
 STATIVY

AKCE

Čtyřnožka 2m
PROFI stativ průměr 76mm s dlaždicemi 

Trojnožka MIDI 
kvalitní příhradový stativ na střechu
 

WFmetal NEWS
Plánujete-li realizaci zakázkové výroby, ale i dlouhodobě plánovanou výstavbu, 
v tomto zimním čase je ideální příležitost!
Chystáte se na stavbu stožáru nebo větší investici do výstavby sítě? 
Právě nyní lze domluvit zajímavé ceny.

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.

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 88 34 84. 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 téměř okamžitě.

PŘÍKLAD ÚSPORY16m sestava PROFI+4S 

Kód: TRMIDI

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. 

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

akční cena zima 2019.........18.990,-Kč

akční cena zima 2019.........8.890,-Kč

Kód: CTPRS76DL

Popis:
Pro stativ - 4 nožka pro použití na plochou střechu. 
Je zcela skládací a má ve spodních ramenech závaží. 
Díky velké základně je naprosto stabilní a vydrží 
velký nápor větru.
Použitím více betonových dlaždic na jednu nohu 
zvýšíte úměrně návětrnou plochu.

12m sestava PROFI 4S 

Akční cena 59.990,-Kč
budoucí cena březen 2019 - 65.900,-Kč  

Akční cena 36.990,-Kč
budoucí cena březen 2019 - 42.900,-Kč  

Pro lepší efektivitu výroby je pro nás výhodné nabídnout v těchto zimních měsících zajímavou cenu a rozmělnit výrobu do všech měsíců.
Díky rostoucím cenám železa, žárového zinkování, ale i „lidské práce” se bude zvedat cena jednotlivých segmentů.

výroba:
Nad Školou 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.

Také v provedení bez dlaždic a v průměru 89mm.



Ck90100 - C konzola na stožár 5G 90/100cm
Zaváděcí cena: 1480,- Kč

Nyní i nové produkty pro 5G sítě. Držáky „C” pro pásmo 3,7GHz

  - C konzola na zeď 5G 70/100cmCK70100
Zaváděcí cena: 1034,- Kč 

NOVINKYDle Vašich požadavků neustále doplňujeme sortiment.

Pro snadnou montáž na okno jsme 
zařadili držák na parapet.
KNZPAR      
                   Zaváděcí cena: 117,- Kč

Další novinkou je univerzální opásání na komín, 
které díky své tuhosti udrží i menší parabolu bez výkyvu.
OPKUNI                           Zaváděcí cena: 1520,- Kč 

MAPY, TERÉN, TOPOGRAFIE
Při projektování, výběru, koupi a instalaci ocelového stožáru je velmi důležité dbát na výpočet a návrh v návaznosti na umístění stožáru.
Níže uvedené informace Vám pomohou se lépe orientovat v této problematice.
Celý svět, EU i ČR je rozdělen na větrné oblasti, sněhové oblasti a kategorie terénu, které jsou v rámci projekce a konstrukce stožáru brány v úvahu.

Výchozí základní rychlost větru v m/s *

*charakteristickou hodnotu určí příslušná pobočka
Českého hydrometeorologického ústavu
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22,5        25        27,5        30          36

Oblast

Mapa větrných oblastí na území ČR dle ČSN EN 1991-1-4:2007

Mapa sněhových oblastí na území ČR dle ČSN EN 1991-1-3

Rozbouřené otevřené moře; jezera do vzdálenosti nejméně 5 km proti směru větru; 
rovná plochá krajina bez překážek

Zemědělská půda s hraničními živými ploty; náhodné malé zemědělské stavby; domy a stromy

Předměstské nebo průmyslové oblasti a souvislé lesy

Urbanizované oblasti, ve kterých je nejméně 15% pokryto pozemními stavbami, 
jejichž průměrná výška je větší než 15m
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Zatížení v kNm  *
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0,75      1,05       1,5        2,25     <2,25

Oblast

* charakteristickou hodnotu stanoví 
příslušný hydrometeorologický ústav

Zatížení sněhem na střechách

Kopec a hřeben (návětrný sklon > 0,05, závětrný sklon > 0,05)

1… směr větru
2… 0,5 x délka svahu
3… topograe významná pro stíněnou zónu
4… 0,5 x délka svahu
5… závětrný svah > 0,05
6… délka svahu
7… výška svahu
8… návětrný svah > 0,05
9… pata topograckého znaku

Umístění stavby dle větrných oblastí, sněhových a námrazových oblastí
Celý svět je rozdělen na oblasti dle různých klimatických podmínek. Tato rozdělení znázorňují v ČR i SR mapy zobrazující různé oblasti dle povahy povětrnostních podmínek. Tyto informace slouží při 
navrhování k volbě použitého materiálu stožáru.

Umístění v rámci lokality
Při návrhu musí být známé informace o terénu a popis okolí, tj. zda je místo výstavby blízké zástavbě, lesu, volné krajině pod kopcem či na něm.

Geologie a podloží
Existující geologická data popisující danou lokalitu nabízí podklady pro plánování ukotvení a hloubky zabetonování základů stožáru. Některý stavební úřad přímo vyžaduje tyto data.

.

Chystáte se stavět stožár? 
Měli by jste vědět:

C držáky jsou určeny pro dlouhé sektorové antény.
Velké odsazení pro nerušení od ostatních antén.


