
 

VĖLIAVŲ AUDINYS 
 

 
 
Graži ir kokybiškai pagaminta vėliava jau tapo neatsiejama įvaizdžio bei prestižo dalimi. 
Tuo pačiu tai ir papildoma reklama. UAB „Rodiklis“ specialų vėliavoms skirtą audinį 
importuoja iš didžiausios nertinių audinių gamintojos Europoje - kompanijos „Georg + 
Otto Friedrich KG“ (Vokietija). Platus audinių asortimentas ir pritaikomumas suteikia 
galimybę patenkinti net įnoringiausių klientų poreikius.  
 
 
 
3582 - tai standartinis audinys skirtas vėliavoms, dekoracijoms, sublimacinei spaudai. 
Sudėtis – 100% poliesteris. Svoris – 110gr/m2. Galimi pločiai: baltos spalvos (103; 123; 
153; 203cm), visų kitų spalvų (153cm). 
 

Spalva Naudojimas Plotis, m Ilgis, m Kaina 
Lt/b.m. 

1.03 ~100 10.00 
1.23 ~100 12.00 
1.53 ~100 15.00 

Balta Sublimacinei spaudai 

2.03 ~100 20.00 
Spalvota Vėliavų siuvimui, reklamai 1.53 ~100 25.00 

 

Lietuvos respublikos heraldinių spalvų vėliavinis audinys 

Spalva Pavadinimas Plotis, m Ilgis, m Kaina, Lt/b.m. 

 Geltonas 1.53 ~ 100 24.00 

 Žalias 1.53 ~ 100 24.00 

 Raudonas 1.53 ~ 100 24.00 

 
Panaudojimo sritys: spausdintos ir siuvinėtos vėliavos. 
 
 



 

9988 (TAFT) - PES tafta (PES taffeta) audinys skirtas vėliavoms, dekoracijoms, 
spausdinimui. Sudėtis – 100% poliesteris. Svoris 57gr/m2. Galimi pločiai: baltos spalvos 
(150cm). Pagal specialius užsakymus galime pagaminti ir kitų pavyzdinių spalvų audinius. 
 

Spalva Naudojimas Plotis, m Ilgis, m Kaina 
Lt/b.m. 

Balta Mažos vėliavėlės, 
dekoracijos 1.50 ~100 12.00 

 
Panaudojimo sritys: mažos vėliavėlės, gaminiai skirti sirgaliams, dekoracijos. 
 
 
6669 (SATINETTE) – Satinette – tai audinys su blizgiu paviršiumi, skirtas vėliavoms, 
dekoracijoms ir spausdinimui. Sudėtis – 100% poliesteris. Svoris – 115gr/m2. Galimi 
pločiai: baltos spalvos (153; 203cm). Pagal specialius užsakymus galime pagaminti ir kitų 
pavyzdinių spalvų audinius. 
 

Spalva Naudojimas Plotis, m Ilgis, m Kaina 
Lt/b.m. 

1.53 ~100 12.80 Balta Vėliavos, lauko reklama 
2.03 ~100 17.00 

 
Panaudojimo sritys: vėliavos, lauko reklama. 
 
 
6669KMx2 Satin (GAIRELINIS) - tai dvipusis, nepermatomas audinys skirtas 
vėliavoms, dekoracijoms ir spausdinimui. Sudėtis – 70% poliesteris, 30% poliuretanas. 
Svoris – 360gr/m2. Galimi pločiai: baltos spalvos (144cm). Pagal specialius užsakymus 
galime pagaminti ir kitų pavyzdinių spalvų audinius. 
 

Spalva Naudojimas Plotis, m Ilgis, m Kaina 
Lt/b.m. 

Balta Gairelėms, uždangoms 1.44 ~100 77.60 
 
Panaudojimo sritys: uždanga, ekranai, dekoracijos, gairelės. 
 
 
Apsiuvas 

Plotis, mm Ilgis, m Kaina, Lt/m 

50 ~ 100 2.00 

 
Kainos be PVM 


