
VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

ButtonyButtonyButtonyButtony
odznaky na objednávku
cena je za výrobu odznaku - buttonu z dodaného návrhu.

Objednávky nad 500 ks sú oceňované individuálne.

Uvedené ceny sú bez DPH 20%.

Cenník je platný od 1. februára 2014

cenník:

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

+príprava 15 

typy: zatvárací špendlík (cena v tabuľke). 

Zrkadlo, spona, magnetka, rozetka - kalkulácia na vyžiadanie.

€

www.vavrossi.sk

priemer

25 mm

32 mm

38 mm

45 mm

100 ks

0,66 €/

0,68 €

0,70 €

0,72 €

0,76 €

0,92 €

56 mm

75 mm

200 ks

0,64 €

0,66 €

0,68 €

0,70 €

0,74 €

0,90 €

300 ks

0,62 €

0,64 €

0,66 €

0,68 €

0,72 €

0,88 €

400 ks

0,60 €

0,62 €

0,64 €

0,66 €

0,70 €

0,86 €

500 ks

0,58 €

0,60 €

0,62 €

0,64 €

0,68 €

0,84 €

cena 1ks odznaku, plnofarebná potlač pri množstve:



Cenník je platný od 1. februára 2014

Uvedené ceny sú bez DPH 20% 

cenník:

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

www.vavrossi.sk

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

PeciatkyPeciatkyPeciatkyPeciatky

Ceny na vyžiadanie 

iných typov pečiatok

ako napr. dátumovky,

 okrúhle, drevené atď. 

Typ pečiatky

Shiny S-841/Trodat 4910

Shiny S-842/Trodat 4911

Shiny S-843/Trodat 4912

Shiny S-845/Trodat 4914

Shiny S-846/Trodat 4915

Cena

11,00 €

12,00 €

14,90 €

18,90 €

24,90 €

Podušky

k S-841/1910

Cena

3,90 €
Razítkové farby

klasické: čierna, červená,

modrá, fialová, zelená

vínová, hnedá, žltá, mint,

oranžová, ružová, sv. modrá

Cena

5,20 €

5,90 €

Len gumičky

Shiny S-841/Trodat 4910

Shiny S-842/Trodat 4911

Shiny S-843/Trodat 4912

Cena

3,70 €

3,90 €

5,90 €

k S-842/4911

k S-843/4912

k S-844/4913

4,90 €

5,90 €

6,50 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Shiny S-844/Trodat 4913

28,90 €

k S-845/4914

k S-846/4915

6,90 €

6,90 €

Shiny S-844/Trodat 4913

Shiny S-845/Trodat 4914

Shiny S-846/Trodat 4915

6,90 €

7,90 €

8,90 €



PE taškyPE taškyPE taškyPE tašky

Cenník je platný od 

Uvedené ceny sú bez DPH 20% 

1. februára 2014

cenník:

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

taška s výsekom

250x350x0,04 mm

do 500 ks

0,19 €

do 1000 ks

0,18 €

do 3000 ks

0,16 €

do 5000 ks

0,15 €

taška s pevným výsekom
a spodnou záložkou

350x460x40x0,05 mm

400x460x40x0,05 mm

450x350x40x0,05 mm

600x500x40x0,05 mm

do 500 ks

0,24 €

0,24 €

0,26 €

0,34 €

do 1000 ks

0,22 €

0,24 €

0,26 €

0,32 €

do 3000 ks

0,20 €

0,22 €

0,24 €

0,32 €

do 5000 ks

0,20 €

0,22 €

0,24 €

0,32 €

taška s páskovým uchom
a spodnou záložkou

350x460x40x0,05 mm

400x460x40x0,05 mm

450x350x40x0,05 mm

600x500x40x0,05 mm

do 500 ks

0,29 €

0,30 €

0,32 €

0,37 €

do 1000 ks

0,27 €

0,29 €

0,30 €

0,35 €

do 3000 ks

0,27 €

0,29 €

0,30 €

0,35 €

do 5000 ks

0,27 €

0,28 €

0,29 €

0,34 €

Príprava za každú farbu 24,00 € 22,00 € 21,00 € 19 €

Každá ďalšia farba potlače 0,13 € 0,11 € 0,09 € 0,08 €

PE tašky v rozmere 350x460(+40)x0,05 dodávame aj z čiernej, striebornej, modrej, žltej

a zelenej fólie + 0,02 €

Farby fólie pre ostatné rozmery PE tašiek podľa aktuálneho stavu na sklade.

