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Prečítajte si viac informácií o kvalite spracovania našich výrobkov, nafukovacích atrakcií na
profesionálne využívanie. Získajte väčší prehľad a dôveru v naše výrobky na základe popisu
spracovania.

Vysoká odolnosť PVC materiálu.
Kvalitný a pevný materiál je veľmi dôležitý pre nafukovacie
atrakcie, aby vydržali čo najdlhšie. Preto všetky naše
nafukovadlá sú vyrobené z materiálu s vysokou nátrhovou
pevnosťou, so spevňovacou sieťovinou vo vnútri ako
môžete vidieť na obrázku (prierez materiálom). PVC
materiál je zároveň nepremokavý a ohňovzdorný podľa
platných bezpečnostných smerníc EU.

Dvojité šitie – kvalitné spracovanie.
Všetky šité časti nafukovacích atrakcií sú istené dvojitými
stehmi. Spodná časť vystavovaná najväčšej záťaži je
vystužená a istená štvoritými stehmi. Pevnosť nafukovadla
zabezpečujú dvojité vnútorné švy spojov a tiež dvojité švy
na vonkajšom prešívaní.

Výstuha spojov
Každá zábavná atrakcia má vystužené švy v namáhaných
spojoch. Výstuha zabezpečuje pružnosť, bráni poškodeniu
švíkov a zabezpečuje dlhodobú funkčnosť nafukovadla.

Profesionálne stroje – moderné technológie.
Používame vysoko kvalitné profesionálne nafukovacie
šijacie stroje Seiko. Šijeme nylonovým vláknom s vysokou
pevnosťou. Moderné linky, technológie a vyškolený
personál nám umožňujú rýchlo vyprodukovať nafukovadlo
v maximálnej kvalite.
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Pevný zips
Do nafukovadiel všívame pevné zipsy, odolné voči tlaku
a prispôsobené častému používaniu. Zipsy všívané
v dolných častiach nafukovadiel, slúžia na rýchlejšie
vyfúknutie nafukovadla. Zipsové časti sú pre estetiku
atrakcie prekrývané PVC materiálom vo farbe nafukovadla
pripevneným na suchý zips.

D krúžky pre upevnenie
Každý výrobok má silné D krúžky alebo O kruhy na
ukotvenie nafukovacej atrakcie. Upevnenie zabezpečuje
stabilitu atrakcie počas jej využívania.

Sety na opravu
Ku každej nafukovacej atrakcii je pribalená sada na opravy
– lepidlo a farebné PVC podľa farebného prevedenia
nafukovadla.

Kvalitné kompresory
Ponúkame viac typov kompresorov pre rôzne typy atrakcií
a použitia. Ako 110V alebo 220V, 50Hz alebo 60Hz.
Moderný a estetický dizajn, plastové púzdro, ľahký a ľahko
prenosný,

Balenie
Nafukovadlo sa balí ako koberec preto sa prakticky zroluje do valca, ktorý sa
ľahko vloží do prenosného / úložného vaku. Úložný vak je súčasťou každého
dodaného nafukovadla aby chránil atrakciu pri prevoze a uskladnení.

Zákazková výroba – výroba podľa predlohy
Vďaka skúsenostiam a zručnému personálu vyrobíme ľahko nafukovaciu atrakciu podľa predlohy
zákazníka napr. s firemným maskotom, vo farbáchspoločnosti, s digitálnou potlačou podľa predlohy
alebo podľa fantázie zákazníka.

