajka 

Prezentujte jedinečnou 
identitu vaší firmy

16 let tradice obnovené výroby

se tak stává firemní insignií, která vhodně doplňuje interiér sídla fir-
my a je doslovným zhmotněním idejí společnosti.
Součástí naší firmy je i vlastní heraldická kancelář. Heraldik a obchod-
ní zástupce se ujmou představitelů společnosti a spolu s nimi hledají 
nejvhodnější symboliku a sdělení, které by bylo příhodné na vlajku 
umístit. 

Vyšívaná firemní vlajka jako zhmotnění hodnot společnosti



Naše stožáry a vlajky jsou vždy kompatibilní, 
garantujeme výběr správné velikosti vlajek 
k příslušnému stožáru. Navrhujeme a vyrábí-
me venkovní firemní vlajky na zakázku s vlastní 
grafikou. Vlajkové stožáry vám umožní zvidi-
telnění vlajky v prostoru s širokým dosahem. 
Nabízíme bohatou škálu délek vlajkových sto-
žárů (4 – 12 m), materiálů (sklolaminát, hliník, 
nerez) a možností zavěšení vlajky (otočná ra-
mena) a vedení lanka.
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Podložka pod RZ 
s vlastní grafikou

Carflag
Vlaječka na 
auto s firemní 
grafikou.

Stolní vlaječky 
a stojánky

Samolepky, 
magnetky, nášivky

Golfové vlaječky
Číslo jamky, vaše logo nebo jiný symbol přene-
seme na látku golfové vlajky kvalitním tiskem. 
Součástí golfové vlaječky je násuvná plastová 
tuba, umožňující její snadné nasunutí na pra-
porkovou tyč.

Firemní odznaky, 
mince, manžetové 
knoflíčky, klíčenky, 
kravatové spony

Beach vlajky
Vlajková křídla, kterým se také říká „muší 
křídla“, dodáváme v různých velikostech 
a tvarech, se širokou škálou příslušenství.

Venkovní firemní 
vlajky a stožáry

Proč vlajky od Alerionu?

• Krásný lesk, plné barvy, kvalitní šití,
• vysoký průtisk barev,
• vysoká odolnost,
• reprezentativní vzhled,
• grafické zpracování motivu vlajky,
• kovové karabinky,
• zpevňující lemovka,
• vlajky vlají již při mírném větru,
• vlajky při dešti nesají skoro žádnou vodu.

3D zalití


