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FLAGA

Flaga je popredným poskytovateľom LPG v Slovenskej 
republike. Svoje vysoko kvalitné produkty ponúka svojim 
zákazníkom už viac ako 25 rokov. S našou vlastnou 
flotilou garantujeme našim zákazníkom 100% dodávku 
LPG po celej republike. Naše produktové portfólio 
zahŕňa plynové fľaše, zásobníkový plyn na vykurovanie 
domácností a priemyselných hál, ale taktiež aj autoplyn. 
Ďalej ponúkame údržbu a opravu tlakových nádrží. 
Flaga je súčasťou UGI International.

UGI CORPORATION

Od roku 1999 je skupina FLAGA ako dcérska spoločnosť 
súčasťou globálne pôsobiacej skupiny UGI Corp, 
dodávateľa LPG, zemného plynu a elektriny so sídlom vo 
Philadelphii, v USA. UGI zamestnáva viac ako 13 000 ľudí, jej 
ročné tržby dosahujú viac ako 7 miliárd USD a od roku 1929 
je kótovaná na New York Stock Exchange.

Kto sme?
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VIAC AKO 25 ROKOV SKÚSENOSTÍ 100% GARANCIA 
DORUČENIA NA KAŽDÉ MIESTO V REPUBLIKE

S plynovými fľašami FLAGA získate nasledujúce výhody:
–  Viac ako 700 predajných miest v Slovenskej republike
–  Na každom mieste môžete kúpiť kvalitný plyn a vymeniť 

svoju fľašu
–  Garantovaná kvalita a množstvo plynu v každej fľaši
–  Profesionálne zákaznícke a bezpečnostné poradenstvo
–  Najširší sortiment plynových fliaš v Slovenskej 

republike

Využite tieto výhody a prejdite na čistý plyn 
od spoločnosti FLAGA už teraz.

Bez ohľadu na to, aký zdroj energie alebo LPG používate.

So spoločnosťou FLAGA chránite životné prostredie 
a šetríte peniaze.
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PLYNOVÉ FĽAŠE
V našej ponuke nájdete 
širokú škálu fliaš. Oceľové 
fľaše s propánom 
alebo propán-butánom 
v rôznych veľkostiach 
a rôzne typy fliaš 
na pohon VZV.

ZÁSOBNÍKY 
PRE PRIEMYSEL 
A POĽNOHOSPODÁRSTVO
Ponúkame komplexné 
služby pre špeciálne 
zásobníkové 
systémy používané 
v poľnohospodárstve 
a ako zdroj energie 
na technologické procesy 
a vykurovanie veľkých 
priestorov.

ZÁSOBNÍKY PRE 
DOMÁCNOSŤ
Ponúkame komplexné 
služby od návrhu až 
porealizáciu a dodávanie 
kvapalného plynu pre 
domácnosť.

AUTOPLYN
Ponúkame plyn na pohon 
automobilov v sieti 
vlastných čerpacích 
staníc alebo staniciach 
našich partnerov.

KOMPLETNÁ PONUKA

Naším poslaním v spoločnosti FLAGA je uspokojovanie potrieb našich zákazníkov poskytovaním produktov a služieb 
najvyššej kvality a bezpečnosti. Pri plnení našej misie sme pripravili pre našich klientov komplexnú a atraktívnu ponuku 
na individuálne aj podnikateľské činnosti:

Prečo my?
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Mobilita – fľaše je 
jednoduché prevážať 
a skladovať, môžu sa tak 
použiť na akomkoľvek 
mieste.

Bezpečnosť – FLAGA 
garantuje presnú a stálu 
bezpečnosť všetkých 
fliaš.

Efektivita – jedna fľaša 
vám vydrží napríklad 
na niekoľko záhradných 
grilovaní. 

Životné prostredie – LPG 
neprodukuje žiadny dym 
alebo jedovaté plyny, 
neznamená tak žiadne 
ohrozenie pre zem, vodu 
alebo vzduch.

PLYNOVÉ FĽAŠE FLAGA:

Najrozšírenejší spôsob dodávok skvapalneného plynu predstavuje jeho plnenie do tlakových fliaš, ktoré sú univerzálnym, 
bezpečným a najmä mobilným zdrojom energie. Majú široké možnosti použitia. Stretneme sa s nimi v domácnostiach, 
reštauráciách, dielňach, sú k dispozícii tam, kde chýba iný zdroj energie – na chatách, chalupách, pri kempovaní a turistike. 
Plyn vo fľašiach predstavuje tiež optimálne palivo na pohon motorov vysokozdvižných vozíkov.

