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O nás
    Díváme se vpřed spolu s Vámi – naše produkty jsou neustále inovovány.

    Nejsme omezení produkty – připravíme pro Vás individuální řešení.

    Máme vlastní kvalitní stroje (výrobu) i sklady v Hodoníně.

    Nakupujete přímo u zdroje – vyhnete se dlouhým dodacím lhůtám.

    Jsme už přes 10 let na trhu – jistota dodání a splnění závazků.

    Máme zkušený tým obchodních poradců 

    a zákaznický servis – poradíme Vám to nejlepší řešení.



Naše technologie

NC FRÉZKA



Naše produkty

Interiérový
design

Interiérový
design

City light
vitríny

Prezentační
systémy

Reklamní
panely

nesvětelné

Atypická
výroba

Reklamní
panely
světelné

Tiskové
aplikace
deskové

Tiskové
aplikace
rolové



Rolové: PVC banner, PES textilii, PET film, PVC Mesh, CLV papír, 
Backlit film, Canvas, Samba, samolepky monomer/polymer, 
podlahové samolepky, One Way Vision fólie, PVC blockout film, 
magnetický/pokovený papír, tapety atd.

rolové

Tiskneme na materiály:



PVC bannery



Plakáty



Tiskneme na materiály:
Deskové: pěněné PVC, HPS deska, KAPA, ALUbond (dibond), STADUR, 
PETG - čirá fólie, akryl opálové a čiré PLEXI, voštinová deska, vlnitá 
lepenka, dutinkový polypropylen atd.

deskové

OPRAVDU
věrohodný

tisk



Potisk akrylového skla

Potisk dibondové desky

Potisk laminátové desky

Potisk voštinyPotisk pěněného PVC



konzultace      výroba           tisk           doprava         montáž
+servis

citylight
vitríny

S NÁMI
budete vidět



START 
STANDARD
SENTO
OPTIMO
MEGA
ATYP

jednostranné / oboustranné
na noze / na zdi
scroll / statické

ŘEŠENÍ:
Celoplošné

LED
svícení

Typy:





Roll up systémyPromo stolky

SÍLA
v jedno-
duchosti



Plakátové systémy

Infromační systémy



Reklamní stany pneumatické

Reklamní stany nůžkové





POP UP stěna POP UP sloup



nesvětelné

VYROBENO
na míru dle

vašich představ



Vypínací rámyReklamní cedule a tabule



3d loga a nápisy



Reklamní panely

Reklamní výstrče



světelné



Světelné 3d loga, LED panely a nápisy



Světelné reklamní výstrče



Světelný vypínací rám





Stojan na tiskoviny



Nábytek z voštiny Digitalní kiosek



HypercubeNafukovací láhve



Atypické stolky

Atypické stojany



ISO frame systém



X–ray systém



interiérový
design

OŽIVTE
jakýkoliv 
prostor



Fotoobrazy

Sedací pytle



Fototapety





Flex Frame Alu

Umístění
na plochu

nebo 
do prostoru





Kontakt

obchod@topadvert.cz

840 800 600

www.topadvert.cz

https://www.facebook.com/topadvert.cz/

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín



Makáme 
pro Vás 

1 letuž 


