
Inspirace  
pro Váš 
zimní event



1997

V roce 1997 jsme 
přivedli nůžkové stany 
na český trh. Jako jedni 
z prvních v ČR otevíráme 
i specializované grafické 
a tiskové oddělení.

ZALOŽENÍ 
SPOLEČNOSTI

2000

Jako první otevíráme 
půjčovnu nůžkových stanů 
a eventového vybavení pro 
akce všeho druhu.

JAKO PRVNÍ 
OTEVÍRÁME 
PŮJČOVNU

2004

Otevíráme vlastní výrobu 
v Otrokovicích a díky tomu 
můžeme pružně reagovat 
na požadavky zákazníků 
a získáváme 100% kontrolu 
nad kvalitou našich 
produktů.

POBOČKA 
V OTROKOVICÍCH

2006

Nabídku našich produktů 
a služeb jsme rozšířili 
o výstavbu restauračních 
předzahrádek na míru.

MYSLÍME 
NA RESTAURACE

2007

Dochází k rozšíření 
sortimentu o reklamní 
slunečníky, infratopení 
a další produkty potřebné 
pro eventové akce.

ROZŠIŘUJEME 
EVENTOVÝ 
SORTIMENT

2010

Počet zaměstnanců se 
zvyšuje na 22. Rozšiřuje 
se výroba v Otrokovicích 
a otevírá se zde i obchodní 
oddělení pro Slovensko 
a Polsko.

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ  
PRO SLOVENSKO  
A POLSKO

je pro nás důležitá, i proto je reklamovanost našich 
produktů minimální. Mnoho našich produktů a služeb 

tvoříme na míru ve spolupráci s klienty, protože si 
uvědomujeme specifické potřeby každé akce. Máme rádi 

výzvy.

KVALITA

Naší vizí je být i nadále největší českou výrobně-obchodní 
firmou dodávající produkty a služby pro veškeré firemní, 

sportovní a společenské outdoorové eventy.

VIZE

Naše firemní kultura vznikala zpočátku živelně, což přineslo 
mnoho zajímavých podnětů a pomohlo firmě v růstu. Díky 

tomu sdílíme společně hodnoty, které jsou nám blízké. Na nic 
si nehrajeme. Vytváříme funkční řešení, komunikujeme osobně, 
vstřícně a s úsměvem. Jsme féroví, ochotní a snažíme se být 

profesionální, energičtí a zábavní.

KULTURA
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2011

Začínáme připravovat 
koncept programu 
zaměřeného na venkovní 
vybavení, které umožní 
užívat si zahradu, terasu či 
balkon v jakémkoli počasí.

ZAMĚŘUJEME SE  
I NA VENKOVNÍ 
VYBAVENÍ

2014

Stali jsme se aktivními 
dodavateli zimního vybavení 
do lyžařských areálů a školek 
po celé České republice.

ZIMNÍ PROGRAM

2015

Nové technologie přinesly 
i nové možnosti. Portfolio 
našich produktů jsme rozšířili 
o permanentní nafukovadla, 
která nevyžadují neustálé 
dofukování. 

PERMANENTNÍ 
NAFUKOVADLA

2016

Naše společnost prošla 
úspěšně etickým 
a sociálním auditem 
SMETA realizovaným 
nezávislou organizací 
SEDEX.

ÚSPĚCH V ETICKÉM  
A SOCIÁLNÍM AUDITU

2017

Jsme i nadále největší 
českou výrobně-obchodní 
firmou v eventovém světě. 
Prodá váme, půjčujeme, 
servisu jeme, ale i navrhujeme 
a realizujeme řešení 
veškerých eventů.

STABILNÍ ZNAČKA 
A JASNÝ SMĚR 

2020

S novou obchodně-
marketingovou strategií 
firmy přichází na řadu 
i výstavba nové centrály 
v Praze a personální 
rozšíření společnosti.  

