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Teleszkópos zászlórúd    
hatásosan hirdető és rugalmasan 
alkalmazható kül- és beltérben

Klik-Klak teleszkópos zászlórúd             Standard teleszkópos zászlórúd (fent)  / Deulxe teleszkópos zászlórúd (középen)  / Klik-Klak 
teleszkópos zászlórúd  (lent)

A teleszkópos zászlórudak mint figyelemfelkeltők különösen al-
kalmasak rövidtávú használatra vásárokon, kiállításokon és be-
mutatókon. Robusztusak, egyszerű kezelhetőségűek, magasság-
ban fokozatosan állíthatók, és mindig gyorsan bevethetők.

Az egyes megfelelő hosszúságú részek egymásba tolásával a 
teleszkópos zászlórudak helymegtakarítással személyautóval 
is könnyan szállíthatók. Gyakorlatilag mindenhol használhatók, 
kül- és beltérben egyaránt. A legelőnyösebb zászlókép megtar-
tása érdekében a zászlórudak megrendelhetők forgó árbockar-
ral is, max. 150 cm hosszban. A teleszkópos zászlórudak alumíni-
umból készültek, 3-részesek, 8m-ig különféle méretben és 3-féle 
kivitelben kaphatók: 

Standard: a standard teleszkópos zászlórúd természetes alumí-
niumból készül, és ezért kedvező árú. Az egyes csövek egymás-
hoz rögzítése rögzítőcsavarral történik, amely az összekötő 
gyűrűn keresztül a következő csőhöz szorítható. 
Hosszúság: 4m /6m /8m.  Kül- és beltéri használatra is alkalmas!

Deluxe: A deluxe teleszkópos zászlórúd ezüstszínű eloxált kivi-
telben kapható. A csövek kívánt magasságba való össze-zárása a 
belső szerkezeten keresztül a két cső ellentétes irányba történő 
csavarásával történik. Hosszúság: 4 / 6 m. Csak beltéri használa-
tra alkalmas!

Klik-Klak: A klik-klak teleszkópos zászlórúd is ezüstszínű eloxált 
kivitelben készül. A zászlórúd-elemek kapoccsal három állandó 
magasságra – 375 /450 /550 cm – zárhatók össze. Kül- és beltéri 
használatra  egyaránt alkalmas.

A talajrögzítések a következőképen bővítik ki az ajánlatot:   

Beltéri: 
Kerek vagy négyzetalakú acéltalp, beltéri állvány, autóstalp, önt-
vény talp

Kültéri:
leüthető hüvely, talajba csavarható cövek, betontalp 37/77 kg 

Zászlórúd Átmérő Súly Csomagolás hossza  Csövek hossza

Standard 4 m 45/40/35 mm 2,7 kg kb. 165 cm 1400/1450/1450 mm
Standard 6 m 45/40/35 mm 3,8 kg kb. 225 cm 1900/2000/2200 mm  

Standard 8 m 45/40/35 mm 5,4 kg kb. 305 cm 2850/3000/2200 mm
Deluxe 4 m 45/40/35 mm 2.7 kg kb. 165 cm 1400/1450/1450 mm
Deluxe 6 m 45/40/35 mm 3,8 kg kb. 240 cm 1900/2000/2200 mm
Klik-Klak 5,5 m 45/40/35 mm 3,2 kg kb. 230 cm 1700/1900/2100 mm

Karbantartás:
Ezek a zászlórudak nem igényelnek karbantartást. Kültéri használatnál összecsukás előtt a rudakat meg kell tisztítani a szennyeződésektől.

Megjegyzés: 
A teleszkópos zászlórudak nem állandó kifüggesztésre vannak tervezve. Erős szél esetén biztonsági okokból a zászlót le kell húzni. A deluxe zászlórudat kültérre nem ajánljuk. 

Műszaki adatok: Teleszkópos zászlórúd


