
Bomsystem – Fast montage i Metall

Bomsystem – Fast montage i Plast

Svensktillverkat fast bomsystem, helt i metall med

dubbla metallkullager. Komplett med kula, bom 150 cm,

viktsystem och slingband för att hålla in flaggan mot

stången. Systemet är extremt hållbart, underhållsfritt

och flaggan kan rotera 360 grader. Enkel montering där

befintlig hylsa med kula byts ut. Vid flaggbyte behöver

stången fällas, vilket normalt är ett fåtals minuters

arbete, eller så nyttjas skylift. För minimerad frekvens av

flaggbyte föredras med fördel en flagga med bästa

hållbarhet.

Fast bomsystem som ovan, men mer av budgetvariant

och har därmed inte samma tekniska hållbarhet som

bomsystemet helt i metall. Hylsan i plast, ett enklare

metallkullager och mindre robust viktsystem. Passar

bäst för flaggor med maximal höjd om 300 cm och i

områden som inte är särskilt vindutsatta. I övrigt är

montering och dylikt i stort lika som bomsystem i metall.

BOMSYSTEM – Fast montage, Hissbart & Extender

För att flaggan alltid ska flagga ut och synas har vi olika system. Vilket system som är lämpligast
beror på många faktorer. Rådgör gärna med oss avseende ert behov.

Fast Bomsystem till Stående flaggor

Söker man underhållsfritt bomsystem så ska man välja vårt fasta bomsystem i metall. 
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BOMSYSTEM – Fast montage, Hissbart & Extender

Bomsystem och extendersystem i högsta möjliga kvalité hör väl ihop med våra andra slittåliga
material som t.ex. i våra reklamflaggor

Bomsystem – Hissbart system i Metall

Extender – Hissbart system i Kolfiber

Det hissbara bomsystem är en konstruktion man

monterar på flaggstången vid marknivå. Då behöver

man inte fälla stången vid flaggbyte. Man kan också

däremellan flagga på vanligt sätt, vilket är en fördel om

bomsystemet används temporärt. Om flaggstången har

invändig lina kan systemet rotera fritt 360 grader.

Generellt mindre underhållsfritt jämfört med de fasta

systemen, utan kräver lite omvårdnad. Vid exempelvis

utvändig flagglina kan denna behöva knytas om vid

kraftig vindkantring för att hänga snyggt.

Extendersystemet består av en lång kolfiberstav samt en

vikt i form av metallstång om ca 50 cm. Dessa förs in i

särskild sydda fickor på flaggan och helheten hissas

såsom med en vanlig flagga. Som helhet är systemet

lätthanterat och enkelt. Det gäller montering, flaggbyte

och när man vill flagga på vanligt sätt. Liksom för det

hissbara systemet krävs dock ibland att den utvändiga

flagglinan justeras vid vindkantring. Eftersom systemet

kräver en komplicerad specialsömnad av flaggan så är

minimumorder till detta system 10 st flaggor.

Hissbart Bomsystem & Extender till Stående flaggor
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