NOVÉ SÍDLO  
CENTRÁLY TKF

25.500
PRODANÝCH STANŮ

21.3 KM
VYROBENÝCH VYMEZOVACÍCH SÍTÍ 

NA SJEZDOVKY

370.000 M2
LÁTKY POTIŠTĚNO SUBLIMAČNÍM TISKEM

25
LET NA TRHU 11.223

REKLAMNÍCH VLAJEK
73.000 M2
PŮJČENÉ PLOCHY NŮŽKOVÝCH STANŮ
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Skvělá vizibilita Vaší značky
na akcích

 REKLAMNÍ OPLOTKY  |  BANNERY  |  VLAJKY  |  NAFUKOVACÍ REKLAMA  |  REKLAMNÍ LEHÁTKA

BANNERY

Díky reklamním bannerům dostanete na různé akce 
potřebné informace, grafiku či jednoduše prezentaci 
své značky. Kvalitní materiál i tisk banneru odolává 

rozmanitým venkovním podmínkám a má mnoho 
způsobů použití — lze ho umístit jak samostatně, tak 

na horní límce nůžkových stanů nebo na jakoukoli 
nafukovací reklamu.

VLAJKY

Zesílené hliníkové konstrukce našich reklamních 
vlajek umožňují jejich použití nejenom v interiéru, 

ale i na různých outdoorových akcích. Vybrat si u nás 
můžete až ze šesti různých tvarů, navíc každý tvar 

ve třech velikostech. 

REKLAMNÍ OPLOTKY

Reklamní oplotky umožňují prostor nejenom jasně 
a viditelně vymezit, ale zároveň dokážou díky 

možnosti vlastního potisku podpořit prezentaci 
konkrétní značky či produktu.

NAFUKOVACÍ REKLAMA

Nafukovadla dodáváme ve vysoké kvalitě 
s možnostmi vlastního potisku jejich opláštění. 
Díky moderním technologiím mají dlouhou 
životnost a jsou vhodná i do venkovních 
podmínek. Vybrat si můžete z různých tvarů 
a velikostí, ale také i z nafukovadel, která 
po nafouknutí nevyžadují neustálý přísun 
elektrické energie. Navíc každou nafukovací 
reklamu umíme na přání prosvětlit LED 
osvětlením a oživit tak její barvy, když se setmí. 

REKLAMNÍ LEHÁTKA

Reklamní lehátka jsou neoddělitelnou 
součástí relaxačních zón v lyžařských 
areálech. Jako novinku u nás najdete 
hliníkové lehátko, které má díky svařeným 
spojům větší tuhost konstrukce, je lehké, 
skladné a odolává povětrnostním 
podmínkám. Potištěný vizuál dle Vašeho 
přání lze jednoduše kdykoliv vyměnit, 
a to díky speciálnímu systému uchycení.
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Komfortní zázemí pro prodej 
 a pohodlí pro zákazníky 

NŮŽKOVÉ STANY RAPID EXTREME  |  PLASTOVÝ NÁBYTEK  |  VENKOVNÍ TOPENÍ  |  BANNER NAD LÍMEC STANU  |  BAROVÉ STOLKY S NEBO BEZ OKOPU

PLASTOVÝ NÁBYTEK ELEGANCE

Skládací plastový nábytek je spojením moderních 
technologií, vynikajících vlastností kvalitního, 
pevného plastu a jednoduchého designu. Velkou 
předností je skladnost a snadný transport.

BANNER NAD LÍMEC STANU

Banner nad límec nůžkového stanu představuje 
skvělou variantu pro několikanásobné zvýšení 
vizibility. Jedná se o jednoduché řešení, 
které se přichytí ke konstrukci nůžkového stanu.

BAROVÉ STOLKY S NEBO BEZ OKOPU

Kulaté barové mobilní stoly lze snadno potisknout 
jakoukoli grafikou. Kromě své primární funkce 
barového stolu se tak stávají dobrým pomocníkem 
pro propagaci. Jsou stabilní a díky oceli 
s povrchovou úpravou komaxitu i velice odolné.

NŮŽKOVÝ STAN RAPID EXTREME

Hliníková rozkládací konstrukce nůžkového 
stanu z řady Rapid Extreme odolává 

nejnáročnějším povětrnostním podmínkám. 
Osmihranný profil nohy o průměru 

až 52 mm zaručuje dobrou stabilitu. 
Navíc naše opláštění nepropouští vodu 

a má sníženou hořlavost. Push-pin systém 
umožňuje snadnou manipulaci a lepší 

bezpečnost při manipulaci s konstrukcí. 

