Katalog 2019 železného sortimentu pro anténní,
satelitní techniku a bezdrátové sítě 4. a 5. generace.
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Trojnožka MAXI
kvalitní příhradový stativ na střechu
Kód: TRMAXI

Popis:
Stativ pro náročné - 3nožka pro použití na plochou střechu
nebo jako mobilní řešení.
Je zcela skládací a má ve spodních ramenech závaží.
Díky velké váze a masivní základně je naprosto stabilní!
Dle zatížení roznášecích noh se úměrně zvyšuje návětrná plocha.

Již nyní je k dispozici jak elektronické, tak i tištěné provedení katalogu WFmetal 2019.
Nyní i nové produkty pro 5G sítě. C konzoly, klientské držáky a další!

Náš sortiment je stvořený pro bezdrátové sítě 5. generace!

WFmetal - připraveno na 5G!

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

Plánujete realizaci stožáru?
Právě nyní skladové stožáry za zajímavé ceny!

akční cena jaro 2019.........28.760,-Kč

12m sestava PROFI 4S
Použitý modulový systém - PROFI - 4S

Sada PROFI stožárů

2m díly spojované přírubami,
základna do betonu 2m,
spojovací materiál.

Kód: SPS604NS

Akční cena 34.951,-Kč
běžná cena 39.900,-Kč

* návětrná plocha dle antén umístění!

sídlo společnosti:
WFmetal, s.r.o.
Bednářská 1024/4, 180 00 Praha 8 Libeň
praha@wfmetal.cz

výroba:
U Koupaliště 447, 592 02 Svratka
telefon: +420 608 883 484
info@wfmetal.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH a mají omezenou platnost.

expedice CZ + SK:
Svratouch 217, 539 42 Svratouch
telefon: +420 777 083 484
expedice@wfmetal.cz

Popis:
Sada 4 PROFI stožárů pr. 60 + nástavec + spojovací materiál
Rozměry modulu:
- výška: 2m
- šířka: 600x600x600 (mm) rozteč: 550mm
- průměr stojen: 60mm - síla 2mm
Velký sortiment příslušenství - držáky, základové díly atd.

akční cena jaro 2019.........16.728,-Kč

4x

1x

Proč koupit stožár u nás?
Měli byste vědět:

Proč koupit u nás?

Naše výroba se na příhradové stožáry specializuje již více než 10 let. Za tu dobu máme mnoho
zkušeností a zpětných vazeb od zákazníků ohledně provedení a příslušenství.

NOVINKY

Novinka 2019
Držák pro kabelové žlaby a oddálené zemnění.
Všechny stožáry, které jdou do výroby v 16. týdnu roku 2019 mají ve standardu přípravu pro tento doplněk.

Rádi poradíme
- Pošleme vzorový projekt (dwg, pdf).
- K dispozici jsou univerzální statiky pro daný stožár, ale zajistíme i statiku na míru.
- Fotogracká 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 kongurace stožáru téměř okamžitě díky výpočetnímu SW a databázi geologických
posudků.
- Máme k dispozici statika, který nám poradí s aktuálním případem velmi rychle.

PŘÍHRADOVÉ STOŽÁRY
Přehled příhradových stožárů WFmetal.

Přidaná hodnota z naší rmy je zakázková 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 rmami zajistíme i
stavbu na klíč včetně zpracování dokumentace.

Příhradové stožáry řady LITE jsou určeny pro lehčí využití a k instalacím, které vyžadují úsporu prostoru. Díky svému hustému výpletu mají dobré
statické vlastnosti a můžou Vám tak pomoci ve složitých podmínkách střech, krovů a v různých nástavbách, kde uvítáte menší rozteč stožáru.

Řada STANDARD je nejpoužívanější sériově vyráběný stavebnicový systém příhradových stožárů v ČR. Bohaté příslušenství nabízí to nejlepší pro běžné
instalace na strojovny výtahů, vodárny a pro nižší stavby včetně zemního dílu ve volném terénu.
Čtyřboká řada příhradových stožárů STANDARD je díky své čtvercové základně pevnější a stabilnější, zároveň Vám oproti trojboké verzi nabízí
jednodušší rozsektorování 90ti stupňových antén.

Příhradové stožáry řady PROFI jsou určeny pro náročnější použití, v místech, kde zákazník potřebuje pro instalaci stabilní konstrukci, kterou lze
použít i v náročnějších podmínkách. Díky použití silnějších materiálů lze tyto moduly osadit prvky s větší návětrnou plochou.

Díky vývojovému oddělení máme možnost nabízené produkty neustále zdokonalovat dle přání zákazníků.

Čtyřboké příhradové stožáry řady PROFI jsou oproti tříbokým stožárům určeny pro náročnější použití . Tento tvar půdorysu základny zajišťuje
zvýšení stability a pevnosti stožáru jako celku. Pokud v daných podmínkách použijeme jednotlivé díly o správné síle materiálu, lze pak s tímto modulovým
systémem dosáhnout velké návětrné plochy v menších výškách nebo výšky až 16 m při osazení 60 cm parabolou.

V posledních letech se na českém trhu objevily kopie stožárů, které si některé velkoobchody z důvodu
zachování marže objednaly od různých kovovýrob. Tyto stožáry však neodpovídají původnímu
konstrukčnímu návrhu, který je nutný pro zachování všech vlastností a požadované statiky. Někteří
výrobci dokonce změní materiál, což se v praxi projeví tak, že při poryvech větru se celá konstrukce
kroutí, a tím pádem jsou pro spoje ve vyšším pásmu nepoužitelné – např. pro 80GHz spoje Siklu nebo
Ericssonu.

www.prihradovystozar.cz

Příhradové stožáry řady PROFI+ jsou určeny pro použití v místech, kde hledáte 100 % spolehnutí na stabilitu a pevnost stožáru. Tato řada má dva
spojovací prvky, a to vertikálním spojením jeklů pevnostními šrouby a horizontálním zajištěním trubkami ve stojnách. Díky tomuto spojení je konstrukce
dokonale stabilní a nekroutí se. Tím pádem jsou vhodné pro mikrovlnné spoje o vyšších frekvencích.
Čtyřboké příhradové stožáry PROFI+ jsou naší druhou nejvyšší řadou a lze s nimi realizovat až 20 m výšky. Jsou určeny pro použití v místech, kde
hledáte 100 % spolehnutí na stabilitu a pevnost stožáru. Tato řada má také dva spojovací prvky, a to vertikálním spojením jeklů pevnostními šrouby a
horizontálním zajištěním trubkami ve stojnách. Čtvercová základna spolu s dvojím spojením konstrukce ještě více umocňuje stabilitu, pevnost a vymezuje
vlastní kroucení stožáru.

Příhradové stožáry řady PROFI MAXI jsou určeny pro nejnáročnější použití. Je to nejvyšší typ stavebnicových příhradových stožárů, které vyrábíme.
Díky své masivní konstrukci může při použití vhodných materiálů pro danou lokalitu dosáhnout výšky až 24 m a to bez podmínky kotvení.

