Vaste vlaggenmasten
Cilindrische mast

Kenmerken
•
•
•
•
•
•

Aluminium, legering van de eerste extrusie
Zonder onzuiverheden
Zonder dwars- en langsnaden
Onder- en bovendiameter identiek
Continue wanddikte (2.5 mm, 3 mm of 4 mm, afhankelijk van de hoogte van de mast)
Kop met koord en kikker

Standaardkleur
•
•

Grijs geanodiseerd (aluminium kleur)
Wit, RAL 9010, poedercoating (niet voor mast Ø100 mm)

Optie
•
•
•
•
•
•
•
•

Galgsysteem
Antidiefstalklemmen
Antidiefstalopzetbox
Liersysteem (enkel voor masten vanaf Ø70 mm)
Windzaksysteem
Andere kleur - keuze uit RAL gamma
Plaatsing door onze diensten
Onderhoud door onze diensten

Standaard afmetingen mast
Voor bevestiging aan de gevel:
          Lengte
•
2 meter
•
3 meter
•
3 meter
•
4 meter
•
6 meter
•
6 meter

Diameter
Ø 36 mm
Ø 36 mm
Ø 48 mm
Ø 48 mm
Ø 48 mm
Ø 60 mm

Wanddikte
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2,5 of 3 mm

Voor bevestiging in de grond:
         Lengte
•
6 meter
•
7 meter
•
8 meter
•
10 meter

Diameter
Ø 60 mm
Ø 60 mm
Ø 70 mm
Ø 100 mm

Wanddikte
2,5 of 3 mm
3 mm
4 mm
3 mm

Materiaalkeuze
De mast is vervaardigd uit aluminium, legering Al Mg Si 0,5 of 0,7 van eerste extrusie zonder onzuiverheden of
hersmolten met certiﬁ caat.

Vorm
Het proﬁel is naadloos en heeft een continue wanddikte
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Vaste vlaggenmasten
Oppervlaktebehandeling
De standaard oppervlaktebehandelingen zijn wit gepoedercoat (RAL 9010) of grijs geannodiseerd (15 mµ)
volgens de geldende Europese normen.
Als optie is de mast verkrijgbaar in alle andere kleuren van het RAL gamma.

Vlagbevestiging
•

Mast Ø36 mm

Bovenaan is een kunststofknop bevestigd. Deze is voorzien van een haakje voor de bevestiging van de 		
vlag. Een kunststof klem is verschuifbaar op de mast naargelang de afmetingen van de vlag.
Optie:
Deze mast is verkrijgbaar in galguitvoering hetzij met een klem onderaan (enkel voor binnengebruik)
hetzij met tegengewicht onderaan (voor buitengebruik).
•

Mast Ø48 mm en Ø60 mm

Bovenaan is een kunststofknop bevestigd. Deze is voorzien voor het inbrengen van het hijskoord. Het hijskoord en
kunststof vlaggenhaken worden meegeleverd, als ook een koordhouder uit kunststof die op iedere hoogte van de
mast geklemd kan worden.
Het hijskoord loopt over een aluminium geleider om het inslijten van het koord in de kunststof kop te vermijden.
Optie:
Deze mast is verkrijgbaar met 2 verschuifbare klemmen om de vlag tussen te spannen
(diefstalbeveiliging van de vlag).
De mast Ø60 mm kan uitgerust worden met galgsysteem en tegengewicht.
•

Mast Ø70 mm

Bovenaan is een kunststofknop bevestigd. Deze is voorzien voor het inbrengen van het hijskoord. Het hijskoord
en kunststof vlaggenhaken worden meegeleverd, als ook een koordhouder uit kunststof om op de mast vast te
schroeven (RVS schroeven worden bijgeleverd).
Het hijskoord loopt over een aluminium geleider om het inslijten van het koord in de kunststof kop te vermijden.
Optie:
De mast Ø70 mm kan uitgerust worden met galgsysteem en tegengewicht.
•

Mast Ø100 mm

Bovenaan is een kunststofknop bevestigd. Deze is voorzien voor het inbrengen van het hijskoord. Het hijskoord
en kunststof vlaggenhaken worden meegeleverd, als ook een koordhouder uit kunststof om op de mast vast te
schroeven (RVS schroeven worden bijgeleverd).
Het hijskoord loopt over een aluminium geleider om het inslijten van het koord in de kunststof kop te vermijden.
Optie:
De mast Ø100 mm kan uitgerust worden met een hijsbaar galgsysteem en tegengewicht.
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Vaste vlaggenmasten
Bevestiging van cilindrische masten aan de gevel
Voor bevestiging aan de gevel heeft u de keuze uit volgende muurbeugels:
•
Mast Ø36 mm
Schuine muurbeugel voor 1, 2 of 3 masten onder een hoek van 45°
Loodrechte beugel voor 1 mast onder hoek van 90°
•
Mast Ø48 mm
Schuine muurbeugel voor 1 of 2 masten onder hoek van 30°
Loodrechte beugel voor 1 mast onder hoek van 90°
Beugel evenwijdig met de muur voor bevestiging van 1 mast
•
Mast Ø60 mm
Schuine muurbeugel voor 1 of 2 masten onder hoek van 20°
Loodrechte beugel voor 1 mast onder hoek van 90°
Beugel evenwijdig met de muur voor bevestiging van 1 mast

Plaatsing van cilindrische masten in de grond
Voor plaatsing van de mast in de grond heeft u de keuze uit volgende grondbevestingingen:
•
Grondkoker
Voor cilindrische mast Ø60 mm - Ø70 mm en Ø100 mm. Grondkoker volledig verzonken in het maaiveld.
Bovenaan en onderaan voorzien van centreerringen uit harde kunststof. Geleverd met kunststof afsluitdeksel.
•
Overschuifkoker
Voor cilindrische mast Ø48 mm - Ø60 mm - Ø70 mm en Ø100 mm. Koker half in, half uit de grond vervaardigd uit
thermisch verzinkt staal.
•
Kantelvoet
Voor cilindrische mast Ø60 mm - Ø70 mm en Ø100 mm. De kantelvoet uit thermisch verzinkt staal heeft een drie
hoekige onderplaat, geschroefd op 3 ankerstangen. De buis waarover de mast schuift klemt zich vast in de mast.
•
Verticale koker
Loodrechte stalen koker met vaste voetplaat. Geplastificeerd, voor plaatsing op het dak of op een betonplaat.
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