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1. Uithouder profiel
     (Universele uithouder profiel geschikt voor elk soort banier, max. 150cm)
2. Schroefoog
     (Oog t.b.v. bevestiging bovenzijde banier)
3. Banierhouder kop
     (Eenvoudig te voorzien van een sierknop)
4. Zelfsmerende HDPE lager
5. Aluminium buis
     (Ter versteviging van de top, alleen bij polyester vlaggenmast)
6. PVC ring
     (Polyurethaan ring met nippel t.b.v. een soepele geleiding van de banier
      langs de mast)
7. Contragewicht
     (Het contragewicht zorgt ervoor dat de vlag strak langs de mast wappert
      en verlengt tevens de levensduur van de vlag, doordat de vlag haar 
      energie kwijt kan door op te bollen bij harde windstoten)
4. Nastelbaar kantelanker
     (volblad verzonken)
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Dit type mast is verkrijgbaar in:

* Polyester conisch 120-65mm
* Aluminium conisch 114-60mm
* Aluminium cilindrisch Ø70-90mm

Twister vlaggenmast
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1. Sierknop plat kunststof
2. Uithouder profiel
     (universele uithouder profiel, max. 150cm)
3. Railprofiel
     (aluminium geanodiseerd profiel voor geleiding van de vlag)
4. Leuver
     (ten behoeve van bevestiging van de banier, geleid door railprofiel)
5. Contragewicht
     (het contragewicht zorgt ervoor dat de vlag strak langs de mast wappert
      en verlengt tevens de levensduur van de vlag, doordat de vlag haar 
      energie kwijt kan door op te bollen bij harde windstoten, verdekt in
      railprofiel)
7. ISS anti-diefstal systeem
     (bij een vlaggenmast met een anti-diefstal systeem wordt de vlaggenlijn
      via de luxe goudkleurige knop naar de binnenkant van de vlaggenmast
      geleid. In de unit bevindt zich een clamcleat waar de vlaggenlijn zichzelf
      tussen vastklemt. De unit is d.m.v. een deksel met cilinderslot afsluitbaar )
8. Roterend en nastelbaar kantelanker
     (kogelgelagerd, 360° roterend, volblad verzonken)

Dit type mast is verkrijgbaar in:

* Aluminium conisch 100-60mm
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Ook verkrijgbaar
  als liersysteem
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