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Platnost ceníku od 1.9.2021

Ceník hliníkových segmentových stožárů:

 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. 

Doporučení: doporučujeme Vám stožáry typu Super nebo SW, které používají patentovaný 
jednoduchý nerozbitný, bezúdržbový spouštěcí mechanismus fungující za každého počasí! 

Cenu dopravy Vám sdělíme obratem mailem. Poptejte na mail stozary@bpbohemia.cz 

Popis jednotlivých typů stožárů   

Stožár Standard: stožár s vnějším vedením lanka - dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, plastová 
hlavice, provazové vedení, patka. 

Stožár Super: stožár s vnitřním vedením lanka - dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná  
hlavice, plastový vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, POE úchyty, závaží, patka. 

Stožár Super lux(S Lux): stožár s vnitřním vedením lanka, zámkem, klikou - dodávka obsahuje: hliníkové 
eloxované roury, otočná hlavice, plastový vrchlík, provazové vnitřní vedení, navíjecí mechanismus, klika, zámek 
na klíč, POE úchyty, závaží, patka. 

Stožár Super Windtracker (SW): stožár s vnitřním vedením lanka a otočným ramenem - dodávka obsahuje: 
hliníkové eloxované roury, otočná hlavice, plastový vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho 
zajištění, POE úchyty, závaží, patka, otočné rameno Windtracker.  

Výška stožáru/typ STANDARD SUPER SUPER LUX SW SW Lux Banner 

5 m 3200/4300 3600/4800 5000/6100 4100/5200 5500/6600 3500/4600

6 m 3200/4300 3600/4800 5000/6100 4100/5200 5500/6600 3500/4600

7m 4200/5400 4700/5900 6000/7200 5100/6400 6500/7700 4500/5700

8m 4200/5400 4700/5900 6000/7200 5100/6400 6500/7700 4500/5700

9 m 4800/6000 5300/6500 6700/7900 5700/6900 7100/8300 5100/6300

10 m 5900/7000 6400/7600 8600/9900 6900/8100 8900/10300 6100/7400

11-12 m 7900 Kč 8500 Kč 9900Kč 8900Kč 10300 Kč 8100 Kč

Cena za stožár s pevnou patkou/sklopnou patkou
Pozn.: stožáry o výšce 12 m se dodávají se sklopnu patkou z hlediska bezpečnosti !!

Cena za montáž stožáru a zavěšení vlajek po vytvrdnutí betonu cca za týden.

Dopravné montážní čety 15 Kč/km

Příplatek za barvu dle vzorkovnice RAL - na dotaz

Na přání je možné provést i montáž patky , tj výkop zeminy a zabetonování patky pro nasazení stožáru

a zajistit též montáž stožáru a zavěšení vlajek po vytvrdnutí betonu cca za týden. 

1000 Kč/stožár

Cena za výkop zeminy a zabetonování patky 2500 Kč/patka

mailto:stozary@bpbohemia.cz


Stožár super Windtracker Lux(SW Lux): stožár s vnitřním vedením lanka, zámkem, klikou a otočným 
ramenem - dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná hlavice, plastový vrchlík , provazové vnitřní 
vedení, navíjecí mechanismus, zámek na klíč, klika, otočné rameno Windtracker, POE úchyty, závaží, pevná patka. 

Stožár Banner: stožár s otočným ramenem - dodávka obsahuje:   
hliníkové eloxované roury, otočná hlavice s ramenem, POE úchyty, závaží, patka. 

Průměr a délka rour je uvedena v následující tabulce (rozměr za + znamená délku osazení v rouře) 
Roury/výška 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 
50x2mm 233+26cm 333+26cm 216,5+26cm 267+26cm 283+26cm 233+26cm 233+26cm 333+26cm 
65x2,5mm 267+35cm 267+35cm 216,5+35cm 267+35cm 283+35cm 333+35cm 267+35cm 267+35cm 
80x2,5mm —— —— 267+40cm 267+40cm 334+40cm 334+40cm 267+40cm 267+40cm 
95x3,5mm —— —— —— —— —— —— 333cm 333cm 

Další technické parametry najdete v katalogových listech na 
http://www.sloupy.eu/vlajkove_stozary_segmentove.aspx kde kliknutím na jednotlivé typy stožáru se vám 
objeví pdf „katalogová karta“. 

U stožárů poskytujeme záruční lhůtu 5 roků (na tělo stožáru), na ostatní komponenty mimo provazového 
vedení 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je 
neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním a také v 
případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami. U vlajkových stožárů neručíme za 
statiku, upevnění a podklad.  
Dodavatel:    
BP Bohemia CZ s.r.o., Antala Staška 192, 512 51 Lomnice n.Pop.tel. 481/672893 
vlajky@bpbohemia.cz  www.bpbohemia.cz  

Další naše bezkonkurenční produkty: 

Reklamní, státní a znakové vlajky, beach vlajky, vlaječky, vlajkové provazce, PES transparenty, stojánky na 
vlaječky, interiérové stojany, držáky na fasádu, slunečníky, praporky, ubrusy, stojany A, plandavky, PVC  
praporky, PVC banery jednostranné, oboustranné atd.  
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