VENKOVNÍ TOPENÍ

Plyn, anebo elektřina? 
Plynový hříbek je klasickou cestou plynového 

mobilního topení. V naší nabídce naleznete 
nerezovou variantu s výkonem až 12 kW. 

Infratopení Heliosa je quartzovým infražářičem, 
vhodným jak pro vnitřní, tak i venkovní prostory. 
Jedná se o ekonomickou, bezhlučnou variantu s 

jednoduchou instalací a obsluhou. 
Navíc s krytím IP X5.
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Bezpečnost na trati 
 a výuka lyžování 

 MATRACE  |  VYMEZOVACÍ BANNER  |   VYMEZOVACÍ SÍTĚ  |  KOBERCE NA VÝUKU LYŽOVÁNÍ

VYMEZOVACÍ SÍTĚ

Vymezit či ohraničit? Skladné, vymezovací sítě s reflexními 
prvky, které podporují dobrou viditelnost v terénu,  

jsou jasnou volbou. Sítě jsou trvale připevněny  
ke kvalitním tyčím ze skelného vlákna 

s dlouhou životností.

KOBERCE NA VÝUKU LYŽOVÁNÍ

Koberec v roli o délce až 5 metrů představuje skvělou atypickou pomůcku, díky které lze 
snadno natrénovat správné pozice lyží při výuce lyžování v lyžařských školkách. 

OCHRANNÉ MATRACE

Ochranné matrace jsou praktickým prvkem,který pomůže bezpečně 
zajistit a ochránit kritická místa na trati. Vnitřní výplň přispívá k 
eliminaci zranění při nárazu. Jedná se o kvalitní materiál s možností 
vlastního potisku.

VYMEZOVACÍ BANNER

Reklamní bannery s konstrukcí jsou ideálním doplňkem pro vymezení místa 
kdekoli na outdoorové akci. Díky skládací konstrukci jsou tyto bannery jednoduše 
přenositelné. Konstrukce je možné na sebe jednoduše napojovat a vytvořit tak 
vymezení prostoru dle potřeby
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Chcete si produkty prohlédnout a vybrat 
si je na místě? Přijedeme za Vámi! 
 NŮŽKOVÉ STANY  |  NAFUKOVACÍ REKLAMA  |  VLAJKY A BANNERY  |  PLASTOVÝ NÁBYTEK  |  REKLAMNÍ LEHÁTKA  |  SEDACÍ VAKY  |  VENKOVNÍ TOPENÍ  |  VYBAVENÍ ZIMNÍCH AREÁLŮ

KAROL BILÁK
Koordinátor logistiky 
a půjčovny

Pro zimní sezónu 2022/2023 jsme si pro Vás připravili 
novinku - prodejní ROAD SHOW s našimi zimními produkty. 
Stačí, když si vyberete produkty, které Vás zajímají - my Vám je 
přivezeme a Vy si je tak můžete jednoduše vyzkoušet.

„
“

VYBERTE SI ZIMNÍ PRODUKTY

V prvním kroku si vyberte produkty, které 
Vás zajímají - a to buď z našeho zimního 
katalogu, nebo z webových stránek 
www.tkf.cz  - ze sekce vybavení zimních 
areálů.

OBJEDNEJTE NEBO NÁM ZAVOLEJTE 

Ozvěte se nám a my se o všechno 
postaráme. Najdeme společně vhodný 
termín, kdy bychom za Vámi mohli přijet. 
Nemusíte se tak o nic starat, dokonce si 
produkty budete moci na místě rovnou 
i zakoupit. Přijedeme za Vámi kamkoli 
v České republice. 

PŘIJEDEME A UKÁŽEME VŠE NA MÍSTĚ

Vybrané produkty Vám přímo ve Vašem 
areálu ukážeme. Naši vyškolení zaměstnanci 
mají dlouhoroční praxi a rádi Vám s výběrem 
poradí. Zároveň Vám můžeme nabídnout 
naše zkušenosti - například, jak se 
o produkty správně starat, abyste 
prodloužili jejich životnost.
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Chcete si produkty prohlédnout a vybrat 
si je na místě? Přijedeme za Vámi! 
 NŮŽKOVÉ STANY  |  NAFUKOVACÍ REKLAMA  |  VLAJKY A BANNERY  |  PLASTOVÝ NÁBYTEK  |  REKLAMNÍ LEHÁTKA  |  SEDACÍ VAKY  |  VENKOVNÍ TOPENÍ  |  VYBAVENÍ ZIMNÍCH AREÁLŮ

TKF, spol. s r. o.

