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Tento osvedčený reklamný nosič - stožiar prezentuje zástavu 
vždy po celej ploche. Vďaka vnútornej lankovej technológii je 
stožiar zaistený proti vandalizmu a krádeži. Zástavu možno bez 
namáhavého skladania stožiaru vztýčiť a vymeniť.

Stožiar disponuje nasadeným, uzamykateľným plastovým zám-
kom. Po otvorení zámku sa dá zástava ručne pomocou vnútor-
ného vztyčovacieho lanka vztýčiť. Otočná hlavica stožiaru je 
schopná otočiť sa vo vetre o 360 stupňov a tak stojí vždy opti-
málne v smere vetra. Špeciálne lano je vytvorené pre veľmi silnú 
záťaž a má ťažnú silu 600 kg. Pre upnutie vývesného lanka slúži 

dodatočne aj pružinový valček. Zástava sa pomocou silikónové-
ho okolka  vsunie do vlajkového nosného profilu a zaisťuje sa 
ukončovacou zátkou. Postranné upevnenie zástavy s plastovými 
slučkami a protizávažie zabezpečujú bezproblémové stiahnutie 
vlajky.  2-dielné stožiare sú dostupné vo veľkostiach od 5m do 
12m a sú dodávané so zemným puzdrom a so strediacim prsten-
com. Je možnosť vybrať aj iné zemné alebo nástenné držiaky.

 

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. Nosný profil vlajky musí byť vsunutý vždy 
úplne do U-profilu, ak by napnutie povolilo je nutné lanko trocha pritiahnuť. Opotrebované časti včas vymeniť.

Poznámky:
Pri búrke (sile vetra- Baufortová stupnica-8) treba vlajku z bezpečnostných dôvodov stiahnuť. Závažie je nutné vždy namontovať, či s vlajkou alebo bez vlajky. Na vlajke musí byť 
bezpodmienečne na každých 60cm slučka, čím by sa zabránilo veľmi silného efektu plachtenia a prekríženiu vlajky cez rameno. Odstup medzi dvoma stožiarmi s otočnými ramenami 
musí byť najmenej dvojnásobok šírky vlajky plus 40cm!  

 

Stožiar  Diely Priemer Váha Dĺžka balíka

5 m 1 80 mm 11,0 kg 5,5 m

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

Technické údaje: Dvierkový stožiar s otočným ramenom


