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Basic zászlómerevítő

 

L-alakú alumínium
szerkezet

 
(Ø 25mm)

Zászlóvezető gyűrű

Külső zsinórvezetésű
zászlórúd esetén

 
   
   
   

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

    Select zászlómerevítő 
Fehér borítású,
üvegszálas rúdelem

Alumínium cső (Ø 20 mm) 
   

Belső zsinórvezetésű
zászlórúd esetén
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Méret Zászlóméret

100 x 250 cm
100 x 300 cm
100 x 400 cm
100 x 500 cm

 
120 x 250 cm 
120 x 300 cm 
120 x 400 cm
120 x 500 cm

 
150 x 300 cm
150 x 350 cm
150 x 400 cm
150 x 500 cm

 

Hátoldali nézet

· Tökéletesen sima zászlófelület

· Modern rendszer: alumínium cső, rugalmas, 
 üvegszálas elemek 

· Nagyméretű zászlókhoz 
 (150 cm) is használható

· Könnyű, mégis stabil 

· Minden szélforgó nélküli rúdnál alkalmazható

· Villámgyors összeszerelés: Az elemeket 
 egyszerűen a bújtatóba kell illeszteni

· Újrahasznosítható

· Nyolcas szélerősségig (kb. 75 km/h) használható

· Stabil alumínium csőprofil

· Külső zsinórvezetésű zászlórúd 
 esetén alkalmazható

· Minden szélforgó nélküli, külső 
 zsinórvezetésű zászlórúd
 esetén alkalmazható 

· Egyszerű összeszerelés: Az alumínium
 rúdelemeket a bújtatóba kell helyezni, 
 majd egymásba illeszteni 

· Újrahasznosítható

· Hetes szélerősségig (kb. 60 km/h) használható

A Select zászlómerevítő kiváló választás nagy formátumú zászlók utólagos 

merevítésére. Minden zászlórúd típushoz alkalmazható.

A piacon kapható legkorszerűbb, tartós zászlómerevítő egy alumínium csőből és egy 

üvegszálas elemből áll. Segítségével akár 150*500 cm-es zászlók is kimerevíthetőek.

A felszerelése egyszerű, csupán néhány másodpercet vesz igénybe.

A Basic zászlómerevítő külső zsinórvezetésű rudakhoz használható. 

Az L- alakú, alumínium szerkezettel akár 150 cm széles zászlók is kimerevíthetőek.

Más mobil szélforgóval ellentétben a Basic szerkezet nem húzza túl a zászlót, így 

annak élettartama hosszabb lesz. Enyhén szeles helyszínre ajánljuk.

Egyedi köztes méretek igény szerint 
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Méret Zászlóméret

Basic
zászlómerevítő
120 cm

120x250
120x300cm 
120x400cm

Basic
zászlómerevítő
150 cm

150x300cm
150x350cm
150x400cm

Egyedi köztes méretek igény szerint 
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