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A Deluxe zászlórúd a legmagasabb igényeket is kielégíti, ez a 
kertek és családi házak hagyományos zászlórúdja. 

A zászlórudak 5m-től 12m-ig 1- esetleg 2-részes kivitelben  
kaphatók. A rúdvégződést egy - egy formatervezett alumínium 
öntvény zárósapka vagy alumínium csúcsdísz  alkotja. A zsinór-
vezetés egy csigán keresztül halad, és a zászlót a zsinórfeszítő 
berendezés kiengedésével vagy behúzásával gond nélkül lehet 
felhúzni vagy leengedni - meg-rendelésre szállítható zárható zsi-
nórfelállító berendezéssel is. A zászló a mellékelt zsinórösszekö-

tő kampóra és a zászlótartóra erősíthető. A zászlócsere kézzel, 
szerszám nélkül kivitelezhető. A Deluxe zászlórúd  talajcsővel 
(8m-ig) vagy földhüvellyel rögzítődik a talajba. A földhüvelynek 
az az előnye, hogy később egy más átmérőjű zászlórúd is gond 
nélkül belehelyezhető.       
 

 

Zászlórúd Részek   Átmérő  Súly Csomagolás hossza

5 m 1-részes    60 vagy 80 mm 5,5 esetl. 10 kg 5,0 - 5,5 m
 2-részes    60/60 mm vagy 80/60 mm 6,0 esetl. 8,5 kg 3,0 m
6 m 1-részes     60 vagy 80 mm 6,5 esetl. 12 kg 6,0 - 6,5 m
 2-részes    60/60 mm vagy 80/60 mm 7,0 esetl. 10 kg 3,5 m
7 m 1-részes    80 mm 13,6 kg 7,0 - 7,5 m
 2-részes    80/60 mm 11,5 kg 4,5 m
8 m 2-részes    80/60 mm vagy 100/80 mm 12,8 esetl. 19,5 kg 4,5 m
9 m 2-részes    101/80 mm 22,0 kg 6,0 m
10 m 2-részes    101/80 mm 24,2 kg 6,0 m
11 m 2-részes    101/80 mm 25,9 kg 6,0 m
12 m 2-részes    101/80 mm 28,6 kg 6,5 m

A zászlórudak alumínium alapanyagúak, színtelen eloxált (ezüstszürke) vagy fehér porszórt (RAL 9010) kivitelben kaphatók. További színek megrendelésre.

Karbantartás:
Ez a zászlórúd nem igényel karbantartást. Az elhasználódott alkatrészeket pár évenként cserélni szükséges. 

Megjegyzés: 
Előnyösebb, ha a zászlót  nem  rögzítjük mindkét végén a zsinórhoz. Fölül a a zsinórösszekötő kampóra, alul pedig a zászlórögzítőhöz kapcsolható, amely viszont nincs a zsinórhoz 
erősítve. Így a lobogó a szélben fel és le tud mozogni, és ezzel gyengül a vitorlázó hatás. Vihar (szélerősség- Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági okokból le kell ereszteni. 

Kiállítóhelyekre  megrendelésre ez a zászlórúdfajta acélköteles berendezéssel is kapható. 
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