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Altındaki
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Boru üzerinde, yukarı ve aşağı hareket 
edebilmektedir.

Taban kaidesinin içerisine beton dökülerek
42 kg ağırlık sağlanmakla beraber, rüzgara
karşı uçma ve devrilme önlenmiştir.
Altındaki 4 adet tekerleği ile istenilen yöne 
hareket edebilmekte olup iki adet taşıma 
kolu ile rahatlıkla istiflenebilmektedir. 





















mega star kare plastik  tabanmega star kare plastik  tabanmega star kare plastik  taban

mega star yuvarlak plastik  tabanmega star yuvarlak plastik  tabanmega star yuvarlak plastik  taban
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Boru üzerinde, yukarı ve aşağı hareket 
edebilmektedir.

Taban kaidesinin içerisine beton dökülerek
67 kg ağırlık sağlanmakla beraber, rüzgara ve
hafif şiddetli fırtınalı havalara karşı uçma ve 
devrilme önlenmiştir.
Altındaki 4 adet tekerleği ile istenilen yöne 
hareket edebilmekte olup, iki adet taşıma 
kolu ile rahatlıkla istiflenebilmektedir.

mega star çelik kare tabanmega star çelik kare tabanmega star çelik kare taban

Paslanmaz küllük aparatı İsteğe bağlı ilave edilir.

, yüksek

sağlanmakla beraber rüzgara

galvanizlidir.







































teleskobik kare galvanizli kapakteleskobik kare galvanizli kapakteleskobik kare galvanizli kapak

1 mm kalınlığında galvanizli sacın, 
elektrostatik fırında 200 C  de toz boya 
kaplanarak, paslanmaya karşı ömrü 
uzatılmasıyla imal edilmiştir.
İstenilen ral rengine boyanabilmektedir.

83 x 83 cm H1: 15 cm83 x 83 cm H1: 15 cm83 x 83 cm H1: 15 cm

teleskobik  galvanizli kolteleskobik  galvanizli kolteleskobik  galvanizli kol

Kule yüksekliği 40 cm’ dir.

Her bir blok 52 kg ve taşıma kulpludur.













Üzerindeki döner aparatı ile kendi ekseni 
etrafında 360 derece dönmektedir.  

80 x 80 cm H1: 15 cm80 x 80 cm H1: 15 cm80 x 80 cm H1: 15 cm

sunflower dikdörtgen çelik taban

sunflower kare galvanizli kapak

1 mm kalınlığında galvanizli sacın, elektrostatik
fırında 200 C  de toz boya kaplanarak,
paslanmaya karşı ömrü uzatılmasıyla imal
edilmiştir. İstenilen ral rengine 
boyanabilmektedir.

83 x 83 cm H1: 15 cm83 x 83 cm H1: 15 cm83 x 83 cm H1: 15 cm

2,5 mm sacın sacın kare şeklinde bükülmesi
 ve 10 yıl paslanmaya karşı garantili daldırma 
galvaniz kaplaması elektrostatik fırında 
          de toz boya kaplanarak ömrü uzatılmıştır.
İçerisine beton dökülerek 110 kg ağırlık
sağlanmakla beraber, rüzgara karşı 
uçma ve devrilme önlenmiştirç   
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