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Hliníkové svetelné stožiare kužeľovité
EN AW-6063 T6 (AlMg0,7Si)

Zemný článok pre optimálnu ochranu proti korózii.
  Svetelné stožiare HDPE sú obzvlášť odolné voči 
  elektrolytickej korózii (blúdivý prúd).
  Stožiar je spojený so zemným článkom s HDPE  
  manžetou. To zaručuje vysokú ochranu proti
  striekajúcej vode, konštantnej vlhkosti, cestnej soli,  
  moču a pod.
  Všetky svetelné stožiare sú vybavené odolnými, 
  vysoko kvalitnými a 100% recyklovateľnými 
  manžetami z HDPE.

    
HDPE - ZEMNÝ ČLÁNOK

Prevedenie HdPe

• EN AW-6063 T6
• Brúsený hliník
• Dlhá životnosť
• Ľahká inštalácia vďaka nízkej váhe
• Povrchové úpravy ako napríklad 

eloxovanie alebo prášková povrchová úprava 
možné

 SVETELNÉ STOŽIARE Z HLINÍKA
• Dvojitá izolácia
• Udržateľné, nenáročné na údržbu a úsporné
• Šetrné k životnému prostrediu a klimaticky 

neutrálne
• CE certifikované

 Hliníkový svetelný stožiar

 HDPE - zemný článok

 Hliníková spodná rúra
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A B C
4000 mm 60 mm 114 mm

6000 mm 60 mm 135 mm

8000 mm 76 mm 165 mm

ROZMERY

* Ďalšie rozmery a varianty prevedenia na dopyt!

BLECHA Váš zástupca 
pre svetelné stožiare - 
Nedal
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Hliníkové svetelné stožiare kužeľovité
EN AW-6063 T6 (AlMg0,7Si)

Pomocou hliníkovej príruby sa svetelný stožiar ukotví  
do zeme (základu).

PRÍRUBA

Prevedenie S Prírubou
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A B C
4000 mm 60 mm 114 mm

6000 mm 60 mm 135 mm

8000 mm 76 mm 165 mm

ROZMERY

* Ďalšie rozmery a varianty prevedenia na dopyt!

BLECHA Váš zástupca 
pre svetelné stožiare - 
Nedal
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Hliníkové svetelné stožiare kužeľovité
EN AW-6063 T6 (AlMg0,7Si)

podľa EN 12767 resp. normy 70/100 NE3
Unikátna patentovaná konštrukcia. 

 
V prípade nárazu sa stožiar oddelí od nohy stožiaru.

Poškodenie vozidla, cestujúcich a stožiaru zostáva nízke.

OCHRANA PRI KOLÍZII

Ďalšie prevedenia na dopyt

NORMÁLNA SITUÁCIA

PO KOLÍZII

• Stožiare s integrovanou ochranou pri kolízii
• Rôzne dĺžky (3500 mm až 12000 mm)
• Pripravené pre Smart Cities technológiu
• Ďalšie varianty na vyžiadanie dodateľné

                   NA DOPYT               VÁŠ BLECHA PLUS
• Štandardný sortiment, kusovo dodateľný
• Servisné dvierka kedykoľvek nahraditeľné
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Naše hliníkové svetelné stožiare spĺňajú dnešné 
   požiadavky trvalo udržateľného obstarávania.
   Dosiahnite Vaše ciele udržateľnosti a prispejte    
   dokazateľne k ekologickému dizajnu verejného priestoru.

BLECHA Váš zástupca 
pre svetelné stožiare - 
Nedal

výhody hliníkových Svetelných Stožiarov

• rýchla montáž
• nízke náklady na montáž
• dlhá životnosť
• takmer žiadne náklady na údržbu
• vysoká zostatková hodnota

EKONOMICKÉ

• bezpečná montáž
• vysoká absorpcia energie
• nízke riziko poranenia

BEZPEČNÉ

• dlhá životnosť
• žiadne emisie
• plne recyklovateľné

STABILNÉ
 4 metre

 5 metrov

 6 metrov 

 8 metrov

 10 metrov 58 kg

47 kg

20 kg

17 kg

13 kg

139 kg

102 kg

45 kg

42 kg

38 kg

HLINÍK OCEĽ

POROVNANIE VÁHY HLINÍK / OCEĽ



Blecha Kft. 
Blecha utca 0490/5 hrsz • 52423 Daruszentmiklós • MAĎARSKO • Tel.: +36 25 626 600  
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Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA • Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096

E-Mai l:  office@blecha.at
www.blecha-a lu.cz •  www.aluprof i l .at  •  www.aluzaun.at

SME TU PRE VÁS

BLIŽŠIE INFORMÁCIE A ĎALŠIE ŠPECIÁLNE PROFILY NÁJDETE V NAŠOM KATALÓGU

NÁŠ -SERVIS

   VAŠE VÝHODY

Vlastná doprava  
spoločnosti Blecha

Viac ako 2800 štandardných  
a špeciálnych profilov  
na našom sklade

Rýchle spracovanie zákaziek

Logistické centrum s  
možnosťou skladovania

Špeciálne profily podľa  
priania zákazníka

Kompetentné poradenstvo

Rakúska rodinná spoločnosť

Rezanie a prírezy  
podľa priania zákazníka

30 33 rokov skúseností v branži

Exportujeme do viac 
ako 60 krajín sveta

http://www.blecha.at/sk/kontakt/
https://www.blecha.at/sk/kontakt/