na potlač s vašim logom

www.vavrossi.sk

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

výška x šírka x dno x hrúbka

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 



VlajkyVlajkyVlajkyVlajky
cenník :štandardných výrobkov

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Cenník je platný od 

Uvedené ceny sú bez DPH 20% 

1. februára 2014

Vlajky a EÚ a sveta

60x90

80x120

100x150

120x180

150x225

150x300

Vlajky a zástavy pre obce

80x120 pásikované

100x150 pásikované

80x120 lastovičí chvost

100x150 lastovičí chvost

80x120 s erbom

100x150 s erbom

Smútočné vlajky a zástavy

60x90

80x120

100x150

120x180

150x225

150x300

150X400

3,49 €

5,65 €

7,12 €

11,90 €

16,50 €

17,90 €

28,90 €

33,20 €

29,70 €

57,50 €

11,90 €

16,50 €

18,90 €

33,20 €

39,80 €

59,90 €

33 €

48 €

41 €

56 €

56 €

63 €

9,90 

10,90 €

12,50 €

16,50 €

18,90 €

25,90 €

34,90 €

€

Stolové vlajočky SR+EU+ostatné krajiny 

11x16,5

firemné (podľa kalkulácie, od množstva)

5,69 €

Stolový stojan

Drevený s háčikom

Kombinovaný

Celochrómový

6,20 

7,90 €

14,90 €

€

Drevené rahno horné s ozdob. koncov. pre zavesenie zástav

80-150 cm

Drevené rahno spodné

100-150 cm

Drevená tyč pre vlajkonosiča

priemer 3x200 cm

priemer 2,5x160 cm

13,50 - 22,70 

8,90 -10,90 €

12,00 €

11,00 € 

€

Konzola na stenu kovová

na 1 vlajku, pozinkovaná

na 2 vlajky, pozinkovaná

na 3 vlajky, pozinkovaná

18,20 

22,80 €

31,20 € 

€

Polyesterové lanko

€/bm

Papierový znak SR, do rámu

(43x51 cm)

Preambula SR

(lesklý, tvrdý mat. 88x94)

Preambula SR

s PVC lištou hore a dolu (možnosť nakašírovať na tvrdý podklad)

1,60 

3,90 €

6,90 €

 

13,00 €

€

Interiérový stojan drevený

pre jednu vlajku

pre dve vlajky

pre tri vlajky

Interiérový stojan chrómový

pre jednu vlajku

pre dve vlajky

pre tri vlajky

71,00 

92,00 €

130,00 € 

272,00 €

386,00 €

461,00 €

€

Vlajky a zástavy SR

11x16,5

20x30

30x45

60x90

80x120

100x150

120x180

150x225

150x300

150x400

V ponuke máme aj stožiare 6 - 10 m, vnútorné a vonkajšie ved. lanká,

s otočným ramenom.

www.vavrossi.sk

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 



Farebná digitálna tlacFarebná digitálna tlac

rýchla tlač-skenovanie-kopírovanie

www.vavrossi.sk

Tlačíme prospekty, plagáty, vizitky, firemné tlačoviny...

rýchlo a aj v malých nákladoch, ponúkame služby digitálnej

tlačiarne XEROX docucolor do formátu SRA3

cenník:

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Farebná digitálna tlacFarebná digitálna tlac

vizitky (90x50mm)

pozvánky (210x95mm)

Vizitky, pozvánky

Cenník je platný od 1. februára 2014

Uvedené ceny sú bez DPH 20%.

100ks 200ks 300ks

0,12  0,11 

0,33 € 0,30 € 0,23 €

€ € 0,08 €

€obojstranné vizitky +0,07 

A4 (210x297mm)

A3 (297x240mm)

Farebná tlač do 5ks nad 5ks

0,70  0,40 

1,20 € 0,90 €

€ € 

* v cene papier Colotech Xerox 280g/m2

* v cene papier Colotech Xerox 80g/m2

príplatky za hrubší papier

laminovanie, rezanie, bigovanie, grafický dizajn,

väzba, príprava na ofsetovú tlač...

Pri veľkých nákladoch cena podľa dohody

a cena grafiky podľa náročnosti.

