zichtbaar de beste

Klassieker®

Houten vlaggenmastenconcept van Faber Vlaggen
Een klassieke uitstraling met hoogwaardige afwerking
Kenmerken:
Unieke Garanties:
(zie voorwaarden)

• 3 jaar op de laminering en de verlijming van het hout
• 3 jaar op alle accessoires
• 10 jaar op plaatsing

Uitvoeringen

• Leverbaar in wit en transparant gelakt.
• Compleet geleverd met knop, koord en kikker,

Conische sierlijke mast

Een conische mast is taps toelopend: breed in doorsnede aan de voet (vanaf 58 mm t/m 150 mm)
en smal in de top. De verschillende diameters en details staan vermeld in de binnenzijden van dit
productblad.

Duurzame materialen

• Gelamineerd Noors grenen.
• Onze masten zijn uit segmenten opgebouwd (dit voorkomt kromtrekken en scheuren van het
		 hout).
Plaatsing mogelijk

Als onze montage-experts uw mast monteren garandeert Faber dat uw mast altijd loodrecht
staat.

Grondmontage

De grondmontage is op twee manieren mogelijk: door middel van een insteekkoker of een
klassieke hardhouten mastbok. Zie uitleg op de achterzijde van dit productblad.

Knoppen

Witte houten masten worden standaard geleverd met een oranje platte kunststof knop.

Levertijd

Witte houten masten met ronde voet zijn uit voorraad leverbaar.
Blank gelakte masten, op aanvraag. Andere uitvoeringen 15 werkdagen.
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oranje kunststof knop

Klassieker houten vlaggenmasten
Uitgevoerd in wit en ronde voet
Compleet met koord, knop en kikker
Lengte

Diameter

Artikelcode

Prijs per stuk

4 meter

58/45 mm.

469

€ 160,00

5 meter

58/45 mm.

470

€ 160,00

6 meter

70/50 mm.

468

€ 192,00

7 meter

80/55 mm.

473

€ 231,00

7 meter

100/60 mm.

474

€ 270,00

8 meter

100/60 mm.

477

€ 302,00

9 meter

100/60 mm.

479

€ 341,00

10 meter

100/60 mm.

481

€ 407,00

Vlaggenkoord

Meerprijs

Vlaggenmast transparant gelakt (niet uit voorraad leverbaar) +15%

Uitgevoerd in wit en vierkante voet
Compleet met koord, knop en kikker
Lengte

Vierkante voet

Diameter

Artikelcode

Prijs per stuk

5 meter

80/80 mm.

58/45 mm.

471

€ 214,00

6 meter

100/100 mm.

58/45 mm.

472

€ 286,00

7 meter

100/100 mm.

70/50 mm.

475

€ 308,00

8 meter

100/100 mm.

80/55 mm.

478

€ 341,00

9 meter

100/100 mm.

100/60 mm.

480

€ 385,00

Kikker

Meerprijs

Vlaggenmast transparant gelakt (niet uit voorraad leverbaar) +15%

Conisch

Druk-en zetfouten zijn onder voorbehoud. Prijzen zijn per stuk, af fabriek, exclusief BTW en geldig vanaf 1 januari 2013, waarmee de voorgaande opgaven komen te vervallen.
Faber houdt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.

Losse accessoires Klassieker vlaggenmasten
Koker t.b.v. houten mast
Artikelcode

Diameter voet

Prijs per stuk

587

70 mm.

€ 43,00

585

80 mm.

€ 65,00

581

100 mm.

€ 77,00

Hardhouten mastbok blank gelakt
Artikelcode

t.b.v. voet mast

Prijs per stuk

493

80 mm.

€ 214,00

3033

100 mm.

€ 214,00

Koker

* ook in wit gelakt verkrijgbaar.
Vlaggenmastkoord met kern
Artikelcode

tbv mastlengte

koord

Prijs per stuk

564

6 - 9 meter

5 mm.

€ 7,00

567

10 - 12 meter

5 mm.

€ 9,00

3107

koord per rol à 250 m.

5 mm.

€ 56,00

Kikker compleet met schroeven
Artikelcode

Soort/gewicht

Prijs per stuk

7606

wit

€ 5,00

8059

zwart

€ 5,00

Mastbok

Mastbok bruin

Mastbok wit

Advies

Hardhouten mastbok

Een houten mast is een natuurproduct en kan altijd afwijken
van de opgegeven maten. Een houten vlaggenmast heeft altijd
meer onderhoud nodig dan de andere masten uit ons pakket.
Zet een houten mast nooit direct in de grond, anders zal er snel
houtrot optreden. Een houten mast moet regelmatig geschilderd
worden, dit zal de levensduur aanmerkelijk verlengen. Er zullen
altijd scheurtjes in de laklaag komen, dit is het gevolg van
natuurproducten en is geen reden om te reclameren. Hout is een
duurzaam product, maar de levensduur is volledig afhankelijk van
de gebruiker, daarom kan Faber alleen een garantie geven op de
verlijming van de gelamineerde mast.

