
T-Pole®

Více informací najdete na www.vlajky.cz

T-Pole® 200
  ·  libovolně nastavitelná výška

  ·  rychlá a jednoduchá montáž

T-Pole® 100
  ·  pevná výška 5,4 m

  ·  možnost vyvěsit až 3 vlajky 
     (dle typu stožáru) 



T-Pole® 100, 
jednoramenný

T-Pole® 100, 
dvouramenný

T-Pole® 100, 
paralelní

T-Pole® 100, 
trojramenný

Pevná výška 
stožáru

 5,4  m 5,4  m 5,4  m 5,4  m

Teleskopický 
stožár

eloxovaný hliníkový stožár v barvě stříbra, čtyřdílný, Ø 55 mm / 48 mm / 41 mm / 34 mm

Rameno
· jedno otočné rameno
· délka 115 cm, Ø 20 mm

· dvě otočná ramena
· délka 115 cm, Ø 20 mm

· dvě horní a dvě spodní 
   otočná ramena
· délka 115 cm, Ø 20 mm

· tři horní a tři spodní 
   otočná ramena
· délka 115 cm, Ø 20 mm

Hmotnost 4,6 kg (stožár+rameno) 6,6 kg (stožár+ramena) 8,4 kg (stožár+ramena) 8,5 kg (stožár+ramena)

Velikost 
vlajky

115 x 350 cm 115 x 350 cm 115 x 400 cm 115 x 400 cm

Použití

· v závislosti na vybraném 
   typu podstavce do
   stupně síly větru max. 6
   (max. 49 km/h)

· v závislosti na vybraném 
   typu podstavce do
   stupně síly větru max. 3 
   (max. 19 km/h)

· v závislosti na vybraném 
   typu podstavce do
   stupně síly větru max. 3
   (max. 19 km/h)

· v závislosti na vybraném 
   typu podstavce do
   stupně síly větru max. 3 
   (max. 19 km/h)

Dodáváme včetně přepravní tašky

T-Pole® 200
Výška 
stožáru

·  výškově plynule nastavitelný od 2,2 m do 6 m

Teleskopický 
stožár

· eloxovaný hliníkový stožár v barvě stříbra 
· čtyřdílný, Ø 55 mm / 49 mm / 42 mm / 36 mm
· aretace díky otočení jednotlivých tyčí

Otočné 
rameno

· 360° otočné
· délka 120 cm, Ø 20 mm

Hmotnost · 5,5 kg (stožár+rameno)

Velikost 
vlajky

· individuální, max. do 120 x 400 cm

Použití
· v závislosti na vybraném typu podstavce do stupně síly
   větru max. 5 (max. 38 km/h)

Dodáváme včetně přepravní tašky

Seřízení světel

 ZDARMA
Seřízení světel

 ZDARMA

Vodou plnitelný stojan 80 x 80 x 15 cm/12 kg
· plastový podstavec (objem 70 l)
· stříbrnošedý 
· včetně přepravní tašky
· vhodný pro T-Pole® 100 a T-Pole® 200
· pro vnitřní a venkovní použití

Křížový skládací stojan Ø 110 cm/3,3 kg
· hliníkový profil s plastem 
· včetně přepravní tašky
· vhodný pro T-Pole® 100 a T-Pole® 200
· pro vnitřní použití, venkovní pouze se 
  zátěžovým vakem 50 l 

Deska 55 x 55 cm/19,7 kg
· ocelová deska s povrchovou úpravou komaxitem
· stříbrnošedá 
· vhodná pro T-Pole® 100 jednoramenné a T-Pole® 200
· pro vnitřní použití, venkovní pouze se zatížením

Nájezdový stojan 45 x 65 cm/4,8 kg
(použití pouze se zátěží)
· ocelový stříbrnošedý 
· vhodný pro T-Pole® 100 jednoramenné a T-Pole® 200
· pro vnitřní a venkovní použití

Zatloukací patka délka 40 cm/1,5 kg
· ocelová, černá
· vhodná pro T-Pole® 100 jednoramenné a T-Pole® 200
· venkovní použití

Nájezdový stojan Economy 58 x 24 cm/3,5 kg 
(použití pouze se zátěží)
· ocelový s povrchovou úpravou komaxitem, stříbrnošedý  
· vhodný pro T-Pole® 100 jednoramenné a T-Pole® 200
· pro vnitřní a venkovní použití

Křížový stojan Ø 100 cm/tubus Ø 56 mm/17 kg
· ocelový kříž s povrchovou úpravou komaxitem 
· stříbrnošedý
· vhodný pro T-Pole® 100 a T-Pole® 200
· pro vnitřní i venkovní použití (vyšší stabilita se 
  zátěžovým vakem 50 l)

Zátěžový vak
· objem 50 l vody
· 75 x 75 x 12 cm

Více informací o celém sortimentu výrobků naší firmy najdete na www.vlajky.cz

Inter Flag s.r.o., Za Školou 234, 512 51 Lomnice nad Popelkou, telefon: 481 629 080, fax: 481 672 160, e-mail: vlajky@interflag.cz, www.vlajky.cz, e-shop: obchod.vlajky.cz
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Podstavce

Příslušenství

Protože neustále vyvíjíme různá zlepšení, vyhrazujeme si právo na drobné technické odchylky a změny.


