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Mast accessoires

Basic draaitop met uithouder

Stormvast draaitop met uithouder

360° draaibare masttop met uithouder. Dubbel gelagerd. 
Alleen voor masten met een binnendiameter van 54 mm. 
Uithouder in diverse lengtes leverbaar.

360° draaibare masttop met uithouder. Massief glijlager, 
leverbaar voor diverse mastdiameters. Onderdelen los 
leverbaar. Diverse mastknoppen mogelijk. Wordt compleet 
geleverd met een Stormvast staafgewicht en 4 flexibele 
clipringen. Uithouder in diverse lengtes leverbaar.

Stormvast 
staafgewicht

Stormvast 
kettinggewicht

Staafgewicht met 
stalen mastring

 
Massief staal. Wit 
of grijs gepoeder-
coat. Voorzien van 
hoogwaardig 
rubber stoot-
ringen. Wordt 
aan de mast 
gehouden d.m.v. 
clipringen.

 
Gegalvaniseerd 
metalen ketting 
in een slijtvaste 
polyester lus voor 
bevestiging om 
de mast. Wordt 
geleverd met 
karabijnhaak.

 
Massief staal. 
Wit (RAL 9010) 
gepoedercoat. 
Voorzien van een 
met kunststof 
beklede stalen 
mastring en kunst-
stof stootringen.
Wordt geleverd 
met karabijnhaak.

Universele nylon zelfsluitende clip voor 
de bevestiging van vlaggen, 
contragewichten, flexibele clipringen, 
enz.

Musketon

Deze ringen worden gebruikt om 
banieren en gewichten aan de mast te 
verankeren.

Softtube flexibele clipring

Nylon hijsoog om het vlaggenkoord 
door te leiden op het hoogste punt van 
de mast. Voorzien van schroefgaten.
Kleur zwart.

Hijsoog of koordgeleider

Kikker

Nylon kikker voor het opbinden van het 
hijskoord. Voorzien van schroefgaten. 
Kleur zwart.

Leverbaar in twee afmetingen:
17 cm en 11 cm.

Bij dit systeem loopt het hijskoord 
door de mast waardoor 
onbevoegden er niet bij kunnen. Een 
bijkomend voordeel is dat het koord 
zo niet meer door de wind tegen de 
mast kan klapperen. Onderaan de 
mast is het koord bereikbaar via een 
afsluitbaar luikje. De vlag wordt strak 
gehouden door een aan de mast 
verankerd contragewicht.

Anti diefstal systeem met luikje

Een extra beveiliging is de mastkrans.
Deze verhindert dat personen in de 
mast kunnen klimmen.

Mastkrans