A4 (210x297mm)

A3 (297x240mm)

Čiernobiela tlač do 5ks nad 5ks

0,10  0,085 

0,20 € 0,15 €

€ € 

* v cene papier Colotech Xerox 80g/m2

ďalšie služby

120g 0,07 

160g 0,20 € farebný papier 0,10 €

200-220g 0,26 € nálepky/ CD, EAN 1,00 €

250g krieda 0,26 € lamino A4 0,50 €

€ krieda superlesk 0,33 €

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

ponúkame široký 

výber kreatívnych 

papierov, fólií 

a pauzákov

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 



Letákové stojanyLetákové stojanyLetákové stojanyLetákové stojany
letákový stojan “STANDART”

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Elegantný stojan na katalógy a letáky, 4 kapsy formátu A4.

Konštrukcia z chrómovanej ocele, kapsy z priehľadného plexi.

Veľmi praktické použitie, reklamné materiály sa dajú prepravovať zložené v konštrukcii.

Praktická transportná taška.

Výška: 165 cm

Váha: 5 kg

Uvedené ceny sú bez DPH 20% 

Cenník je platný od 1. februára 2014

www.vavrossi.sk

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

cena: 187 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 



Letákové stojanyLetákové stojanyLetákové stojanyLetákové stojany
letákový stojan v elegantnom kufri

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Elegantný stojan na letáky, reklamné materiály a katalógy.

Stojan umožňuje obojstrannú expozíciu, 

výstavná plocha formátu A4 je na oboch stranách stojanu.

Stojan možno využiť ako stálu alebo prenosnú expozíciu 

na veľtrhoch a iných akciách.

Stojan dodávame v praktickom kufríku pre výhodný transport.

Výška: 150 cm

Váha s kufríkom: 9,5 kg

Uvedené ceny sú bez DPH 20% 

Cenník je platný od 1. februára 2014

www.vavrossi.sk

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

cena: 187 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Letákové stojanyLetákové stojanyLetákové stojanyLetákové stojany
letákový stojan “EXCLUSIVE”

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Elegantný skladací stojan so samoblokujúcou konštrukciou.

Jednostranná expozícia v 4 hlbokých kapsách formátu A4.

Reklamné materiály sa dajú prevážať vo vnútri uloženého stojanu.

V komplete s praktickou športovou taškou.

Ľahký, estetický, praktický.

Záruka 10 rokov!

Uvedené ceny sú bez DPH 20% 

Cenník je platný od 1. februára 2014

www.vavrossi.sk

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

cena: 379 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 



Bannerové systémyBannerové systémyBannerové systémyBannerové systémy
s potlačou

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Klasický napínaný systém pre prezentáciu tlače na bannere.

Vyrobený z hliníku a plastu - je stabilný a starostlivo prevedený.

Banner je napnutý v štyroch rohoch pomocou očiek.

Umožňuje rýchlu výmenu grafickej plochy.

V komplete s praktickým transportným vakom.

Váha: 60x160 - 1,5 kg, 120x200 - 2,7 kg

Uvedené ceny sú bez DPH 20% Cenník je platný od 1. februára 2014. 

www.vavrossi.sk

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo

produktu
názov produktu rozmer iba systém

komplet

s tlačou

na banneri

Ferrari 

komplet s tlačou

na alternatívnom materiáli

6

5 Veľký X-banner

Stredný X-banner

120x200

60x160

93 €

71 €

163 €

99 €

163 €

99 €

blockout

Icons

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 



Bannerové systémyBannerové systémyBannerové systémyBannerové systémy

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

X-banner v mini verzii

Ľahký i jednoduchý bannerový systém, rýchla výmena grafiky.

Banner je inštalovaný pomocou esteticky zhotovených záklapných líšt

- jedna v základe, druhá hore.

Systém je stabilný a pekne prepracovaný.

Dodávaný v praktickom prepravnom balení. 

www.vavrossi.sk

s potlačou

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo

produktu
rozmer iba systém

komplet

s tlačou

na banneri

Ferrari 

8 L-banner
85x200 83 € 135 € 163 €

100x200 87 € 143 € 171 €

názov

produktu

komplet

s tlačou

alternatívny

materiál 

číslo produktu

názov produktu

rozmer

iba systém

komplet s tlačou

7

Mini X-banner

A3 (30x42)

33 €

39 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



Bannerové systémyBannerové systémyBannerové systémyBannerové systémy

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Najväčší na trhu - dostupný systém bannerovej prezentácie, expozícia jedno aj obojstranná.

