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Stožiar Standard s otočným ramenom                       Stožiar standard s otočným ramenom s hliníkovou hlavicou    

Stožiar odolný proti krádeži, ideálny pre prezentáciu reklamných 
zástav. Tento cenovo výhodný stožiar je koncipovaný pre trvalé 
vyvesenie vlajky a je vybavený otočným ramenom, ktoré prezen-
tuje vlajku optimálne aj bez vetra. Je najvhodnejší pre priemys-
elné oblasti, nákupné strediská, reštaurácie atď. Tento stožiar je 
možné bez problémov osadiť na výstavnom mieste!

Osvedčený stožiar Standard s otočným ramenom, s jednodu-
chou údržbou sa vyrába vo veľkostiach od 5m do 12m a v 1-diel-
nom a 2-dielnom vyhotovení. Vďaka ramenu (nie je vztýčiteľné) 
sa vlajkový obraz prezentuje aj v bezvetrí v celej veľkosti. Vlajka 
sa bočne pripevňuje plastovými slučkami a nespôsobuje žiadny 

hluk. Zasúvateľné, zdola   nemanipulovateľné  rameno ponúka 
najlepšiu možnosť proti krádeži vlajok a vandalizmu. Rameno sa 
voľne točí cez otočnú hlavicu vo vetre 360°. Pre zjednodušenie 
výmeny vlajok odporúčame sklápaciu pätku, ale menšie stožiare 
je možné bez problémov ukotviť do zeme pomocou zemnej rúry 
alebo zemného puzdra. Štandardne je stožiar vybavený s plas-
tovou hlavicou, ale je možné objednať aj s hliníkovou hlavicou.

 
 

Stožiare sú z hliníka, dostupné v bezfarebne eloxovanom (striebrosivom) alebo v bielom farebnom prevedení (RAL 9010). Ďalšie farby na požiadavku.

Údržba:
Tento stožiar si nevyžaduje údržbu. Plastové slučky pri každej výmene vlajky kontrolovať a podľa potreby vymeniť.

Poznámka:
Odstup medzi dvoma stožiarmi s otočnými ramenami musí byť najmenej dvojnásobok šírky vlajky plus 40cm! Pri osadení sklápacej zemnej pätky dbajte prosím na návod na obsluhu 
a montáž. Pri búrke (sile vetra- Baufortová stupnica-8) treba vlajku z bezpečnostných dôvodov stiahnuť.

Stožiar Diely Priemer Váha Dlžka balenia

5 m 1  60 alebo 80 mm 6,5 resp 11 kg 5 - 5,5 m
 2 60/60 mm alebo 80/60 mm 7,0 resp 9,5 kg 3 - 3,5 m
6 m 1 60 alebo 80 mm 7,5 resp 13 kg 6 - 6,5 m
 2 60/60 mm alebo 80/60 mm 8 resp 11 kg 3 - 3,5 m
7 m 1 80 mm 14,6 kg 7 - 7,5 m
 2 80/60 mm 12,5 kg 4 - 4,5 m
8 m 2 80/60 mm alebo 100/80 mm 13,8 resp 20,5 kg 4 - 4,5 m
9 m 2 101/80 mm 23,0 kg 6 m
10 m 2 101/80 mm 25,2 kg 6 m
11 m 2 101/80 mm 26,9 kg 6 m
12 m 2 101/80 mm 29,6 kg 6,5 m

Technické údaje: Standard stožiar s otočným ramenom


