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Tasarım
sketch v.b.

Türkiye’de ilk olarak ASAŞ tarafından üretilen dikişsiz, tek parça alüminyum konik direkler,
grup bünyesindeki ALUDES markası altında yenilikçi, yaratıcı, estetik tasarımları ve güçlü
mühendislik alt yapısı ile farklılık yaratan ürünlere dönüşmektedir.

Seamless conically tapered poles, being produced firstly by ASAŞ in Turkey, are turned into
innovative products under the brand name of ALUDES by means of their creative, differentiated,
aesthetic designs and strong engineering background.

Bayrak direkleri, gerek firma kimliğinin ön plana çıkarılmasında, gerekse promosyon ve
reklam amaçlı uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Seçim yapılırken amaca
uygunluk, kullanışlılık, estetik ve farklı dış görünüm ön plana çıkmaktadır. Alüminyum konik
bayrak direkleri, kaynaksız tek parçadan oluşan konik formu, estetik aksesuarları ve her
türlü beklentiye cevap verebilmek amacıyla tasarlanmış sistemleri ile kaliteden ödün vermek
istemeyenlerin tercih ettiği bir üründür.

Flagpoles have very wide usage in our daily life such as promotion, advertisement and
corporate identity. If you decide to buy flagpoles you might be getting confused due to lots
of pole alternatives in the market. Therefore, while choosing suitable flagpole; durability,
aesthetic & distinctive outlook becomes very important. ALUDES aluminium flagpoles with
seamless conically tapered structure and aesthetic & distinctive accessories are designed to
meet all of your requirements.

ALUDES olarak müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, teknik
ekibimizle tüm hesaplamaları ve bilgisayar destekli simülasyonları kendi bünyemizde yaparak
bayrak direği, kamera direği v.b. tasarımlarımızla özel proje desteği de sağlamaktayız.

ALUDES experienced technical staffs also prepare special projects for flagpoles, camera
poles etc. according to calculations and computer based simulations in house to answer the
needs of our customers.
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Neden Alüminyum | Why Aluminium

Montajı kolaydır

Sürekli bakım gerektirmez

Hafif olmasının getirdiği avantaj ile
alüminyum direkler kolaylıkla monte
edilebilmekte, nadiren vinç kullanılmasına
ihtiyaç duyulabilmektedir.

Alüminyum direkler düzenli ve kapsamlı
bir bakım gerektirmeden uzun yıllar
kullanılabilmektedir. Bu sebeple f iyat
performans oranı çok iyidir.

Easy to assemble

Maintenance free therefore,
lower life-cycle cost

It is a recyclable material therefore
environment (nature) friendly

Aluminium flag poles have proven very
long service life without regular, expensive
maintenance. Therefore it has a very good
quality/price ratio.

Aluminium is 100 percent recyclable with
no downgrading of its qualities. Unlike
alternatives, aluminium never deface or
pollute the environment.

Due to the weight advantage, aluminium
poles are easy to transport and install,
seldom need a crane for installation.
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Çevreye dost, geri dönüşebilir
bir malzemedir
Alüminyum kalitesinden hiçbir şey
kaybetmeden %100 geri dönüşümü olan
bir malzemedir. Alternatiflerinin tersine
alüminyum çevreyi kirletmez ya da doğaya
zarar vermez.

Dayanıklı bir malzemedir
Alüminyum ihtiyaç duyulan mekanik ve
mukavemet özelliklerine uygun olarak farklı
alaşımlarda üretilmektedir.

It is a high strength material
To achieve different strength and mechanical
requirements of the projects, aluminium is
alloyed with other elements.

Neden Alüminyum | Why Aluminium

Kaza esnasında daha az hasar
oluşmasını sağlar

Korozyona ve hava şartlarına karşı
dayanıklıdır

Alüminyum direklerin enerji sönümleme
kabiliyeti çok iyi olduğundan (aynı ağırlıktaki
bir çelikten %50 oranında daha fazla) ve
çarpma esnasında bükülmesinden dolayı
fiziksel hasarların oluşmasını önemli ölçüde
azaltır.

Boyalı ya da galvaniz kaplı çeliğin tersine,
alüminyumun yüzeyi soyulmaz, çatlamaz ya
da paslanmaz. Bunun dışında eloksal ya da
elektrostatik toz boya işlemleriyle korozyona
karşı koruma daha da arttırılmakta ve direğe
dekoratif bir görünüm kazandırılmaktadır.

Seçilen uzunluğa bağlı direk yüzeyi farklı
renklerdeki eloksal (renk: natürel, siyah,
altın sarısı, kahverengi tonları), elektrostatik
toz boya ve yaş boya (bütün RAL renkleri) ile
kaplanabilmektedir.

Alüminyumun özgül ağırlığı (2,7 gr/cm³) çeliğin 1/3’ü kadardır. Alüminyum hafif olmasının
yanı sıra (atalet momenti ihtiyaçlarına uygun
olarak), ihtiyaç duyulan uygulamada kullanılan
alaşımda ve/veya ekstrüzyonda şekil verme
kolaylığı nedeniyle kesitte farklılıklar yapılarak
mukavemeti arttırılabilmektedir.

It is a safety material

Resists to corrosion, rust and
weather conditions

Wide range of color and coating
options

Compared with the other metals,
aluminium is a lightweight material

Aluminium pole absorbs more energy (50%
more than a comparable steel element of
same weight) and then buckles or folds,
so that the possibility of physical injury is
appreciably reduced.

Unlike steel and its finishes, aluminium
will not peel, crack or rust. Different types
of surface treatment such as anodizing
or painting can further improve corrosion
resistance property and gives decorative
outlook.

