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VLaGGenmasten

Vlaggenmasten zijn permanente dragers voor vlaggen en worden vast in de grond bevestigd. 
Ze zijn volledig naadloos en vervaardigd met een hoogwaardige aluminium legering. 

De mast is verkrijgbaar in wit gepoedercoat of natuurkleur geanodiseerd. (grijs)

Beschikbare lengtes
6m  cilindrisch 60mm conisch 60-114mm hijsbare galg 100mm
7m  cilindrisch 60mm conisch 60-114mm
8m  cilindrisch 70mm conisch 60-114mm hijsbare galg 100mm
10m    conisch 60-145mm
12m    conisch 60-145mm



VLaGGenmasten
specificaties
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U heeft de keuze uit:
n  Cilindrische mast (deze heeft dezelfde diameter boven en onderaan)  
  of conisch (breder onderaan en smaller bovenaan).
n  Standaard mast voor horizontale of vertikale vlaggen of mast met galg voor vertikale vlaggen.

maSTkop mET koorD En kikkEr
■ ■■ De vlaggenlijn loopt buiten de mast en door de mastknop.
■ ■■ De koord wordt vastgelegd op de kikker.

GronDBEVESTiGinG

Grondkoker  kantelbare sokkel, waardoor de 
mast kan kantelen en de vlag 
gemakkelijk vervangen kan 
worden.

maSTkop mET DraaiBarE GalG 
Voor hET pErmanEnT UiThoUDEn Van DE VlaG
■ ■■ Draait 360° met de wind mee. 
■ ■■ het binnenstuk van het galgsysteem bestaat uit een zelfsmerend 

draaisysteem (glijlager) en zorgt ervoor dat de uithouder steeds 
om zijn as met de wind meedraait.

■ ■■ De vlag wordt naar beneden gehouden met een tegengewicht.
■ ■■ 2 jaar garantie op het roterend mechanisme.

maST mET hiJSBarE GalG
■ ■■ Eenvoudigste systeem om uw vlag te wisselen!
■ ■■ aluminium mast van een hoogwaardige legering, zonder lasnaden.
■ ■■ Diameter 60 mm en wanddikte min. 3 mm.
■ ■■ met hijsbare galg : hoogwaardig galgsysteem met glijlagers dat  

over de mast schuift en zich bovenaan in de draaibare mastknop haakt.
■ ■■ draaibare mastknop met interne katrol
■ ■■ met telescopische aluminium stok met haak om de galg naar  

beneden te trekken
 

maST mET anTiDiEFSTalSySTEEm
■ ■■ mastkop met koord die binnenin de mast loopt.
■ ■■ Geen hinderlijk gekletter van het koord tegen de aluminium mast.  
■ ■■ De vlaggenlijn wordt vastgezet op de kikker die verborgen in een  

kastje, afgesloten met een sleutel.
■ ■■ De vlag wordt naar beneden gehouden met een tegengewicht.


