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Trojnožka MIDI 
kvalitní příhradový stativ na střechu
 

Kód: TRMIDI

Popis: 
Stativ - příhradový - 3nožka pro použití na plochou střechu 
nebo jako mobilní řešení.
Díky velké váze a masivní základně je naprosto stabilní!
Dle zatížení roznášecích noh se úměrně zvyšuje návětrná plocha. 

Volitelné příslušenství: 
SZKVET - Sada zatěžovacích květináčů
SZDLAZ - Sada pro závaží dlaždice

akční cena podzim 2021......24.990 Kč

Trojnožka MAXI 
kvalitní příhradový stativ na střechu
 Kód: TRMAXI

Popis: 
Stativ pro náročné - 3nožka pro použití na plochou střechu 
nebo jako mobilní řešení.

Díky dvojitým spojům a tuhosti konstrukce lze použít pro 
vysokofrekvenční spoje na vrcholu stožáru!
Dle zatížení roznášecích noh se zvyšuje návětrná plocha.
Při správné instalaci a vhodné zátěži lze prodloužit až na 6m. 

Volitelné příslušenství: 
SZKVET - Sada zatěžovacích květináčů
SZDLAZ - Sada pro závaží dlaždice
SZDLAZ4 - Sada pro zatížení 4 dlaždicemi do plochy

akční cena podzim 2021.........35.990 Kč

* Omezeno skladovou zásobou materiálu!

Ceny železa rostou rychleji než tráva!
  Nakupte nyní! výhodné ceny!Ještě za

S námi výhodně!

!!! POZOR !!! JEŠTĚ STÁLE NABÍZÍME INDIVIDUÁLNÍ SESTAVY
 PŘÍHRAD ZA VÝHODNOU CENU!
PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Zakázková výroba:

Nabízíme Vám kapacity pro realizaci speciálních požadavků:

Stožáry, držáky, konzole, plošiny, lávky, ochozy a další.

Uděláme návrh, spočítáme statiku. Dodáme jako celek!

WFmetal NEWS

!!

výroba:
U Koupaliště 447, 592 02 Svratka

telefon: +420 608 883 484
info@wfmetal.cz

sídlo společnosti:
WFmetal, s.r.o.

Bednářská 1024/4, 180 00 Praha 8 Libeň
praha@wfmetal.cz

expedice CZ + SK:
Svratouch 217, 539 42 Svratouch

telefon: +420 777 083 484
expedice@wfmetal.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH a mají omezenou platnost.

*

*
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Plánujete-li realizaci zakázkové výroby, ale i dlouhodobě plánovanou výstavbu, 

v tomto podzimním čase je ideální příležitost!

Chystáte se na stavbu stožáru nebo větší investici do výstavby sítě? 

Právě nyní lze domluvit zajímavé ceny.

Rádi poradíme:
-  pošleme vzorový projekt (dwg, pdf)

-  k dispozici jsou univerzální statické posudky pro daný stožár, ale zajistíme i statiku na konkrétní stavbu

-  fotografická podpora- šalování, základ, armování, výstavba

-  pokud plánujete nevšední typ stožáru nebo speciální použití konstrukcí, neváhejte se telefonicky obrátit na číslo

 + 420 608 883 484 - zde Vám poradíme a vysvětlíme jednotlivé kroky 

-  dle Vašeho zadání můžeme pomocí zakázkové výroby vyrobit i nevyrobitelné

-  za deset let praxe v oboru máme velmi bohaté zkušenosti a přehled o možných realizacích

- vlastníme universální statické posudky na jednotlivé sestavy, ale i posudky pro mnoho konkrétních případů

- správný návrh konfigurace stožáru téměř okamžitě díky výpočetnímu SW a databázi geologických posudků

- máme k dispozici statika, který nám poradí s aktuálním případem téměř okamžitě

Akční cena 79.990 Kč

Akční cena 49.990 Kč
  

Žádáme zákazníky, aby k výběru a stavbě příhradových stožárů přistupovali zodpovědně a dbali na bezpečnost 

osob i majetku.

