Návod na použití venkovních tištěných polyesterových vlajek ALERION
Venkovní tištěné vlajky jsou zhotoveny z kvalitní polyesterové vlajkoviny. Tisk je proveden technologií sítotisku
disperzními barvami (nebo digitálního tisku, sublimace) s následným vysokotlakým pařením a praním pro větší stálost
a specifický lesk barev. Uvedený materiál a technologie zaručují u venkovních vlajek jejich standardní odolnost proti
povětrnostním vlivům, slunečnímu záření a snadnou údržbu v kombinaci s ideálními vlastnostmi reprezentativního
vzhledu a vlání vlajek (třepetání). Venkovním vyvěšením, vláním a užíváním se vlajky vlivem venkovního prostředí a
povětrnostních podmínek přirozeně opotřebovávají. Při silnějším větrném počasí, větrných poryvech a namrzajícím
sněžení je třeba vlajku svěsit ze stožáru či žerdě a neužívat ji, prodlouží se tak její životnost a zabrání se vytržení
poutek, karabinek, roztržení tunýlků, protržení plochy vlajky a dalším případným škodám na žerdích, tyčích, stožárech
či v okolí instalace.
Vlajka musí být vyvěšena do prostoru a vlát tak, aby nenarážela na stožáry, stromy, dráty, fasády, stěny budov apod.
Při stálém venkovním vyvěšení se do vlajky přirozeně dostávají částice špíny z okolního prostředí. Dle místa vyvěšení
a s ohledem na rozsah ušpinění je proto vhodné vlajku čas od času vyprat. Doporučujeme tak učinit dříve, než je
špína do tkaniny zcela fixovaná. Vlajka může být prána v každé běžné pračce s přidáním kvalitních pracích
prostředků při teplotě praní do 60° C. Silně ušpiněná vlajka může být ošetřena lehkým mnutím za použití tekutého
mýdla. Škrábání nebo intenzivní drhnutí působí na vlajku nepříznivě. Po praní by měla být vlajka vymáchána za
stálého pohybu v čisté vodě. Nedoporučujeme vlajku podrobovat chemickému čištění (např. benzinem), protože by
mohlo dojít k poškození barevné stálosti vlajky. Po případném pracím procesu můžete vlajku lehce odstředit. Lepší je
však ještě mokrou vlajku pověsit na žerď nebo vytáhnout na stožár. Vlajku není potřebné žehlit, případně je možné
žehlení provést s ohledem na předepsanou teplotu pro materiál polyester (PES). S ohledem na spotřební charakter
však vlajku prát nemusíte, přičemž ji po skončení životnosti můžete ihned vyměnit za novou, čistou a reprezentativní.
Doporučujeme vám v době zadání do výroby objednávat jednorázově větší množství vlajek (větší výrobní sérii),
větším počtem kusů v poptávce dosáhnete nižší kusové ceny vlajky v naší cenové nabídce.
Standardní trvanlivost vlajek se pohybuje dle místních podmínek, přirozeného opotřebení a způsobu užití vlajek
zpravidla od 6 do 12 měsíců. Doporučujeme mít následně k dispozici náhradní sadu vlajek pro jejich okamžitou
výměnu. Výroba nové sady vlajek trvá průměrně od 2 do 4 týdnů.

Zákonem stanovená závazná pravidla pro užívání státní vlajky České republiky:
Při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá
barva je vždy nahoře.
Při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý
klín směřuje vždy dolů.
Státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy. Státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění,
žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult.
Státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny. Státní vlajka se vztyčuje a
snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země.
Při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi. Při smutečních obřadech nesmí být státní
vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště. Na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz,
znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice.
Státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

