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Dvierka k stožiaru Deluxe Dierkový stožiar Deluxe 

Tento zdokonalený reklamný nosič kombinuje výhody osvedčeného 
stožiara s dvierkami s výložníkovým stožiarom s dvierkami Deluxe. 
Vďaka vztyčovaciemu mechanizmu, ktorý sa nachádza vo vnútri, 
je tento stožiar vhodný predovšetkým do priestorov pre chodcov, 
ako sú pešie zóny, verejné budovy, nákupné ulice.

Stožiar s dvierkami Deluxe sa dá zakúpiť v dĺžkach od 5 m do 12 
m, dodáva sa s pätkou pre upevnenie do zeme a vhodným vodia-
cim krúžkom a je vybavený zabudovanými hliníkovými dvierkami 
z hliníkovej zliatiny. Po otvorení zámky, ktorá stožiar zabezpečuje 
proti krádeži a vandalizmu, sa vlajka môže vztýčiť manuálne ale-

bo pomocou vztyčovacieho lanka. Vztyčovanie a výmena vlajok 
prebieha bez namáhavej manipulácie, veľkoryso dimenzovaný ot-
vor umožňuje bezproblémové uloženie lana. Vztyčovacie lano je 
vedené lanovou kladkou na otočnej hliníkovej hlave zvnútra rúry 
smerom von a zabudovaná otočná spojka zabraňuje pretočeniu 
ťažného lanka. Je dimenzovaná na veľmi silné zaťaženie a má trha-
ciu silu 600 kg. Vlajka sa zavesí na pozinkovaný krúžok na konci 
vztyčovacieho lana a na stožiar sa upevní po bokoch pomocou 
priložených plastových krúžkov. Protizávažie zabezpečuje plynulé 
zvesenie vlajky

Stožiare sú z hliníka, zakúpiť sa dajú v bezfarebnom eloxovanom vyhotovení (striebornošedá) alebo biele s povrchovou úpravou práškovým nástrekom (RAL 9010). Ďalšie farby na 
požiadanie. Údržba: Plastové krúžky je potrebné občas a po silnom vetre skontrolovať, chýbajúce krúžky alebo roztrhnuté slučky na vlajke sa musia ihneď vymeniť. Je dôležité, aby 
sa opotrebované časti včas vymenili

Poznámky:
Protizávažie inštalujte vždy, či je na stožiari vlajka alebo nie. Vlajka musí mať každých 60 cm slučku pre plastový krúžok. Hmotnosť upevnite vždy na niektorej slučke vlajky a na 
najnižšom plastovom krúžku!. Pri búrke (rýchlosť vetra podľa Beaufortovej stupnice 8)  sa vlajka musí z bezpečnostných dôvodov spustiť.

  

Stožiar Časti Priemer Hmotnosť Zbalená dĺžka

5 m 1-dielny  80 mm 10 kg 5,5 m

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

Technické údaje: stožiar s dvierkami 