Konštrukcia vyrobená z hĺbkovo anódovaného hliníku.

Teleskopické tyče umožňujú plnú reguláciu ramien stojanu na šírku i na výšku.

Vďaka tomu je možná expozícia veľkosti od 110x110 cm do 240x240 cm.

Dodávame v praktickom prepravnom vaku.

Váha: 7 kg 

www.vavrossi.sk

s potlačou

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

 
 

 
 
 
 
 
 

číslo

produktu
názov produktu rozmer iba systém

tlač
na banneri
Ferrari do 

150x200 cm
max

tlač
na banneri
StarFLEX 

200x200 cm
720 dpi

tlač
na banneri
StarFLEX 

200x200 cm
360 dpi

9 253 € 105 € 117 € 93 €
veľkoformátový

stojan

200x200

(od 110x110

do 240x240)

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



PromostánkyPromostánkyPromostánkyPromostánky

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Konštrukcia:

Stánok je vyrobený z ľahkej hliníkovej konštrukcie, povrchová úprava - práškovaný lak.

Vďaka použitým pántom je konštrukcia skladaná pre jednoduchý transport.

Skelet je na nohách s možnosťou regulácie +/- 25mm.

Grafika:

Steny stánku s plnofarebnou grafikou sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov pos pro, 

alebo z polypropylénu. Tlač vodnými tušmi, chránená špeciálnym laminom.

Vybavenie:

Elegantná doska 10mm (na prianie 18mm), vo vnútri dodatočná polica.

Rohy sú pre transport chránené plastovými krytmi.

Topper z PVC s tlačou na monomerickej fólii, 720 dpi.

V komplete praktická transportná taška.

www.vavrossi.sk

STÁNOK BASIC

Rozmery:

celkové: 90x91x47 cm (šír x výš x hl)

Z toho:

výška do dosky: 90,0 cm

šírka prednej steny: 87,0 cm

hĺbka bočných stien: 41,5 cm

Rozmer grafiky:

obvod: 170x87 cm

doska: 90x47 cm

polička: 85x42 cm

výška tyče: 100 cm

grafika na topper: 90x30cm

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

cena: 371 €
(komplet s tlačou)

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



PromostánkyPromostánkyPromostánkyPromostánky

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Konštrukcia:

Stánok je vyrobený z ľahkej hliníkovej konštrukcie,

povrchová úprava - práškovaný lak, voliteľná farba.

Predná časť konštrukcie je zaoblená a vďaka tomu získavame pekný tvar pre prezentáciu.

Skelet je na nohách s možnosťou regulácie +/- 25mm.

Grafika:

Steny stojanu sú pripevnené pomocou suchého zipsu, plnofarebná grafika

na pos pro alebo polypropylénu, vodnými tušmi.

Vybavenie:

Elegantná doska 10mm (na prianie 18mm), vo vnútri dodatočná polica.

Rohy sú pre transport chránené plastovými krytmi.

Topper z PVC s tlačou na monomerickej fólii, 720 dpi.

V komplete praktická transportná taška.

www.vavrossi.sk

STÁNOK BASIC PLUS

Rozmery:

celkové: 92x91x58,5 cm (šír x výš x hl)

Z toho:

výška do dosky: 90 cm

šírka prednej steny: 88 cm

hĺbka bočných stien: 42 cm

Rozmer grafiky:

obvod: 172x87 cm

doska - časť rovná: 90x47 cm

najširšia časť v oblúku: 90x58,5 cm

polička: 85x42 cm

výška tyče: 100 cm

grafika na topper: 90x30cm

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

cena: 395 €
(komplet s tlačou)

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



PromostánkyPromostánkyPromostánkyPromostánky

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Konštrukcia:

Je z hliníkových profilov, hlboko anódovaná.

Vďaka použitým pántom je konštrukcia skladaná pre ľahký transport.

Skelet je na nohách s možnosťou regulácie +/- 25 mm. Kolieska na prianie.

Grafika:

Výplň stien - predných i bočných - PVC doska 3mm.

Plnofarebná grafika na veľmi kvalitnej monomerickej fólii, chránená špeciálnym laminátom.

