Zászlórudak alumíniumból

www.konstrual.hu

KONSTRUÁL Kft. ötvözött alumínium idomokból készített formatervezett zászlórúdjai méltó
és praktikus tartószerkezetek az Ön igényes
zászlóihoz. A zászlórudak anódos oxidációval fémszínben, vagy elektrosztatikus porszórással RAL 9010
(fehér), 5011 (acélkék), 6005 (mohazöld), 8017
(csokoládébarna), 9005 (fekete) színekben kerülnek
elõállításra.
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Minden zászlórúd gondos munkával és az ISO 9001
minõségbiztosítási rendszerrel támogatva készül az Ön
számára.
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*Rejtett zsinórozással a D méret 100 mm, a d méret 76 mm.

Földhüvelyes
rögzítés

Lehajtható
rögzítés
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Típus leírás

Földhüvelyes

Magasság
5

Kialakítás és telepítés
01

Lobogós

Lobogós zászlófelerõsítés, külsõ zsínórozás, kikötõszarvas zsinórrögzítés.
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Szélforgós

Szélforgós zászlófelerõsítés, belsõ zsinórozás kulcsos zárással.
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Rúdvég szélforgós

Rúdvégre szerelt szélforgó, zsinór nélkül.
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Rejtett zsinóros, lobogós

Lobogós zászlófelerõsítés, belsõ zsínórozás, kulcsos zárással.

Lehajtható

Az alaptípusok jellemzõi és jelzõszámai
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Lobogós

Lobogós zászlófelerõsítés, külsõ zsínórozás, kikötõszarvas zsinórrögzítés.
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Szélforgós

Szélforgós zászlófelerõsítés, belsõ zsinórozás kulcsos zárással.
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Rúdvég szélforgós

Rúdvégre szerelt szélforgó, zsinór nélkül.
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Rejtett zsinóros, lobogós

Lobogós zászlófelerõsítés, belsõ zsínórozás, kulcsos zárással.
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Példa a típus megjelölésére: Alumínium ZászlóRúd 8 m magas, szélforgós, lehajtható= AZR-813
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Zászlórögzítés
Lobogós

Szélforgós

Rúdvég szélforgós

Rejtett zsinóros,
lobogós

Kötélrögzítés és ellensúly
Kikötôszarvas

Rejtett zsinórozású

Ellensúly

A KONSTRUÁL zászlórudaknál a zászló mozgatásához alkalmazott
Ø 4 mm-es zsinór csavarodás mentes, nagy szilárdságú.
A zsinórvezetõ görgõk, rögzítô elemek mûanyagból készülnek. Az
alkalmazott acél alkatrészek rozsdamentesek, illetve horganyzottak.
A zászlórúd végdísz fémnyomott alumínium natúr eloxált színben.
A rudak kezelônyílás fedele poliészter anyagú, alumínium színû (a
porszórt rudaknál is).
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A zászlórudak telepítési megoldásai
Földhüvelyes telepítés

Lehajtható rögzítés

A földhüvelybe
beszivárgó víz
elvezetésérôl
gondoskodni kell.

Alapozási méretek
Alaptest átmérõ:........500 mm

Alapmélység: ...................5, 6, 7 méter magas rúdnál min. 800 mm
.........8 méter magas rúdnál min. 1000 mm

A kivitelezési méreteket a talajviszonyok határozzák meg.

.........9 méter magas rúdnál min. 1200 mm

A Konstrual Kft. zászlórúd-választékait bôvítik az alábbi típusok:
l

JÁRMÛKERÉKKEL
RÖGZÍTHETÔ
ZÁSZLÓRÚD
A szétszerelhetô rudak
4 és 6 m magasságúak. Rögzítésük a
jármû kerekével történik.

l

EGYEDI
ZÁSZLÓRUDAK
Technológiai lehetôségünkön belül igény
szerint vállalkozunk
egyedi rudak gyártására is.

Az aluminium zászlórudak az alábbi címen rendelhetôk meg:
KONSTRUAL Kft.
8000 Székesfehérvár, Repülôtér • Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 221.
Tel./Fax: (36) 22/501-694 • Mobil: (36) 20/932-4451, (36) 20/936-1472
E-mail: konstru@datatrans.hu • Internet: www.konstrual.hu
A termékek folyamatos fejlesztése miatt a szerkezetek, vagy elemeik változhatnak.
Garanciális feltételek: ajánlat szerint.

II. kiadás