Hlavní 1192

251 68 Sulice

ADRESA KONTAKT

E karol.bilak@tkf.cz

T +420 774 716 117

I  www.tkf.cz
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B
24 m

A
15 m

C
12 m

SKLADY PŮJČOVNA KANCELÁŘE

25 MINUT 
DO CENTRA PRAHY

8 MINUT - D1
4 MINUTY - D0

V roce 2020 jsme přestěhovali naši centrálu do nových vlastních 
prostor s moderním showroomem, kancelářemi a dostatečnou 
skladovací kapacitou. Nově nás najdete kousek od Prahy 
v lokalitě Sulice - Hlubočinka.

Nová centrála 
kousek od Prahy
 SULICE - HLUBOČINKA

B A
C
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KNOW-HOW

Zručnost je u nás nepostradatelná, i proto 
klademe důraz na kvalitní zaškolení 
našich zaměstnanců. Za našimi výrobky 
se skrývá spousta ruční i strojové práce. 
Naši kvalifikovaní pracovníci mají rozsáhlé 
zkušenosti, a jsou proto základním 
a neodmyslitelným článkem našeho 
konceptu.

KVALITA 

Abychom dosáhli perfektního výsledku, 
používáme pouze kvalitní certifikované 
materiály a nejvhodnější technologie jejich 
potisku. Je pro nás důležité, aby naše 
produkty dokázaly prezentovat Vaši značku 
po dlouhou dobu. Odolnost vůči poškození či 
povětrnostním podmínkám je proto klíčová. 
Naše produkty dokážeme snadno opravit, 
nebo ušít na míru Vašim představám.

FUNKČNOST

Před expedicí naše výrobky testujeme 
a každou objednávku následně pečlivě 
kontrolujeme. Můžeme tak garantovat, že 
je vše funkční a bez závad. U většiny našich 
zakázek poskytujeme navíc poradenství a pár 
dobrých rad, aby Vám naše produkty sloužily 
opravdu dlouho.

A sami také vyrábíme  
v naší pobočce v Otrokovicích.
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBRANÝCH PRODUKTŮ  |  VÍCE NAJDETE NA WWW.TKF.CZ

Snadná instalace stanu na zpevněném i nezpevněném podkladu.
Jednoduché automatické nafouknutí a manipulace. Atypický tvar 
a velká plocha zaručí skvělou viditelnost firemních barev nebo 
loga.

4×4; 5×5; 6×6; 7×7; 
8×8 m

NAFUKOVACÍ STAN 
DOMEK

PERMANENTNÍ STAN 
SPIDER COMPACT

Unikátní technologie výroby nevyžaduje průběžné doplňování 
vzduchu a stálé připojení ke zdroji elektrické energie. Nafukovací 
stan je ideální pro vnitřní i venkovní použití bez možnosti 
připojení do elektrické sítě. Jednoduchá manipulace a skladnost 
pro jakýkoli přenos v transportním batohu. Možnost potisku 
vlastní grafikou. 

3×3; 4×4; 5×5; 6×6 m

Zátěže slouží pro stabilní ukotvení stanů, vlajek a dalších 
produktů. Ostatní bohaté příslušenství Vám pomůže vybavit 
jakékoli zázemí a zlepšit tak maximálně jeho komfort.

Kovové zátěže: 15 kg, 
pískové zátěže: 10 kg, 
podlahy, transportní tašky, 
okapy, LED osvětlení

Stany nabízíme s kvalitní ocelovou nebo hliníkovou konstrukcí 
v mnoha rozměrech. Opláštění střech stanů a různých typů 
bočnic potiskujeme moderními technologiemi na kvalitní látky. 
I proto máme téměř nulovou reklamovanost.

2×2; 2,5×2,5; 2×3; 3×3; 
3×4,5; 3×6; 4×4; 4×6; 
4×8 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
K NŮŽKOVÝM STANŮM

Opláštění nepropouští vodu, odolává plísni, a dokonce i ohni. 
Výběr bočnice dle vašeho přání buď ze vzorníku, nebo s vlastním 
potiskem.

