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Stožiar Deluxe  Stožiar Deluxe 

Stožiar Deluxe splní najvyššie nároky a je to tradičný stožiar pre 
záhrady a rodinné domy. Ľahká obsluha, reprezentatívnosť a ne-
zničiteľnosť sú jeho vynikajúce vlastnosti.

Stožiare sú dodávané vo veľkostiach od 5 m do 12 m a v 1- prí-
padne 2-dielnom prevedení. Stožiarová koncovka pozostáva z 
pekne formovanej hliníkovo-liatinovej koruny alebo z hliníkové-
ho ozdobného hríbika. Lanko je vedené okolo vratnej kladky a 
vlajku možno povolením a zaistením napínača lana bez problé-
mov vztýčiť alebo stiahnuť – na požiadavku je možné dodať s 

uzamykateľným vyklápačom lanka. Vlajka je pripevnená na do-
daný lankový spojovací hák a na vlajkový držiak. Výmena vlajok 
je realizovateľná ručne bez akéhokoľvek náradia. Stožiar Deluxe 
sa do zeme ukotví zemnou rúrou (do 8 m) alebo zemným puz-
drom so strediacim prstencom. Zemné puzdro má tú výhodu, že 
do neho možno neskôr  bez problémov vložiť stožiar s iným prie-
merom.

Stožiar Diely  Priemer Váha Dlžka balenia 

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

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

Údržba:
Tento stožiar nepotrebuje žiadnu údržbu. Opotrebované časti je potrebné vždy po pár rokoch vymeniť.

Poznámka:
Ako výhoda sa ukázala, keď vlajka nebola upevnená na lanku na oboch koncoch. Môže byť zavesená hore na lankovom spojovacom háku a dole na vlajkovom držiaku, ktorý nie je 
prichytený o lanko. Tým môže vlajka vo vetre vystúpiť alebo klesnúť a znížiť efekt plachtenia. Pri búrke (sila vetra- Baufortová stupnica-8) treba vlajku z bezpečnostných dôvodov 
stiahnuť.

Pre výstavné miesta je možné na požiadavku dostať tento stožiar so zariadením s oceľovým lankom.

Technické údaje: Stožiar Deluxe 


