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Osvedčený, uzamykateľný stožiar pre vztýčiteľné vlajky. Vďaka 
vnútornému vztyčovaciemu lanku sa hodí tento stožiar obzvlášť 
pre miesta pre chodcov ako pešie zóny,  pri verejných budovách 
alebo nákupných strediskách.

Dvierkový stožiar je dostupný vo veľkostiach od 5m do 12m a je vy-
bavený nasadeným plastovým zámkom. Po otvorení zámku sa dá 
vlajka ručne pomocou vnútorného vztyčovacieho lanka vyvesiť. 
Cez plastovú hlavicu na stožiari vedie lankové vedenie z vnútra 
stožiaru von.  Špeciálne lano je vytvorené pre veľmi silnú záťaž a 

má ťažnú silu 600 kg. Vlajka sa zavesí  na pozinkovanom krúžku 
na koniec vztyčovacieho lanka a bočne sa pripevní pomocou do-
daných plastových násadcov k stožiaru.  Protizávažie zabezpečuje 
bezproblémové stiahnutie vlajky. Stožiar sa fixuje zemným puz-
drom a so strediacim prstencom.

 

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

Údržba:
Plastové násadce treba z času na čas a po silných vetroch kontrolovať, chýbajúce násadce alebo odtrhnuté slučky na vlajke hneď vymeniť. Je veľmi dôležité opotrebované časti včas 
vymeniť.

Poznámky:
Závažie je nutné vždy namontovať, či s vlajkou alebo bez vlajky. Na vlajke je potrebné na každých 60cm mať slučku pre plastový násadec. Závažie pripevniť vždy na jednu vlajkovú 
slučku a na spodný plastový násadec!  Pri búrke (sile vetra- Baufortová stupnica-8) treba vlajku z bezpečnostných dôvodov stiahnuť.

Stožiar Diely Priemer Váha Dĺžka balíka

5 m 1  80 mm 10,0 kg 5,5 m

6 m 1 80 mm 12,0 kg 6,5 m
7 m 1 80 mm 13,6 kg 7,5 m
8 m 2 100/80 mm 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

Technické údaje: Dvierkový stožiar  


