
 

 

Plnenie balónov vzduchom 
 

 

Dovoľte nám ponúknuť možnosť plnenia balónov našou firmou, prípadne Vašími vlastnými silami:  

 vzduchom uchytávanie na plastové paličky 

 plynom - héliom a viazanie na elegantné stužky - balóny lietajú. 

 Orientačná cena plnenia vzduchom: 

 

 od 0,19 Eur / ks vrátane paličky pri náklade 1.000 ks 

 až po 0,083 Eur / ks pri vyšších nákladoch.  

 Prenájom kompresora na plnenie balónov vzduchom pri rozmeroch 20 x 12 x 12 cm:  

 

 10,- Eur / deň 

 20,- Eur / týždeň, 

Predaj príslušenstva:  

 

Plastové paličky 

 

500 ks 1000 ks 3000 ks 5000 ks 10 000 ks 25 000 ks 

0,055 0,05 0,049 0,047 0,046 0,044 

 

Kompresor 

 

 Zibi Z - 32 - /20x12x12 cm/ - 150,- Eur 

 Aeolus 3 - /15x12x12 cm/ - 85,- Eur 

 



 

 

 

Plnenie balónov héliom 
 

Dovoľte nám ponúknuť možnosť plnenia balónov našou firmou, prípadne Vašími vlastnými silami: 

 vzduchom uchytávanie na plastové paličky 

 plynom - héliom a viazanie na elegantné stužky - balóny lietajú. 

 

Cenník plnenia balónov s héliom - balóniky lietajú:  

 

veľkosť/počet 1000 ks 3000 ks 5000 ks 10 000 ks 25 000 ks 

9" (priemer 24 cm) 0,26 0,24 0,22 0,19 0,17 

11" (priemer 28 cm) 0,30 0,28 0,26 0,23 0,21 

12" (priemer 33 cm) 0,33 0,31 0,30 0,26 0,24 

 

veľkosť/počet 1 ks 5 ks 10 ks 25 ks 50 ks 100 ks 500 ks 

9" (priemer 24 cm) 1,66 1,33 1,- 0,80 0,66 0,53 0,47 

11" (priemer 28 cm) 1,66 1,33 1,10 0,85 0,73 0,60 0,53 

12" (priemer 33 cm) 1,66 1,33 1,20 0,90 0,83 0,66 0,60 

 

Pri objednávkach ( výjazdoch ), kde celková cena bez DPH a bez DOPRAVY nepresiahne 100,- Eur, účtuje sa poplatok:  

Práca - prvá hodina - 30,- Eur. 

V cene je zahrnutý plyn Hélium, elegantná stužka, práca samotného naplnenia balónov. 

Balóny sa pripočítavaju zvlášť, nakoľko ich cena sa mení pri ich farebnosti, veľkosti, tvare,... 

Prenájom 
 

 Odberný ventil Conwin (USA) uchytenie bez kľúča, jednoduchá obsluha:  10,- Eur / týždeň,  

 Tlaková fľaša - hélium - prenájom fľaše: 0,30 Eur / deň.  

 

 



 

 
 

Cenník hélia 
 

 Balloonkit – jednorázová fľaša 0.25 m3 – 38,9 Eur 

 Balloonkit – jednorázová fľaša 0.50 m3 – 48,9 Eur 

 Héliová fľaša 10l – 72,00 Eur 

 Héliová fľaša 20l – 112,80 Eur 

 Héliová fľaša 50l – 168,00 Eur 

 


