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Ez a bevált reklámhordozó – zászlórúd a zászlót teljes felületé-
ben terjeszti elő. A belsőzsinóros technológiának köszönhető-
en a zászlórúd bizosítva van vandalizmus és lopás ellen. A zász-
lót a rúd fáradságos lebillentése nélkül lehet felhúzni és cse-
rélni.

A zászlórúd felhelyezett, kulcsos műanyagházas zárszerkezet-
tel rendelkezik. A zár nyitása után a zászlót a belsővezetésű zsi-
nór kézi húzásával lehet felhúzni. A zászlórúdon elhelyezkedő 
forgófej 360 fokban képes forogni, és így mindig az optimális 
szélirányban áll. A speciális zsinór nagy teherbírásra van kifej-

lesztve, terhelhetősége 600 kg. A zsinór feszítésére szolgál a 
rugóval ellátott pörgő is. A zászló szilikon kéderrel  csúsztató-
dik be a tartóprofilba, és záródugóval biztosítható le. Az oldal-
só zászlórögzítő gyűrűk és az ellensúly gondoskodnak a zászló 
gondnélküli húzásáról. A kétrészes zászlórudak 5m-től 12m-es 
hosszúságban kaphatók,  behelyezésük földhüvellyel és köz-
pontosító gyűrűvel történik. Tetszőlegesen választhatók más 
talaj- vagy fali tartók is.    

 

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

Karbantartás: 
A műanyag gyűrűket időnként és nagyobb szelek után tanácsos ellenőrizni, a hiányzó gyűrűket vagy elszakadt hurkokat a zászlón azonnal pótolni kell. A zászlótartó profilt az U-
profilba mindig   teljesen húzzuk be,  a feszítés kilazulása esetén a zsinór utánhúzása szükséges. Az elhasználódott részeket időben cseréljük ki.  

Megjegyzés: 
Vihar (szélerősség- Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági okokból le kell ereszteni. Az ellensúly mindig legyen felszerelve, zászlóval és zászló nélkül is. A zászlón 60 cm-enként 
huroknak kell elhelyezkednie a nagyon erős vitorlázó hatás és a zászló árbockarra való felcsavarodásának elkerülése érdekében. Két forgóárbocos zászlórúd közötti távolság legyen 
legkevesebb a zászló szélességének kétszerese plusz 40 cm!  

Zászlórúd Részek Átmérő   Súly                          Csomagolás hossza

5 m 1-részes   80 mm 11,0 kg 5,5 m

6 m 1-részes   80 mm 14,0 kg 6,5 m
7 m 1-részes   80 mm 15,6 kg 7,5 m
8 m 2-részes  100/80 mm 21,5 kg 4,5 m
9 m 2-részes  101/80 mm 24,0 kg 6,0 m
10 m 2-részes  101/80 mm 26,2 kg 6,0 m
11 m 2-részes  101/80 mm 27,9 kg 6,0 m
12 m 2-részes  101/80 mm 30,0 kg 6,5 m
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