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T-Pole®



T-Pole®

A T-Pole® termékcsalád mobil alumínium rúdjai könnyen szállíthatók és egyszerűen kezelhetők.  
Akár egy ember is percek alatt össze tudja állítani. Kis súlyának, stabilitásának, valamint magasságá-
nak köszönhetően mind beltéri, mind szabadtéri rendezvények kedvelt reklámeszköze.

A T-Pole® 100 termékcsalád hordozható teleszkópos 
rúdjainak fix magassága 5,40 m. Az ezüstszínű eloxált 
alumíniumból készült teleszkópos rúd elemeit gomb-
rugó segítségével rögzíthetjük.

fix magasságú (5,4 m)
egy rúdra akár 3 zászló is felhelyezhető
különféle talpakkal rendelhető

T-Pole® 100

a teleszkópos rúd 
alsó szegmensének 
átmérője 55 mm
a forgó merevítő 
hossza 115 cm, átmé-
rője 20 mm
a zászló mérete:  
115 x 350 cm
6-os szélerősségig 
használható  
(max. 49 km/h)
folyamatos külté-
ri használatra nem 
alkalmas

a teleszkópos rúd 
alsó szegmensének 
átmérője 55 mm
a forgó merevítő 
hossza 115 cm, átmé-
rője 20 mm
a zászlók mérete:  
115 x 350 cm
3-as szélerősségig 
használható  
(max. 19 km/h)
folyamatos külté-
ri használatra nem 
alkalmas

a teleszkópos rúd 
alsó szegmensének 
átmérője 55 mm
a forgó merevítő 
hossza 115 cm, átmé-
rője 20 mm
a zászlók mérete:  
115 x 400 cm
3-as szélerősségig 
használható  
(max. 19 km/h)
folyamatos külté-
ri használatra nem 
alkalmas

a teleszkópos rúd 
alsó szegmensének 
átmérője 55 mm
a forgó merevítő 
hossza 115 cm, átmé-
rője 20 mm
a zászlók mérete:  
115 x 400 cm
3-as szélerősségig 
használható  
(max. 19 km/h)
folyamatos külté-
ri használatra nem 
alkalmas

T-Pole® 100,  
egy zászlóval

T-Pole® 100, két zászlóval 
(egy síkban)

T-Pole® 100, két zászlóval 
(egymással szemben)

T-Pole® 100,  
három zászlóval



Talpak

Vízzel tölthető talp

• ezüstszürke műanyag talp hordtáskával
• méret: 80 x 80 x 15 cm
• súly: kb. 10 kg
• töltési mennyiség: 70 l
• T-Pole® 100-hoz
• beltéri és kültéri használatra

Négyzetes talp

• ezüstszínű eloxált acéltalp
• méret: 55 x 55 cm
• súly: kb. 20 kg
• egyzászlós T-Pole® 100-hoz,  

T-Pole® 200-hoz
• beltéri használatra, kültéren  

csak súllyal

Földhüvely

• feketére lakozott acél talp
• hossz: 40 cm
• súly: kb. 1,5 kg
• egyzászlós T-Pole® 100-hoz
• kültéri használatra

Kereszt alakú talp

• összecsukható alumínium talp  
hordtáskával

• méret: 100 x 100 cm
• súly: kb. 3,3 kg
• T-Pole® 100-hoz
• kültérre csak vízzel tölthető nehezékkel: 

75 x 75 x 12 cm, töltési mennyiség: 50 l

Autós talp (csak súllyal használható)

• ezüstszínű lakkozott acél talp
• méret: 45 x 65 cm
• súly: kb. 4,8 kg
• egyzászlós T-Pole® 100-hoz,  

T-Pole® 200-hoz
• beltéri és kültéri használatra

Autós talp economy (csak súllyal  
használható)

• porszórt acél talp
• méret: 58 x 24 cm
• súly: kb. 3 kg
• egyzászlós T-Pole® 100-hoz,  

T-Pole® 200-hoz
• beltéri és kültéri használatra

Teleszkópos rúd (T-Pole® 200)

A Hungarodekor teleszkópos rúdja könnyen és gyorsan összeszerelhető, magassága igény szerint 
állítható. Mind merevítővel, mind anélkül használható kül– és beltéren egyaránt. Az ezüst színű, eloxált 
alumínium rúdrészek egyszerűen, ellentétes irányú csavarással rögzíthetőek a kívánt magasságban.

2,1–3,7 m (2 részből áll)
2,2–5,5 m (3 részből áll)

Állítható magasság:

max. 1,2 m szélességű zászlóhoz
körbe forog, átmérő: 20 mm

Forgó merevítő:

max. 38 km/h szélerősségig
tartós kültéri használatra nem alkalmas

Kültéri használat:
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