Toto se týká již i manipulace se stožáry a případným dalším jiným použitím, mimo telekomunikace.

Stavbu stožáru je třeba prozkoumat z hlediska topologie, geologie i charakteru umístění (síla větru, sníh, námraza…).

Pro správnou montáž je třeba zvažovat možné důsledky lokálních meteorologických a atmosferických vlivů, 

které můžou způsobit škody na samotné konstrukci. Častými negativními vlivy jsou tvorba kondenzátu a námraza.

Je nutné dodržovat doporučené utahovací momenty.

Ručíme pouze za správně provedenou stavbu dle našeho statického posudku na konkrétní místo výstavby.

Univerzální statické posudky mají doporučující charakter.

Certifikace a prohlášení o shodě je vždy realizováno na základě požadavku konkrétní stavby. 

Důležité je i zajištění výškových prací při výstavbě pouze proškolenými osobámi s patřičným povolením.

V případě potřeby se obraťte na nás, rádi poradíme.

Příhradový stožár PROFI MAXI

PODZIM

 2021

„v
ýhodně”

Segmenty PROFI MAXI lze vystavět stožár do výšky až 30m.
Jednotlivé díly je potřeba přizpůsobit požadované návětrné ploše,
která je umístěna ve střední části stožáru a na samém vrcholu.

stojny: trubka ø76mm
rozteč 900mm

diagonály: 20 - 32mm
stojny - 76/3,6 - 76/12
SR235, SR335

dvoumetrové díly
PROFI MAXI

dvoumetrové díly
do betonu 

návětrná plocha dle výšky
a umístění až 9m

2

nyní od 
19.850 Kč

Naše firma nabízí tyto inženýrské služby:
Vývoj : Máme vlastní vývojové centrum, které se stará o vylepšení stávajících produktů i na náměty zákazníků.

Vývojáři dokáží také technicky navrhnout řešení pro jakékoliv přání zákazníka a řešit zakázkovou výrobu po své linii. 

Máme letité zkušenosti s navrhováním praktických konstrukcí.

 Projekce : V našem týmu je několik zaměstnanců, kteří mají praxi s projektováním a výstavbou bezdrátových sítí 

a klientských přípojek. 

Pravidelné školení - Navrhování ocelových konstrukcí, statiky a další legislativy aktualizuje jejich znalosti.

Díky tomu můžeme doporučit řešení Vaší stavby tak, aby splňovala české i zahraniční normy.

 Statika : Velkou výhodou naší firmy je dlouhodobá spolupráce se statikem,  který každý nový výrobek posuzuje

 z bezpečnostního hlediska. 

Tato součást procesu v leckterých konkurenčních firmách chybí z ekonomických důvodů.

My však zákazníkovi nabízíme vždy plnohodnotné řešení s minimalizací rizik na majetek či osoby. 

Zohledňujeme i čím dál tím častější výskyt silných větrů v ČR.

Zákazník docení podněty, dokumenty, univerzální či konkrétní statické posudky, které zvýší bezpečnost

především vysokých stožárů.

Přidaná hodnota našich příhradových stožárů je výroba příslušenství na míru.
Velkou výhodou je jak nabídka zakázkové výroby stožárů, tak i příslušenství na míru. 

V naší výrobě máme mnoho možností, materiálů a polotovarů a tím pádem dokážeme dodat i jiné řešení 

příhradového stožáru, než které máme v nabídce. 

Díky dlouholetým kontaktům s montážními firmami zajistíme i stavbu na klíč včetně zpracování dokumentace.

16m sestava PROFI+4S 12m sestava PROFI 4S 

* ZÁKLADNÍ KONFIGURACE * ZÁKLADNÍ KONFIGURACE 
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