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Vlajkové stožiare typ - ISS
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PLASTOVÉ  STOŽIARE - SKLOLAMINÁT
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ISS prémiová radaje naša vlajkových stožiarov so zabudovaným lanom do vnútra stožiaru, ktorá je odolnejšia voči zlodejom a
vandalizmu.
Všetky naše vlajkové stožiare sú vyrobené zo sklolaminátu. Tento bezúdržový materiál spája garantovanú pevnosť a nízku
hmotnosť s briliantnou hladkou povrchovou úpravou a farebnou stálosťou.
ISS vylepšuje vyťahovací systém stožiaru a je dostupný v troch rozdielných modeloch:

1 dvierka s krytkou pre ručné ovládanie.
2 s kľučkou, technicky dokonalejšie.
3 s kľučkou a krytkou pre maximálnu bezpečnosť.

ISS
ISS Exclusive
ISS Exclusive

INŠTALÁCIA
Naše vysoko kvalitné vlajkové stožiare sa ľahko inštalujú
vďaka sklopným žiarovo zinkovaným prírubám.

ŠPECIFIKÁCIE
Výška (m)
Vrchol  (mm)
Päta  (mm)
Hmotnosť (kg)

6 8 9 10 12 14 16 18
65 65 65 65 65 65 65 65
115 115 115 135 135 175 175 175
23 27 29 38 43 86 96 106

Vlajkové stožiare FORMENTA typ - ISS

ISO 9001
Formenta má certifikáty kvality ISO9001 a certifikát ISO14001
zabezpečujúci výrobné postupy s ohľadom na životné prostredie.
Stožiare sú testované Švédskym národným testovacím a výskumným
Ústavom.

FAREBNÉ PREVEDENIE
Naše vlajkové stožiare sú dostupné v širokej palete farieb podľa
stupnice RAL, alebo  v exkluzívnych metalizovaných farbách.
Zvýrazňuje architektonické riešenie farby Vašej budovy alebo
loga firmy.
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PLASTOVÉ  STOŽIARE

3V V

Vlajkové stožiare typ - ORIGINÁL
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Formenta Originál je hlavná rada z našej ponuky vlajkových
stožiarov. Lanovie prechádza vonkajšou stranou stožiara a je
zupevnené v zaisťovacom kline.
Všetky naše vlajkové stožiare sú vyrobené zo sklolaminátu.
Tento bezúdržový materiál spája garantovanú pevnosť a nízku
hmotnosť s briliantnou hladkou povrchovou úpravoua farebnou
stálosťou.
Vlajkový stožiar je dodávany so sklopnou žiarovo zinkovanou
základňou, zaisťovacím klinom a otočnou vrcholovou
koncovkou.

INŠTALÁCIA
Naše vysoko kvalitné vlajkové stožiare sa ľahko inštalujú
vďaka sklopným žiarovo zinkovaným prírubám.

ŠPECIFIKÁCIE
Výška (m)
Vrchol  (mm)
Päta  (mm)
Hmotnosť (kg)

6 8 9 10 12 14 16 18
65 65 65 65 65 65 65 65
115 115 115 135 135 175 175 175
23 27 29 38 43 86 96 106

ISO 9001
Formenta má certifikáty kvality ISO9001 a certifikát ISO14001
zabezpečujúci výrobné postupy s ohľadom na životné prostredie.
Stožiare sú testované Švédskym národným testovacím a výskumným
Ústavom.

FAREBNÉ PREVEDENIE
Naše vlajkové stožiare sú dostupné v širokej palete farieb podľa
stupnice RAL, alebo  v exkluzívnych metalizovaných farbách.
Zvýrazňuje architektonické riešenie farby Vašej budovy alebo
loga firmy.

Vlajkové stožiare FORMENTA typ - ORGINÁL
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PLASTOVÉ  STOŽIARE
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Vlajkové stožiare FORMENTA typ - WINDTRACKER & ROTO TOP
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Vlajkové stožiare typ -FORMENTA WINDTRACKER & ROTO-TOP

Windtracker

Roto-Arm

Universal arm

Windtracker Roto-Topa sú dve inovácie, ktoré zvyšujú celkový dojem Vašej
vlajúcej zástavy.Obidva inovácie zabezpečujú Vašej vlajke dobrú viditeľnosť i za
úplného bezvetria.
Vlajkové stožiare Windtracker a Roto-Top v kombinácii s bodovými svetlami
zabezpečia, že Vaše zástavy budú viditeľné 24 hodín denne, každý deň.

WINDTRACKER

potreby skrátiť.

Patentovaný systém zabepečuje, aby vlajka elegantne sledovala
smer vetra.
Vlaku môžeme ľahko spúšťať a vyťahovať bez naklápania stožiara.
Dĺžka univerzálneho ramena je 1500 mm, ktorú je možné podľa

ROTO-TOP
Roto-Top je varianta Roto-Arm systému, kde otáčavá časť je
namontovaná v stožiari.
Dĺžka univerzálneho ramena je 1500 mm, ktorú je možné podľa
potreby skrátiť.

ROTO-ARM
Roto-Arm ponúka rovnaké vlastnosti ako Windtracker a Roto-Top.
Roto-Arm systém á rameno spojené s otáčavou časťou
namontovanou na vrchole stožiara.
Sklopná žiarovo zinkovaná základňa umožňuje ľahkú montáž a
výmenu vlajky.
Dĺžka univerzálneho ramena je 1500 mm.

m

Roto-Top

Tiahlo Rameno pre Windtracker

Príruba stožiara
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PLASTOVÉ  STOŽIARE
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Vlajkové stožiare FORMENTA typ - ŠPECIÁL
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Vlajkové stožiare FORMENTA typ - ŠPECIÁL

Bez obmedzení - všetky umiestnenia vlajok sú možné,dovoľte nám pomôcť vám realizovať vaše sny.
Naše vlajkové stožiare môžu byť montované na steny, strechy, kontajnery atď.

Betónový základ
Pre dočasné použitie
alebo trvalé do zeme.

Montáž na stenu Montáž do trubky EUROMAST
Jednoduchá montáž

Montáž na kontajner

ISO 9001
Formenta má certifikáty kvality ISO9001 a certifikát ISO14001
zabezpečujúci výrobné postupy s ohľadom na životné prostredie.
Stožiare sú testované Švédskym národným testovacím a výskumným
Ústavom.
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PLASTOVÉ  STOŽIARE

9V V

Vlajkové stožiare FORMENTA - PRÍSLUŠENSTVO
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Ponúkame široký výber príslušenstva, ako pätky, ozdobné koncovky, svorky, objímky a laná. Inovácie  príslušenstva
zabezpečujú ľahkú výmenu  alebo doplnenie nových prvkov na vlajkový stožiar.

Vlajkové stožiare FORMENTA - PRÍSLUŠENSTVO

OZDOBNÉ KONCOVKY mosadznéOZDOBNÉ KONCOVKY plastové

LANO
Dodávané buď v  200 m rolkách
alebo balené v dĺžkach 10-34 m.

ZAISŤOVACÍ KLIN LANA

ZÁVAŽIE A OBJÍMKA
PRE JEHO UPEVNENIE
Dodávané v rôznych veľkostiach.

KRYT ZÁKLADNE
Vhodné pre stožiare Original,
Euromast alebo ISS.

MONTÁŽ DO TRUBKY PRÍCHYTKY na stenu
z nerezovej ocele na vertikálnu montáž.
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