Grafika sa skladá z troch častí: predná stena a 2 bočné steny. Možnosť tlače na solventnom 

papieri, chránená antireflexnou fóliou.

Keďže grafika nie je pripevnená nastálo, je možná jej rýchla výmena.

Vybavenie:

Elegantná doska 10mm (na prianie 18mm), vo vnútri dodatočná polica.

Rohy sú pre transport chránené plastovými krytmi.

Topper z PVC s tlačou na monomerickej fólii, 720 dpi.

V komplete praktická transportná taška.

www.vavrossi.sk

PANELOVÝ STÁNOK

Rozmery:

celkové: 92x91x47 cm (šír x výš x hl)

Z toho:

výška do dosky: 90 cm

šírka prednej steny: 89 cm

hĺbka bočných stien: 43cm

Rozmer grafiky:

predná stena: 82x86 cm (šír x výš)

bočné steny: 39x86 cm

doska: 92x47 cm

polička: 85x42 cm

výška tyče: 100 cm

grafika na topper: 90x30cm

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

cena: 349 €
(komplet s tlačou)

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



  

   

PromostánkyPromostánkyPromostánkyPromostánky

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Estetický a ľahký pult s jednoduchým a efektným mechanizmom rozkladania.

V komplete sa nachádza praktická transportná taška s teleskopickou rúčkou na kolieskach 

a dodatočná drevená doska, ktorá sa pripevní na pult. Doska nie je priskrutkovaná, 

leží na protišmykových elementoch na pulte alebo na suchom zipse.

Spôsob použitia pultu - veľtrhy, prezentácie, bankety. 

Dá sa naň postaviť pohodlne notebook, prospekty, občerstvenie.

Konštrukcia: práškovo lakovaný hliník o rozmeroch:

56,5x56,5x106 cm - rozmer dosky x výška po rozložení

56,5x56,5x11cm - rozmer dosky x výška po zložení

Poličky: výplň z plexi, priemer 51 cm

Doska: doska dub o priemere 59 cm, šírka 1,6 cm

Taška: cordura, rozmery 63x63x25 cm

Váha kompletu: 10kg

Tlač: možnosť

www.vavrossi.sk

STOLÍK FOLDING DESK

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

iba systém

s tlačou
PVC 1 mm
a laminom

UV (3 bryty)

303 € 429 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



PromostánkyPromostánkyPromostánkyPromostánky

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Skladaný stolík s konštrukciou v štýle

výstavnej steny.

Tlač je pripevnená magnetickou páskou

k magnetickým lištám.

V komplete:

konštrukcia, magnetické lišty, skladací vrchný 

pult, magnetická páska, transportná taška.

Pult: 90x44 cm

Konštrukcia: 47x88x35 cm

Tlač: 166,5x5x87 cm

www.vavrossi.sk

STOLÍK POP-UP 1x2 pole

Skladaný stolík s konštrukciou v štýle

výstavnej steny.

Tlač je pripevnená magnetickou páskou

k magnetickým lištám.

V komplete:

konštrukcia, magnetické lišty, skladací vrchný 

pult, poličky, magnet. páska, transportná taška.

Pult: 138x46 cm

Konštrukcia: 95x89x40 cm

Tlač: 240x88 cm, oblúk: 100x88 cm,

zaoblené kraje 70x88 cm

STOLÍK POP-UP 2x2 pole

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

iba systém
s tlačou

na polyesteri
s laminom UV 

163 € 257 €

iba systém
s tlačou

na polyesteri
s laminom UV 

235 € 351 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



Rámiky a stojanyRámiky a stojanyRámiky a stojanyRámiky a stojany

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Univerzálne výstavné rámiky so systémom OVZ, otvárané z každej strany.

Pod každým z hliníkových profilov sa nachádzajú otvory pre inštaláciu na stenu,

možnosť vodorovného aj zvislého zavesenia.

Štandartná farba - anódovaný hliník.

Pozor - možnosť iných farieb z palety RAL - na prianie.

V ponuke tiež obojstranná verzia

- všetky formáty!

www.vavrossi.sk

Plagátové rámiky OVZ (OTVOR - VLOŽ - ZAKLAPNI)

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo

produktu

názov

produktu
formát iba systém

systém s tlačou,

papier solvent
možnosti

17 rámiky OVZ

A4

A3

A2

B2

A1

B1

A0

B0

47 €

49 €

55 €

63 €

67 €

81 €

109 €

113 €

49 €

51 €

63 €

71 €

79 €

97 €

129 €

139 €

na prianie

sú možné

aj iné formáty

a farby rámov

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



Rámiky a stojanyRámiky a stojanyRámiky a stojanyRámiky a stojany

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Zaujímavá verzia plagátového rámiku.