Šířka: 2; 2,5; 3; 4; 4,5; 6; 
8 m

BOČNICE 
K NŮŽKOVÝM STANŮM 
plná, polobok, vchod, 
okno, dveře

NŮŽKOVÉ STANY  
Rapid Basic, Premium, 
Premium+ Visible, 
Premium s markýzou, 
Extreme

BANNER NAD LÍMEC 
STANU

MOBILNÍ SVĚTELNÁ 
VÝSTRČ

Rozměry: 0,9×3 m
Hmotnost včetně 
konstrukce: 2 kg

Rozměry: 40×80 cm 
nebo na míru

Horizontální banner nad límec stanu disponuje vlastní hliníkovou 
konstrukcí a uchycuje se jednoduše pomocí držáku na konstrukci 
stanu. Tento banner je možné potisknout vlastní grafikou, 
což pomáhá zlepšit viditelnost stanu na všech akcích.

Ideální doplněk k nůžkovým stanům pro další zvýšení vizibility. 
Prosvětlená reklama zajistí dobrou viditelnost hlavně po setmění. 
Výstrč se jednoduše zasune do stojanu, připevněného k noze 
stanu. Trafo má krytí IP20 a je umístěné mimo mobilní světelnou 
výstrč. Navíc lze tuto světelnou reklamu z obou stran potisknout 
jakýmkoli reklamním sdělením.
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Permanentní 
nafouknutí

LED osvětlení Vyžaduje zdroj 
230 V

Včetně montážeMrazuodolné Na výběr z palety 
základních barev 

nebo vlastní potisk

3D vizualizace Včetně transportní 
tašky

Ventilátor vyžaduje 
zdroj 230 V

Odolné proti  
UV záření

Voděodolné Rozměry na přání 
zákazníka

Bohaté příslušenství umožňuje maximalizovat využití umístnění 
reklamních vlajek. Vlajky tak můžete upevnit na konstrukci 
nůžkových stanů, nebo je postavit jednoduše na zem a vybrat 
uchycení podle typu povrchu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
K VLAJKÁM

Transportní taška, 
držák na stan, ocelová 
základna, zátěžový vak, 
kolík do země

Díky novým technologiím dokážeme navrhnout a dodat téměř 
jakýkoli tvar nafukovací reklamy. Běžná nafukovadla z naší 
nabídky umíme také rozšířit o nafukovací 3D prvky a ty …
prosvětlit zabudovaným LED osvětlením. Z nafukovací reklamy 
se tak může stát zajímavý prvek vaší prezentace.

Beach flag, square flag, 
muší křídlo, atypické 
vlajky, roll-up

Reklamní vlajky Vám vyrobíme na míru podle Vašich požadavků 
a přání. Vlajky jsou vyrobeny z voděodolného materiálu a najdete 
je u nás v mnoha různých tvarech a velikostech. Díky stabilní a 
robustní konstrukci se snadno instalují i skladují. 

REKLAMNÍ VLAJKY

Rozměry: na míru
ATYPICKÁ A 3D 
NAFUKOVADLA

Nafukovací nosnou konstrukci tvoří jádro a kvalitní potištěné 
opláštění. Vybrat si můžete z varianty totemů a plechovek 
permanentních nebo s ventilátorem. Unikátní technologie výroby 
u permanentních totemů a plechovek nevyžaduje průběžné 
doplňování vzduchu, ani stálé připojení ke zdroji elektrické 
energie.

Výška: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 m
NAFUKOVACÍ 
PLECHOVKY 
A TOTEMY

NAFUKOVACÍ BALÓNY 
alfa, beta, gama

Výška: 3; 4; 5; 6; 7; 8 m

Nafukovací balóny s kvalitním opláštěním a potiskem na míru. 
Vyberte si nafukovací balón na Vaši outdoorovou akci a využijte 
naší nabídky na prodej a pronájem (půjčovna). Balón lze efektně 
prosvětlit pomocí LED. Na přání dodáváme k balónům také 
elektrické zásuvky.

Nafukovací brány s kvalitním opláštěním a potiskem na míru. 
V terénu s omezeným přístupem k elektřině oceníte zejména 
permanentní nafukovací brány, které není třeba průběžně 
dofukovat. Na přání dodáváme k bránám také elektrické zásuvky.