Prečo si vybrať  
plyn vo fľašiach?
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Oceľové plynové fľaše sú to najlepšie riešenie pre váš 
domov – tradícia, kvalita a dostupnosť.

OZNAČENIE: PROPÁN-BUTÁN

–  Odolná oceľová konštrukcia
–  Ideálne riešenie pre váš domov: grilovanie, varenie, 

ohrievanie a vykurovanie
–  Dostupné vo veľkostiach: 2 kg, 5 kg a 10 kg

Domácnosť
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11 kg a 33 kg oceľové fľaše sú najlepším riešením všade, 
kde potrebujete veľa energie.

OZNAČENIE: PROPÁN, PROPÁN-BUTÁN

–  Osvedčená, robustná konštrukcia z ocele
–  Obsahuje 11 kg alebo 33 kg plynu
–  Štandardný ventil
–  Pri spaľovaní neprodukuje žiadny zápach
–  Dlhá výdrž vďaka väčšiemu množstvu plynu
–  Na použitie napr. v stavebníctve, reštauračných 

zariadeniach, pri údržbe asfaltových komunikácií
–  Vyššia účinnosť vďaka plneniu propánu alebo 

propán-butánu

Priemysel
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VZV
X-LITE fľaša

Plynová fľaša z odľahčenej ocele na pohon VZV

OZNAČENIE: PROPÁN X-LITE 13 kg

–  Hmotnosť prázdnej fľaše iba 9,3 kg
–  Vyrobené z vysoko pevnej ocele
–  Čistý plyn umožňuje dlhú a spoľahlivú prevádzku
–  Komfortný držiak vyrobený z termoplastu, ktorý vám 

nevykĺzne z ruky
–  Lepšia ochrana motora vďaka špeciálnej konštrukcii 

filtra
–  Špeciálny dvojitý bezpečnostný ventil
–  Rýchle pripojenie fľaše pomocou click-on ventilu

VZV
X-LITE fľaša
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VZV
Hliníková fľaša

Hliníková plynová fľaša na pohon VZV

OZNAČENIE: PROPÁN 11 kg ALU

–  Ľahká hliníková konštrukcia
–  Vnútorná trubička na odber kvapalnej fázy 

v horizontálnej aj vertikálnej polohe
–  Nižšia hmotnosť v porovnaní s oceľovou fľašou
–  Čistý plyn umožňuje dlhú a spoľahlivú prevádzku
–  Ako jediní ponúkame tento typ fľaše

VZV
Hliníková fľaša
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Keramická plynová fľaša na pohon VZV

OZNAČENIE: PROPÁN 11 kg KERAMIKA

–  Odolná oceľová konštrukcia s vnútornou 
povrchovou úpravou proti vzniku korózie

–  Vnútorná trubička na odber kvapalnej fázy 
v horizontálnej aj vertikálnej polohe

–  Nižšia hmotnosť v porovnaní s oceľovou fľašou
–  Čistý plyn umožňuje dlhú a spoľahlivú prevádzku

VZV
Keramická fľaša
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Oceľová plynová fľaša na pohon VZV

OZNAČENIE: PROPÁN 11 kg OCEĽ

–  Odolná oceľová konštrukcia
–  Vnútorná trubička na odber kvapalnej fázy 

v horizontálnej aj vertikálnej polohe
–  Čistý plyn zaisťuje dlhú a spoľahlivú činnosť

VZV
Oceľová fľaša
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Zásady bezpečného používania fliaš

Pred pripojením

Počas pripojenia

Po ukončení používania fľaše zatvorte ventil na fľaši

Prečítajte si pokyny.

Odstráňte plombu 
alebo ochrannú fóliu 
a skontrolujte uzáver.

Používajte vo vertikálnej 
polohe a dodržiavajte 
bezpečnú vzdialenosť. 
(Neplatí pre VZV fľaše)

Pripojte regulátor.

Nepoužívajte oheň 
v blízkosti fliaš.

Skontrolujte tesnenie.

Pri používaní fliaš nie je nič dôležitejšie ako bezpečnosť. Ako Česká asociácia LPG sa 
zaoberáme projektom „Bezpečné fľaše“. To znamená, že všetky fľaše sú plnené:
– správnym množstvom plynu,
– v certifikovanej (špeciálne vybavenej) plniacej stanici,
– používame len certifikované fľaše s platnou tlakovou revíziou.

Pozrite sa na logo na fľaši.

Tel: 850 606 303 
Email: zakaznicke@flaga.sk

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok

Skontrolujte prípojnú 
hadicu.

Skontrolujte netesnosť 
mydlom alebo špeciálnou 
kvapalinou, nikdy 
nepoužívajte oheň.