Ideálna pre použitie v obchodoch a predajných miestach

vo výkladoch, na stene alebo zavesením do stropu.

Vonkajší rám je vyrobený z hliníkových trubiek,

jemne zaoblené rohy sú plastové.

Z každého rohu visí pružinka so “žabkou”, pomocou 

ktorej sa pripevní plagát.

Efektná a lacná expozícia, tiež obojstranná,

rýchla výmena plagátu.

Rámiky sú dostupne v rozmeroch od A5 do B1.

www.vavrossi.sk

PLAGÁTOVÝ RÁMIK

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

číslo

produktu

názov

produktu
formát iba systém

systém s tlačou,

papier solvent
možnosti

18
Pružinové

rámiky

A5

A4

A3

A2

B2

A1

B1

35 €

37 €

39 €

41 €

43 €

45 €

47 €

37 €

39 €

45 €

47 €

53 €

59 €

61 €

na prianie

aj iné formáty

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



Rámiky a stojanyRámiky a stojanyRámiky a stojanyRámiky a stojany

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Klasický pútač s dvoma rámami OVZ (otvor, vlož, zaklapni)

Rámová konštrukcia je vyrobená z hĺbkovo 

anódovaného hliníku, nohy pútača 

sú štandardne vyrobené zo surového hliníku.

Na prianie možno nohy pútača anódovať.

“Chrbát” je vyrobený z veľmi odolnej umelej 

hmoty (polyester), na prianie plechový.

Plagát je chránený matným antireflexným povrchom.

Možnosť doobjednania hliníkového plagátového 

bočného A4 stojanu (+7 €).

www.vavrossi.sk

KLASICKÝ PÚTAČ TYPU A

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

číslo

produktu

názov

produktu
formát iba systém

systém s tlačou,

papier solvent
možnosti

14
klasický

pútač

A2

B2

A1

B1

A0

B0

113 €

127 €

141 €

183 €

239 €

243 €

127 €

147 €

165 €

225 €

279 €

295 €

anódovanie

nôžok pútača

5>7

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



Rámiky a stojanyRámiky a stojanyRámiky a stojanyRámiky a stojany

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Pútač prispôsobený pre vonkajšie použitie.

Pútač má priečne kovové stabilizačné “tyče”, rám je inštalovaný na pružinách, 

odolný proti ťažkým poveternostným podmienkam.

www.vavrossi.sk

WINDMASTER

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo

produktu

názov

produktu
formát iba systém

systém s tlačou,

papier solvent
možnosti

15 Windmaster

B2

A1

B1

A0

B0

211 €

225 €

257 €

313 €

317 €

225 €

241 €

283 €

355 €

369 €

na prianie aj

iné farby

a formáty

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



Rámiky a stojanyRámiky a stojanyRámiky a stojanyRámiky a stojany

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Verzia pútača pre vonkajšie použitie (pasáže, POSy, galérie).

Pútač pre obojstrannú expozíciu s dvoma záklapnými rámami.

Veľmi jednoduché a elegantné riešenie.

www.vavrossi.sk

PÚTAČ TYPU T

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

číslo

produktu

názov

produktu
formát iba systém

systém s tlačou,

papier solvent

16 pútač typu T

A2

B2

A1

B1

A0

B0

113 €

127 €

141 €

183 €

239 €

243 €

127 €

145 €

167 €

215 €

279 €

295 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Klasický rollup s jednou stabilizačnou nohou.

Vyrobený z hrubých hliníkových profilov, trvalá a stabilná verzia rollupu.

