Héliové balóny a vzducholode sú určené pre interiérové aj vonkajšie použitie - zatraktívnia
firmu na výstavnej expozícii rovnako dobre ako zviditeľnia sídlo firmy.
1. Plnenenie nafukovadla:
A) nafukovadlo si vyberieme z vaku, dôkladne ho rozložíme na čistom povrchu bez
výčnelkov a dbáme na to, aby sa na zemi nenachádzali žiadne ostré predmety alebo
iné predmety, ktoré by mohli nafukadlo poškodiť a roztrhnúť
B) nafukovadlo si upevníme o vybraný predmet, aby nám pri naplnení héliom neodletelo
/vybraný predmet môže byť kváder, zábradlie, hák a čokoľvek iné čo je pevne
pripútané o zem, strechu, stánok.../
C) rukávec/otvor na naplnenie pripojíme ku hadičke na héliovej flaši
D) utesníme rukávec/otvor tak, aby nám neunikal žiadny vzduch pomimo
E) začneme nafukovadlo naplňať héliom a keď je nafukovadlo naplnené na 90%, prívod
hélia vypneme, aby sa predišlo pretlakovaniu a prípadnému poškodeniu (to isté ako pri
malých párty balónikoch).
F) po nafúknutí otvor dôkladne zatesníme, aby sa predišlo prípadnému úniku plynu
2. Prevádzka pútačov:
• Po preštudovaní návodu výrobcu možno reklamný pútač vypustiť podľa veľkosti cca.
za 30 minút. Héliové pútače môžu lietať od 30m do 50m výšky nad terénom
pri rýchlosti vetra 12 m / s.
• Za vypustenie héliového pútače neplatíte nikomu žiadne poplatky, ak vlastníte pozemok
alebo budovu, na ktorej je pútač ukotvený.
• Na prevádzku nie je potrebné povolenie ministerstva dopravy a letectva, alebo miestnych
úradov.
• Pútače sú plnené héliom, ktorý Vám dodá každý sklad tech. plynov (Technoplyn, AGA,
Linde atď)
• Viditeľnosť heliových pútačov je za dobrých podmienok až do 4 km.
• Héliové pútače prevádzkujte vždy nad svojim pozemkom alebo so súhlasom vlastníka
pozemku alebo objektu kde mienite pútač prevádzkovať.
• Dbajte, aby v okolí miesta prevádzke pútače neboli žiadne prekážky, do ktorých by sa
mohol pútač pri silnom vetre zamotať, alebo sa o ne poškodiť.
• Nenadväzujte na héliové pútače predmety, ktoré by po uvoľnení mohli ohroziť zdravie osôb
či majetok.
• Reklamné héliové pútače nesmú byť prevádzkované bez dozoru a pri prekročení povolenej
rýchlosti vetra, je nutné okamžité stiahnutie pútače a jeho umiestnenie v uzavretom priestore
(garáž, hala, sklad ..), alebo vo veternom zátišie, kde nemôže dôjsť k poškodeniu ako pútača,
tak iného majetku.
• Výška pútača nad úrovňou zemského povrchu nesmie byť väčšia než 50 m v miestach so
zástavbou a 30 m-vo voľnej krajine.

• Použitie pútače v ochrannom pásme letiska sa riadi obmedzeniami a zákazmi stanovenými
pre ochranné pásma.
• Použitie pútače do vzdialenosti 5 km alebo menej od letiska musí byť nahlásené leteckej
informačnej službe.
V prípade potreby zabezpečujeme aj sprevádzkovanie héliového nafukovadla za vopred
dohodnutý poplatok.