 7×4; 8×4; 11,2×5,6 m
NAFUKOVACÍ BRÁNY 
mnohoúhelník, 
obdélník, oblouk
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Kulatý barový stůl je vyroben z oceli s povrchovou úpravou 
komaxitu. Celá konstrukce je tak velice stabilní a odolává 
i povětrnostním podmínkám. Celou plochu barového stolu 
je možné potisknout, a to včetně barové desky.

Rozměry: 60×110 cm
KULATÝ BAROVÝ 
STŮL
s nebo bez okopu

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBRANÝCH PRODUKTŮ  |  VÍCE NAJDETE NA WWW.TKF.CZ

PLYNOVÉ TOPENÍ
12 kW; 23 kg; 
spotřeba plynu:  
cca 870 g/hod

Venkovní zahradní topidlo na propan-butan. Termopojistka pro 
uzavření přívodu plynu v případě sfouknutí plamenu větrem. 
Pádová pojistka zajišťuje vypnutí přívodu plynu v případě 
naklopení, nebo převržení topidla. Snadný transport zajišťují 
integrovaná kolečka.

Ekonomický, bezhlučný a bezpečný provoz. Jednoduchá 
a pohodlná obsluha. Infračervené světlo ohřívá pouze osoby 
a objekty. Infračervené světlo lze směrovat stejně jako osvětlení.

1,5 kW; 
tepelná zóna: 
12—25 m²

INFRATOPENÍ

SEDACÍ VAKY 

Praktické, pohodlné a zároveň moderní sedací vaky do různých 
prostor. Díky snadné tvarovatelnosti se přizpůsobí potřebám 
každého uživatele. Možnosti a způsoby jejich použití závisí jen 
na Vaší fantazii. Odolný a snadno omyvatelný vnější obal. 
Výborně doplní zázemí na vnitřních i venkovních akcích.

Original, fun, bags, 
classic, game, atyp

Skládací nábytek je ideálním pomocníkem na cateringové akce, 
food festivaly, svatby a mnoho dalšího. Je vhodný pro vnitřní 
i venkovní použití. Snadno ho na akci dopravíte a během chvilky 
složíte. I přes to, že je nábytek lehký, je velmi odolný. 
Díky plastovému povrchu se navíc skvěle udržuje.

Barový stůl: ∅ 81×110 cm; 
barová židle: 52×57×104 cm; 
stůl: 152×76×74 cm; 
stůl půlený: 182×76×74 cm; 
židle: 47×51×86 cm; 
lavice: 175×29×46 cm

Skládací lehátka s reklamním potiskem, který si zvolíte. 
Na dřevěný rám vypálíme i Vaše logo. Lehátka jsou jednoduše 
polohovatelná díky 3—4 zarážkám a velmi odolná. Využijete je 
na venkovních i vnitřních akcích. Vybírat můžete mezi variantami 
s opěrkou na ruce a bez ní.

65×130×7 cm—63×132×8; 
nosnost: 100 kg; 
hmotnost: 5—3 kg

SKLÁDACÍ PLASTOVÝ 
NÁBYTEK A STRETCH 
UBRUSY 
barový stůl, barová 
židle stůl celý/půlený, 
židle, lavice

DŘEVĚNÁ A HLINÍKOVÁ 
LEHÁTKA 
s područkami i bez

BANNERY Rozměry: na míru

Reklamní bannery jsou skvělá příležitost, jak dát o sobě vědět. 
Vyrábíme odolné bannery, které lze připevnit na různé povrchy. 
Poslouží v exteriéru i interiéru. Dále se věnujeme výrobě 
prosvětlených bannerů, se kterými Vás už nikdo nepřehlédne.
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Permanentní 
nafouknutí

LED osvětlení Vyžaduje zdroj 
230 V

Včetně montážeMrazuodolné Na výběr z palety 
základních barev 

nebo vlastní potisk

3D vizualizace Včetně transportní 
tašky

Ventilátor vyžaduje 
zdroj 230 V

Odolné proti  
UV záření

Voděodolné Rozměry na přání 
zákazníka

SLALOMOVÉ PRVKY
Auto; ryba; motýl; želva; 
strom; slunce; lízátko; 
branka molitan; branka 
vlajkovina 

Výška tyče: do 172 cm

Slalomové prvky patří do vlastní výroby společnosti TKF. Jedná 
se o tyč s pozinkovanou špičkou, která je osazena hravým 
prvkem z nenasákavého polyethylenu. Na výběr je z několika 
typů i barev prvků.