De hardhouten mastbok bestaat uit twee balken die met elkaar
verbonden worden door middel van dwarsbalkjes. Deze zijn
vastgeschroeft op de staande balken. Ruim boven het maaiveld
zijn de twee staande balken doorboord en voorzien van een
draadeinde. Om de hardhouten mastbok te monteren in de grond,
moet deze voor de helft ingegraven en met beton verzwaard
worden. Stel de mastbok waterpas. Als de grondmontage gereed
is, verwijdert u de draadeinde en de houten vlaggenmast wordt
tussen deze balken geklemd, zonder dat deze de grond raakt.
Vervolgens boort u via de reeds bestaande gaten in de mastbok
een gat in de vlaggenmast. Steek het draadeinde vervolgens
terug en draai de moeren aan beide kanten vast. Nu kunt uw
vlaggenmast rechtop zetten.

Vlaggenmastknop
Faber gebruikt op de houten vlaggenmasten kleurechte platte
oranje kunststof knoppen, deze zitten vast op de mast gemonteerd
en voorkomen dat regenwater van boven in de mast dringt. Het
koord wordt bevestigd door middel van een slijtvaste kunststof
koord-geleider.

Vlaggenmasten compleet geleverd
Faber levert het Klassieker ® houtprogramma compleet met een
sterk 5 mm doorsnede vlaggenmast koord en een kunststof
kwaliteitskikker. Bij witte masten wordt een witte kikker geleverd.
De blankgelakte masten zijn uitgevoerd met een zwarte kikker.
De vlaggenmastknop is tevens bij de prijs inbegrepen en staat
hierboven reeds beschreven.

Mastengarantie
Faber Vlaggen geeft 3 jaar garantie op de verlijmig van de laminering van het hout.

Garantievoorwaarden
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de garantiebepalingen van Faber Vlaggen, mits:
•

goederen door Faber zijn geleverd;

•

diensten door Faber zijn uitgevoerd;

•

men de originele factuur kan overleggen;

•

het juiste vlagformaat is gebruikt (zie onderstaand kolom);

Grondmontage

Faber vlaggenmasten zijn bestand tegen een windsnelheid 9 Bft

De grondmontage van de houten vlaggenmasten is op twee
manieren mogelijk: door middel van een insteekkoker of een
klassieke (FSC©) mastbok. Bij een insteekkoker wordt de mast in
een stalen gegalvaniseerde koker gestoken, die minimaal 60 cm
boven het maaiveld uitsteekt. Uw voordeel is dat de mast nooit
met de natte grond in contact komt en de levensduur toeneemt.
Bij montage in de grond met een klassieke hardhouten mastbok
komt ook hierbij uw mast niet in contact met de grond en heeft
bovendien als extra voordeel dat u de mast kunt laten kantelen.

zonder vlag en 7 Bft met vlag met de volgende specificaties:

Polymaster®
Wilt u een klassieke uitstraling, de hoogst mogelijke garanties
maar geen onderhoud : kies dan voor het Polymaster ® polyester
vlaggenmasten-concept van Faber. Bel gratis 0800-VLAGGEN.

Mastlengte

Maximaal vlagformaat

6 meter

150x225 / 300x100 cm

7 meter

200x300 / 350x120 cm

8 meter

200x300 / 400x150 cm

9 meter

200x350 / 450x200 cm

10 meter

225x400 / 500x200 cm

12 meter

300x450 / 600x200 cm

Faber biedt géén garantie indien mechanische invloeden van buitenaf een rol gespeeld hebben. Zie voor de totale omschrijving
van onze voorwaarden onze internetsite.

Insteekgrondkoker
Dit is een gegalvaniseerde stalen buis die ongeveer 60 cm onder het
maaiveld verdwijnt en vervolgens nog eens 60 cm boven de grond
uitsteekt. Ter hoogte van het maaiveld is een draadeind door de
buis bevestigd. Indien u de houten vlaggenmast na montage van
de insteekkoker in de grond plaatst, zorgt het draadeinde dat de
mast nooit in het water staat (u heeft wel de gegalvaniseerde buis
in het zicht staan).

Accessoiresgarantie
Faber Vlaggen geeft 3 jaar garantie op alle mastaccessoires,
uitgaande van normaal gebruik.
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