Návod
na použitie, údržbu a
obsluhu vlajkových stožiarov

Vlajkové sklolaminátové a hliníkové stožiare sú vysoko kvalitné výrobky s dlhou životnosou. Väèšina zákazníkov
vlajky nesahuje a nepoužíva iba na niektoré dni, ale necháva vlajky via 24 hodín denne, 365 dní v roku, èo znamená
znaèné zaaženie systémov vlajkových stožiarov. Ich správna funkènos vyžaduje nieko¾ko podmienok pri ich
používaní:

1) V priestore okolo stožiarov na maximálnu dåžku
vlajky a 360° dookola nesmú by žiadne prekážky a
zábrany (kríky, stromy, iné ståpy, dopravné znaèky,
atï.).

7) Vlajkové stožiare nepoužívajte ako ståpy na
umiestnenie reklamných bannerov, transparentov,
znaèiek, a podobne.

2) V zostave viacerých stožiarov musia by medzi
jednotlivými stožiarmi také odstupy, aby vlajky na
susedných stožiaroch nezasahovali ostatné stožiare.

8) Kotvenie vlajkových stožiarov nezasypávajte
mulèovacou kôrou, alebo zeminou. Spôsobuje
chemické reakcie, ktoré narúšajú pozinkovanie a tým
umožnia jeho koróziu. Kotvenie nechajte nezasypané,
aby bolo odvetrané.

3) Vlajky by mali ma plastové karabíny, nie kovové,
aby nepoškodzovali povrchovú úpravu stožiarov.
4) Pri väèších rozmeroch vlajok dochádza k ich
odchy¾ovaniu od stožiara. Ako príslušenstvo sa dajú
objedna plastové objímky, ktoré zamedzia tomuto
nežiadúci javu. Nikdy nepoužívajte na tento úèel
kovové retiazky, obruèe atï., ktoré môžu poškodi telo
stožiara.
5) Ak je vlajka zamotaná, nenechávajte ju dlhodobo
v takom stave, treba ju uvo¾ni a znova osadi, aby sa
zabránilo jej ïalšiemu poškodeniu pôsobením
silnejšieho vetra.
6) Pri stožiaroch s lankom pri každej výmene vlajky
kontrolujte opotrebenie lanka v mieste uviazania vlajky,
alebo v mieste systému napínacieho ramena. Pokia¾
lanko javí známky opotrebenia (èiastoèné natrhnutie,
alebo zodranie), lanko povytiahnite, ako pri prvej
inštalácii, a previažte, aby sa samovo¾ne neroztrhlo a
nespadlo z/do stožiara. Lanko má dostatoènú rezervu.
Týmto predídete následným rozsiahlejším servisným
zásahom pri pretrhnutí lanka.

9) Pri extrémnej sile vetra stiahnite vlajky zo
stožiarov, zabránite tým poškodeniu stožiara i vlajky !
Stiahnutie jednej vlajky zo stožiara trvá pod¾a typu
stožiara 2-5 minút. Pri poveternostných podmienkach,
keï vietor dosahuje rýchlos nad 80km/hod. je
stiahnutie vlajky podmienkou záruky !
10) Po cca 3-6 mesiacoch alebo po extrémnom vetre
kontrolujte a prípadne doahujte skrutky a kontramatky
kotvenia.
11) Záruku nie je možné uplatni ak je závada
spôsobená mechanickým poškodením (aj v priebehu
prepravy), nesprávnou montážou a používaním,
neodvratnou udalosou (živelná pohroma) a tak isto v
prípade úprav alebo opráv vykonaných nekompetentnými (nesplnomocnenými) osobami.
Záruku nie je možné uplatni v prípade, ak zákazník
vyžaduje modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie
funkcií výrobku nad rámec vlastností zakúpeného
modelu.

Pozrite si na našej web stránke:
- výroba vlajok: www.vlajky.sk
- výhody sklolaminátových stožiarov
- realizácie
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