Váha systému: 85x200 - 4,4 kg, 100x200 -5,2 kg, 120x200 -7,2 kg, 150x200 - 9,5 kg

www.vavrossi.sk

ROLLUP KLASICKÝ

RollupyRollupyRollupyRollupy

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo

produktu

názov

produktu
rozmer iba systém

komplet s tlačou

na banneri Ferrari

16
rollup

klasický

85x200

100x200

120x200 (210)

150x200 (230)

107 €

111 €

127 €

155 €

157 €

167  €

197 €

235 €

komplet s tlačou

na polypropyléne

167 €

177 €

-

-

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Originálna verzia rollupu v čiernej farbe.

www.vavrossi.sk

ROLLUP KLASICKÝ ČIERNY

RollupyRollupyRollupyRollupy

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

číslo

produktu

názov

produktu
rozmer iba systém

komplet s tlačou

na banneri Ferrari

1A
rollup klasický

čierny

85x200

100x200

111 €

115 €

163 €

171 €

komplet s tlačou

na polypropyléne

171 €

181 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Klasický rollup v obojstrannej verzii, 2 reklamné plochy.

V komplete s praktickým transportným obalom.

Váha: 85x200 - 6,5 kg, 100x200 -7,5 kg

www.vavrossi.sk

ROLLUP OBOJSTRANNÝ

RollupyRollupyRollupyRollupy

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo

produktu

názov

produktu
rozmer iba systém

komplet s tlačou

na banneri Ferrari

2
rollup

obojstranný

85x200

100x200

127 €

149 €

239 €

269 €

komplet s tlačou

na polypropyléne

257 €

283 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Ľahšia verzia klasického rollupu.

Systém vyrobený na tenších profiloch určený pre menej intenzívne použitie.

Váha: 85x200 - 3,5 kg, 100x200 - 4,0 kg

www.vavrossi.sk

ROLLUP EKONOMICKÝ

RollupyRollupyRollupyRollupy

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo

produktu

názov

produktu
rozmer iba systém

komplet s tlačou

na banneri Ferrari

3
rollup

ekonomický

85x200

100x200

77 €

81 €

127 €

132 €

komplet s tlačou

na polypropyléne

137 €

145 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Exkluzívna verzia rollupu - pre náročných klientov.

Výhody: plochá skladaná kazeta, bez stabilizačnej nôžky.

Teleskopická tyč dáva možnosť inštalácie grafiky v rôznej výške - 150 - 200 cm.

Tlač je inštalovaná v kazete pomocou zaklapávacej lišty (bez použitia lepiacej pásky).

Vďaka tomu je výmena grafiky jednoduchá a rýchla bez odborných znalostí.

Váha: 7,5 kg

www.vavrossi.sk

ROLLUP PREMIUM

RollupyRollupyRollupyRollupy

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

číslo

produktu

názov

produktu
rozmer iba systém

komplet s tlačou

na banneri Ferrari

4
rollup

Premium
85x200 (250) 239 € 289 €

komplet s tlačou

na polypropyléne

299 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Exkluzívny výrobok medzi výstavnými a reklamnými stenami!

Rozkladá sa vďaka praktickému samoblokujúcemu mechanizmu.

Vďaka oblúkovému tvaru je možná efektívna prezentácia.

Technické údaje, stena 4x3 pole:

rozmer grafiky: 392,4x237,5 cm

konštrukcia: 300,0x237,5 cm

V komplete:

Kuforpromo stolík

plnofarebná grafika na pos3pro

2 halogénové lampy

www.vavrossi.sk

SAMOBLOKUJÚCA

Výstavné stenyVýstavné stenyVýstavné stenyVýstavné steny

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

číslo

produktu
iba systém

komplet

s tlačou

na POSPRO

a laminom 

10

stena

so samoblokujúcim

mechanizmom

4x3 vo vaku 863 € 1839 €

4x3 v mäkkom kufri

4x3 v kufri promo stolíka

tlač na kuforpromo stolík

983 €

1093 €

-

1955 €

2075 €

163 €

názov

produktu

pole,

možnosť transportu

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Stena má stabilnú hliníkovú konštrukciu, systém magnetického uchytenia.

Takto sa dá zvládnuť rozloženie konštrukcie jedným pohybom.

Vďaka oblúkovému tvaru je možná efektíva prezentácia.

Možnosť tiež steny rovnej.

Tlač robíme vodnými farbami na ušľachtilom materiáli pos pro.

Materiál je pevný a nepriehľadný.

Zabezpečený laminom

s UV filtrom pred poškodením.

Je to v súčasnosti najlepšia dostupná 

technológia tlače.