Reklamní bannery s konstrukcí jsou ideálním doplňkem pro 
vymezení místa kdekoli na outdoorové akci. Díky skládací 
konstrukci jsou tyto bannery jednoduše přenositelné. Konstrukce 
je možné na sebe jednoduše napojovat a vytvořit tak vymezení 
prostoru dle potřeby.

VYMEZOVACÍ BANNERY Rozměry: 2,1×1 m

Rozměry: 0,65×5; 0,65×10; 
1,05×5; 1,05×10 m

Potřebujete vymezit prostor pod svahem a zároveň ho potisknout 
reklamou? Reklamní nosič ve formě oplotků je ideálním 
a jednoduchým řešením. Vrchní část tyčí je osazena nerezovým 
prstencem z důvodu zvýšení jejich životnosti. Horní a spodní 
hrana oplotku je podšita stuhou.

REKLAMNÍ OPLOTKY

Rozměry: 50×200×10; 
100×200×10; 150×200×10;
200×200×10 cm

Prvek, který pomůže bezpečně ochránit kritická místa na trati 
lyžařského areálu, jako jsou například sloupy. Vnitřní náplň 
z molitanu přispívá k limitaci zranění při nárazu. Kvalitní materiál 
svrchního obalu matrací lze na přání potisknout jakoukoli 
grafikou.

OCHRANNÉ MATRACE

Praktické řešení vymezovacích sítí umožňuje jasně vyznačit 
či vymezit potřebný prostor. Sítě jsou trvale připevněny 
k polyethylenovým pleteným tyčím ze skelného vlákna a mají tak 
dlouhou životnost. Sítě lze upravit dle individuálních požadavků, 
například je doplnit o reflexní prvky, které zajistí lepší viditelnost.

Rozměry: 1,2×5; 1,2×10; 
1,2×20; 1,5×15 m

VYMEZOVACÍ SÍTĚ

KOBEREC NA VÝUKU 
LYŽOVÁNÍ

Rozměry: 0,9×5 m

Atypická pomůcka pro výuku pozic lyží v lyžařských školkách 
je zajímavým prvkem, který ulehčuje začátečníkům jejich výuku. 
Standardně si můžete vybrat ze dvou designů koberců s hravými 
motivy, ale na přání umíme vyrobit i design potisku dle Vašich 
konkrétních představ.
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Již 25 let navrhujeme 
zázemí pro eventy CÍLE A POTŘEBY

Společně probereme Vaše cíle, kterých má event či konkrétní zóna 
dosáhnout. Na základě těchto potřeb Vám budeme schopni vymyslet 
vhodné a efektivní řešení, které požadované cíle naplní.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Kvalita a funkčnost je u nás na prvním místě. Za to hovoří 
i téměř nulová reklamovanost našich produktů. Interně vždy 
prověřujeme, aby byl každý návrh řešení jakékoli zóny technicky 
funkční a měl dlouhou životnost.

VIZUALIZACE

Abyste si svoji zónu dokázali dobře představit, naši grafici 
pro Vás připraví vizualizaci. Teprve, až se náš návrh ztotožní 
s Vaší představou a schválíme si vše potřebné, začneme 
zónu na míru vyrábět.

VÝROBA A DODÁNÍ

Díky vlastní výrobní pobočce v Otrokovicích, máme celý  
proces výroby i kvality pod kontrolou. Čas výroby daného 

řešení se vždy liší od konkrétních požadavků, na přesný 
termín dodání Vás proto hned upozorníme.

SERVIS

Produkty pro Vaše zázemí Vám rádi přivezeme osobně a přidáme 
i naše doporučení pro správnou manipulaci s nimi. Tím naše služby 

 ale zdaleka nekončí. Pokud si budete přát, o Vaše produkty se  
kompletně postaráme, kdykoli je odborně nainstalujeme na místo 

 určení a po akci vyčistíme a zajistíme servis.
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