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Stožiar štandard ALUART presvedčí svojim jednoduchým, masív-
nym vyhotovením a vynikajúcou cenou v pomere k výkonnosti. 
Mimoriadne praktický vztýčiteľný stožiar, ktorý sa dá za nízke 
náklady a bez náradia rýchlo postaviť.

ALUART štandardné stožiare sú dostupné vo veľkostiach od 
5m do 12 m. Jedno a dvojdielne stožiare sú vybavené lanko-
vým viazaním a stožiarovým krytom z umelej hmoty. Vonkajšie  
vztyčovacie lanko vedie cez hlavicu stožiara a navinie sa na 
viazačku, ktorá je pripevnená k stožiaru stožiarovým klinom z 

chrómovej ocele. Napnutím lanka zariadenie priľne k stožiaru a 
drží bez upevňovacej skrutky. Vlajka sa pripevní pomocou po-
zinkovaného krúžku. Stožiar štandard sa do zeme ukotví zemnou 
rúrou (do 8m) alebo zemným puzdrom so strediacim prstencom. 
Zemné puzdro má tú výhodu, že sa do neho dá neskôr bez prob-
lémov vložiť stožiar s iným priemerom.

Stožiar Diely Priemer Váha  Dlžka balenia

5 m 1 60 albo 80 mm 5,5 resp 10 kg 5,0 - 5,5 m
 2 60/60 mm albo 80/60 mm 6,0 resp 8,5 kg 3,0 m
6 m 1  60 albo 80 mm 6,5 resp 12 kg 6,0 - 6,5 m
 2 60/60 mm albo 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 albo 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 28,0 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 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.

Technické údaje: Stožiar Standard 


