FLAGGSTÄNGER

Flaggstänger av högsta kvalitet

Våra flaggstänger håller allra högsta kvalitet. Vi har storlekar från 6 meter upp till 18 meter. Vi har flaggstänger för
olika markfästen med invändig och utvändig lina. Vi har även en mängd tillbehör till flaggstänger.

FLAGGSTÅNG ORIGINAL

FLAGGSTÅNG ORIGINAL U-BALK FLAGGSTÅNG ELIT LÅS

Flaggstång Original har normalt markfäste och
utvändigt linsystem. För att låsa linan korsslår
man den över knapen. Flaggstångsfästet fungerar både vid mark- och bergmontage samt vid
montage på flyttbart fundament.

Flaggstången Original U-balk är likadan som
flaggstång Original förutom att den är anpassad för U-balksinfästning vilket gör att du kan
byta ut din gamla flaggstång utan att behöva
byta fästet.

Flaggstången Elit lås är en modell med invändigt linsystem och låsbar lucka. Med invändig
flagglina slipper du smatter mot stången. Den
låsbara luckan minskar risken för stöld och
vandalisering.

FAKTA FLAGGSTÄNGER
Höjder

6 - 18 m

Material

Glasfiberarmerad
polyester

MILJÖVÄNLIG PRODUKT
FLAGGSTÅNG ELIT VEV
Flaggstången Elit vev är en mycket exklusiv flaggstångsmodell
med invändig, extra stark flagglina och ett vevsystem i rostfritt
stål. Med invändig flagglina slipper du smatter mot stången och
med hjälp av veven går det smidigt att hissa upp flaggor. Det
går att välja till lås till denna modell för att minska risken för
stöld och vandalisering.

Våra flaggstänger är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och de är
även miljödeklarerade. Det innebär att nyckeltal tydliggör olika
former av miljöpåverkan.

10 ÅRS GARANTI
För alla våra flaggstänger är det 10 års garanti. En godkänd reklamerad flaggstång ersätts med en helt ny.
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WINDTRACKER

FLAGGVIKT

Windtracker är en roterande toppinne som sträcker ut och exponerar
flaggorna även när det är vindstilla. Om du vill att er logotyp alltid
syns ordentligt på dina företagsflaggor är detta ett perfekt tillbehör.
Windtrackern hissas upp i flaggstången till skillnad från Roto-topen där
flaggstången måste fällas.

En flaggvikt är ett komplement till våra Elit-flaggstänger som har invändigt linsystem. Flaggvikten har som funktion att sträcka ut flaggans
nedre hörn mot flaggstången så att den inte fladdrar löst. Detta är en bra
produkt för ditt företag då den kan sträcka ut era företagsflaggor så att
t.ex. en logotyp syns bättre.

ROTO-TOP

FÄRGADE FLAGGSTÄNGER

En Roto-Top är en toppinne som sträcker ut din flagga och ser till att den
exponeras även när det är vindstilla. För att montera roto-topen fälls
flaggstången. Med detta system slipper du alla flagglinor och driftsäkerheten blir extremt hög.

Alla våra flaggstänger kan lackas i valfri färg enligt RAL-färgskalan och vi
erbjuder dessutom exklusiva metallic-nyanser (guld, brons och silver).
Färgade flaggstänger kan ge unika möjligheter för exempelvis ett företag
att sticka ut från mängden och profilera sitt varumärke.

FLAGGSTÅNGSKULOR

FLAGGSTÅNGSBELYSNING

Välj färg på din flaggstångskula. Vi har tre färger: Mässing, silver och vit.

Belysning i din flaggstång lyser upp under den mörka tiden på året. Vi
har både varmvit och kallvit belysning och för alla höjder av flaggstänger.
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