
Teleskopické stožiare   
reklamne účinný a flexibilný
pre vnútorné a vonkajšie priestory



Teleskopické stožiare   
reklamne účinný a flexibilný
pre vnútorné a vonkajšie priestory

Teleskopický stožiar Klik-Klak                                          Teleskopický stožiar Standard (hore)/Teleskopický stožiar Deluxe (stred)/Teleskopický stožiar 
Klik-Klak (dole)

Teleskopické stožiare sa najlepšie hodia ako pútač pozornosti 
pre krátkodobé použitie na veľtrhoch, výstavách a mítingoch. 
Stožiare sú mohutné, s jednoduchou manipuláciou, postupne 
výškovo nastaviteľné a vždy rýchlo použiteľné.
Vďaka častiam zasunutým do seba vo vhodných dĺžkach sa teles-
kopické stožiare dajú  jednoducho a s ušetrením miesta prevážať 
aj osobným autom. Sú prakticky všade použiteľné, vo vnútorných 
ako aj vonkajších priestoroch. Aby sa zachoval optimálny vlaj-
kový obraz, je možné tieto stožiare dodať s otočným ramenom 
max. veľkosti 150cm. Teleskopické stožiare sú z hliníka, 3-dielne, 
dostupné v rôznych dĺžkach do 8m a v troch prevedeniach:  

Standard: Teleskopický stožiar Standard je z prírodného 
hliníka a preto cenovo výhodný. Spojenie rúr je dosiahnuté 
pripevňovacou skrutkou, ktorá sa vtlačí do ďalšieho diela cez 
hliníkový nákružok.
Dĺžky: 4m/ 6m/ 8m. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie priestory!

Deluxe: Teleskopický stožiar Deluxe je bezfarebne eloxovaný. 
Tyče sa vnútorným mechanizmom aretujú otočením v opačnom 

smere, na požadovanú dĺžku. Dĺžky: 4/6m. Vhodné len pre 
vnútorné priestory! 

Klik-Klak: Teleskopický stožiar Klik-Klak je tiež bezfarebne 
eloxovaný. Stožiar možno aretovať svorkou na tri fixné výšky 
(375/450/550 cm). Tento teleskopický stožiar je vhodný aj pre 
vonkajšie aj pre vnútorné priestory. Výber zemných ukotvení 
rozširuje ponuku nasledovne: 

Vo vnútri:
zemná platňa okrúhla alebo štvorcová, priestorový držiak, držiak 
pod koleso auta, 
liatinový podstavec

Vonka:
zatĺkacie puzdro, skrutkovací kolík, betónový podstavec 37/77kg

 

Stožiar Priemer Váha Dlžka balenia Dlžka rúr

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

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

Údržba:
Teleskopické stožiare nepotrebujú údržbu. Pri používaní vo vonkajšom prostredí treba stožiare pred skladaním zbaviť nečistôt.

Poznámka:
Teleskopické stožiare nie sú koncipované na trvalé vyvesenie. Z bezpečnostných dôvodov treba pri silných vetroch vlajky stiahnuť. Teleskopické stožiare Deluxe neodporúčame pre 
vonkajšie priestory.  

Technické údaje : Teleskopické stožiare


