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ATRAKCIE REATEK – overená kvalita, viacero možností dizajnov, cenovo efektívne riešenia a 

rýchla návratnosť investície 
 

 
 
Atrakcie REATEK - certifikovaná značka nafukovacích produktov – atrakcií aj reklám, ktoré svojou 
kvalitou a dizajnom uspokoja väčšinu odberateľov. Viac o našej značke a výrobe: 
www.nafukovacieatrakcie.sk/vyroba-atrakcii-reatek  
 
Od 2009 pôsobíme na SR a ČR trhu ako výrobca a dodávateľ nafukovacích atrakcií aj nafukovacích 
reklám, dodávame tematicky ladené atrakcie, ktoré sú cenovo efektívnym riešením či už pre 
začínajúce prevádzky, prenajímateľov, aj pre veľké spoločnosti, kt.sa chcú odlíšiť od konkurencie. 
 

Hlavné výhody investície do atrakcií REATEK 

1. PROFESIONÁLNE + KOMERČNÉ VYUŽITIE ATRAKCIÍ 
Nafukovacia atrakcia vyrobená z kvalitného, DIN certifikovaného materiálu 0,55mm PVC D-
Tex PLATO, s vysokou nátrhovou pevnosťou 2100N/5cm, hustotou 610 g/ m2 a odolnosťou 
voči teplotám od -30°C do+70°C . Profesionálny PES materiál s dvojitým PVC záterom z 
oboch strán zaručuje dlhú životnosť produktu a umožňuje vlastníkovi komerčné využitie 
produktu - prenájom atrakcie, zapožičanie atrakcie alebo jej prevádzku pre verejnosť. 
 

2. KOMPLETNÁ CERTIFIKÁCIA EN-14960 
Produkt je certifikovaný podľa bezpečnostnej normy EN-14960 - certifikát je dodávaný ku 
každej nami vyrobenej a dodanej atrakcii REATEK EUROPE. Naviac disponujeme aj 
certifikátmi ku jednotlivým materiálom. Certifikácia bezpečnosti atrakcií EN-14960 je od 2013 
povinná pre všetky nafukovacie atrakcie používané na podnikateľské účely. 
 

3. RÝCHLA VÝROBNÁ DOBA ATRAKCIE 
Výroba v Trenčíne, SVK - garancia dodania produktov do 12 - 15 pracovných dní podľa 
riadnej kúpno-predajnej zmluvy a našich VOP.  
 

4. ZÁKAZKOVÉ ÚPRAVY ATRAKCIE A 3D DIZAJNY 
Vami objednané atrakcie vyrobíme a dodáme podľa Vami požadovaných parametrov a kritérií 
už do 12-15 pracovných dní, vrátane potlače vašich firemných log, nápisov a iných 
požadovaných úprav, ako sú napr.špeciálne 3D tvary alebo unikátne dizajny. 
 

5. ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ SERVIS 
Promptný a rýchly servis priamo na dielni v Trenčíne. Opravujeme/servisujeme prioritne 
nafukovacie atrakcie a nafukovacie reklamy našej značky REATEK EUROPE. Naviac 
dostávate opravnú sadu na malé opravy automaticky – keby niečo... 
 

6. REFERENCIE a SKÚSENOSTI 
Naša spoločnosť je spoľahlivým a overeným dodávateľom atrakcií od roku 2009, realizovali 
sme projekty pre viac ako 300 spoločností a dodáme na trhu viac ako 150 ks atrakcií a 
reklám / 1 rok. Pozrite si naše referenčné projekty na našich FACEBOOK stránkach. 
 

7. NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY 
Nerobte si starosti s odvozom atrakcií - nielen, že Vám atrakciu zbalíme tak, aby ste ju 
odviezli aj vo väčšom osobnom aute, vieme Vám dovoz zabezpečiť aj vlastnými 
autami/dodávkami z nášho vozového parku, alebo Vám doručenie sprostredkujeme cez 
kuriérske spoločnosti, z ktorými máme dlhoročné kontrakty. 
 
 