V komplete:

2 halogénové lampy

kuforpromo stolík

(slúži k transportu

celého kompletu,

po naložení grafiky

slúži ako promo stolík)

www.vavrossi.sk

MAGNETICKÁ STENA

Výstavné stenyVýstavné stenyVýstavné stenyVýstavné steny

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

číslo

produktu
iba systém

komplet

s tlačou

na POSPRO

a laminom 

11
Magnetická

stena

2x3 vo vaku 537 € 1185 €

2x3 v mäkkom kufri

2x3 v kufri promo stolíka

3x3 vo vaku

3x3 vo mäkkom kufri

3x3 v kufri promo stolíka

4x3 vo vaku

4x3 v mäkkom kufri

4x3 v kufri promo stolíka

tlač na kufor

653 €

769 €

583 €

699 €

815 €

629 €

745 €

863 €

-

1303 €

1419 €

1397 €

1513 €

1629 €

1605 €

1723 €

1839 €

163 €

názov

produktu

pole,

možnosť transportu

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Po rozložení konštrukcie ju spíname špeciálnymi patentami - trvá to okolo 1 minúty.

Dookola vonkajších krajov má stena rám na suchý zips, na ktorý sa inštaluje tlač.

Tlač robíme vodnými farbami na špeciálnom textilnom materiáli,

ktorý sa nekrčí.

Vďaka tomuto materiálu je možno stenu skladať bez demontáže grafiky.

Technické údaje:

rozmer grafiky: 

3x3 - 255x255 cm

4x3 - 300x225 cm

zložená stena:

výška: 75cm

šírka: 25x25 cm

www.vavrossi.sk

STENA TEXTILNÁ ROVNÁ

Výstavné stenyVýstavné stenyVýstavné stenyVýstavné steny

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

 
 

číslo

produktu

komplet

s textilnou

tlačou

12
textilná

stena rovná

3x3 vo vaku 1071 €

4x3 v vo vaku 1325 €

názov

produktu

pole,možnosť 

transportu

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

Modulová stena s ľahkou hliníkovou konštrukciou.

K dodaniu v ľubovoľnom množstve modulov a formátov

podľa priania klienta.

Hĺbkovo anódovaný rám je vybavený špeciálnymi

pántovými profilmi, vďaka ktorým sa dá získať

takmer každý tvar pri expozícii.

Grafika aplikovaná ako plnofarebná tlač na PVC doskách.

Systém dodávame v praktickom transportnom vaku s ušami.

www.vavrossi.sk

HARMONIKOVÁ STENA

Výstavné stenyVýstavné stenyVýstavné stenyVýstavné steny

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

 

(realizace 3x1) 

 

(realizace 4x2 ) 

číslo

produktu

názov

produktu
iba systém

komplet s tlačou,

na PVC+lamino

hramoniková

stena

2x2 (rámy A1)

2x2 (rámy B1)

3x2 (rámy A1)

3x2 (rámy B1)

4x2 (rámy A1)

4x2 (rámy B1)

481 €

521 €

661 €

739 €

793 €

929 €

553 €

623  €

769 €

891 €

939 €

1033 €

pole,

formát modulu
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VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014



Svetelné LED panelySvetelné LED panelySvetelné LED panelySvetelné LED panely
panely LUMO
Sú nástenné svetelné LED panely s kvalitným rozptylom svetla po celej ploche

svetelného panelu vďaka špeciálnej zadnej odrazovej ploche. 

Majú exkluzívny dizajn a sú vhodné aj pre náročné aplikácie.

Grafika vytlačená na Backlit film sa vkladá pod kryciu fóliu, ktorá je prichytená na panel 

pomocou magnetov, čo umožňuje jednoduchú výmenu motívu.

Obvod krycej fólie tvorí 30 mm čierny rámik zakrývajúci diódy a magnety.

Panel je napájaný pomocou adaptéra z el. siete - 230V/50Hz.  

cenník:

Tel.: +421 43 4135 643, 

+421 43 4270 145,

0918 474 221, 0911 503 042 

kontakt:
www.vavrossi.sk

vav@vavrossi.sk

marketing@vavrossi.sk

 

www.vavrossi.sk

Názov

Lumo

Lumo

Lumo

Lumo

Lumo

Rozmer

100x70cm

70x50cm

A1

A4

A3

Cena bez DPH

565 €

429 €

459 €

190 €

259 €

VAV & ROSSI, s.r.o. 

reklamná agentúra 

Škultétyho 16, 036 01 Martin 

Cenník je platný od 1. februára 2014