Üzerine, farklı seçeneklerde renk ve Diğer metallere kıyasla çok daha
yüzey işlemleri uygulanabilmektedir haf if bir malzemedir

According to the design and type of the flag
poles, surface of the poles can be coated with
anodic oxidation (colour: natural, black, gold,
shades of brown) and electrostatic powder
paint and wet paint (all RAL colours)

Aluminium is a very light metal with a specific
weight of 2.7 g/cm³, approximately one third of
the steel. Its strength and required momentum
of inertia can be adapted to the required
applications by modifying the composition of its
alloys and/or by having different shape which is
quite easy by extrusion technology.
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Teknik Bilgiler | Technical Specifications

Konik olmasının getirdiği avantajlar
Yukarı doğru daralan formu sayesinde dikkatleri
bayrak üzerine çekmektedir.
Üzerine uygulanabilecek farklı yüzey işlemleri ile
kendi yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilecek sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Konik olmayan direklere göre daha hafiftir.
Direğin ağırlık merkezinin yere daha yakın olması,
direğe statik bir avantaj kazandırmaktadır.

Advantages of conically tapered poles
By means of the conically tapered structure of the
pole, tapered poles naturally attracts the client
attention to the flag to be flown.
Because of the advantage of the tapered structure,
at the same height, weight of the tapered poles are
lighter than the weight of the untapered poles.
When we compare the tapered poles with untapered
ones each other, tapered poles are stronger, since
center of gravity of the conically tapered poles is
much closer to the ground.
By using different color and coating options, you can
bring your creativity to light.
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Teknik Bilgiler | Technical Specifications

Gerek özel projeler, gerekse kendi tasarımlarımızla portföyümüzde
yer alan her bir direk için öncelikle hesaplar yapılıp bu hesapların
sonucuna bağlı olarak malzeme seçimi yapılmaktadır. Direklerin
prototiplerinin ve seri imalatlarının yapılması, yine ASAŞ bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren sektöründeki uluslararası kalite belgelerine
(TSE, QUALICOAT, QUALANOD, ISO 9001-2008, ISO 14001, OHSAS
18001) sahip ASAŞ entegre tesisinde gerçekleşmektedir.
Bayrak direklerinin hesapları ANSINAAMM FP10001-07’ye uygun
olarak yapılmaktadır.
Direklerin şehir içinde zemine sıfır kotuna montajının yapılacağı
ve bölgedeki rüzgar şiddeti 36m/sn ön görülerek mukavemet
hesaplamaları yapılmıştır. Belirtilenden farklı koşullarda
kullanılacak olan direkler için ekibimiz projelendirme hizmeti
vermektedir.
To achieve customer satisfaction, from design phase to production,
our experienced technical staff and designer team have great
contribution to products success. In every project, we start with making
calculations considering design of products and cost-benefit analysis,
after evaluating the data suitable material is selected for the project.
Our products are designed by Turkish designers and produced in ASAŞ
integrated plant having international quality certificates (CE, TSE,
QUALICOAT, QUALANOD, ISO 9001-2008, ISO 14001, OHSAS 18001).
Aluminium flag poles are designed to meet strength requirements of
ANSINAAMM FP10001-07.
Calculations are done regarding that pole assembly will be done at
ground level in urban areas and wind speed of the location is taken
as 36m/sn. Our experienced technical staff will help you about your
projects in which poles will be used in different conditions.
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Direk Üretimi | Pole Production

Projelerdeki mukavemet ihtiyaçlarına
uygun olarak Dökümhane Tesisinde
farklı alaşımlarda alüminyum billet
üretimi yapılmaktadır.
Raw material (aluminum billet) is
produced in different alloys according
to strength requirement of our
customers in Billet Casting Line

Eloksal, Elektrostatik Toz Boya ve
Süblimasyon Tesislerinde,direklerin yüzey
işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Surface coating in Anodizing, Electrostatic
Powder Coating and Sublimation Lines

Türkiye’de ilk olarak ALUDES markası altında ASAŞ bünyesinde üretilen alüminyum konik direkler hammadde üretiminden paketlemeye kadar geçen tüm
üretim süreçlerinin aynı çatı altında yürütülmesiyle hem maliyet hem de kalitenin kontrol altında tutulması avantajını sağlamaktadır.
Bayrak direklerinin üretimi; sektöründeki uluslararası kalite belgelerine sahip
300.000m²’si kapalı, toplam 640.000m²’lik alana kurulu ASAŞ entegre üretim
tesislerinde gerçekleşmektedir.
Mekanik İşlemler Tesisinde direklerin
konikleştirilmesi, zımparalanması, bükülmesi,
kaynak, CNC işlemleri ve diğer tüm işçiliklikleri
yapılmaktadır.
Production of conically tapered pole body, sanding,
bending, welding, CNC and other operations are
done in Mechanical Treatment Line
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Direk Üretimi | Pole Production

Kalıp Üretim Tesisinde profil
kalıplarının tasarımları ve üretimi
gerçekleştirilmektedir.
Extrusion dies are produced in Die Shop

Kalite testlerinden geçen ürün bileşenleri
üretime alınmaktadır.
Product components which are passed the
quality tests are used in production.

Son teknolojiyle donatılmış 7 ayrı
Ekstrüzyon Hattında alüminyum profil
imalatı (450mm çapa kadar boru profili
imalatı) yapılmaktadır.
Aluminium profile production in
highly efficient seven Extrusion Lines
(production of aluminium profiles up to
450mm diameter)

Aluminium conically tapered pole bodies are firstly produced by ASAŞ
in Turkey under the brand name of ALUDES. Whole production processes,
starting from producing the raw material (aluminum billet) in different alloys
to the packaging of the products, are done in house that help us to control every
technical specification and minimize production costs.
Flag poles are produced in ASAŞ integrated plant having international quality certificates
on closed area of 300.000m² and total area of 640.000m²
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Renk ve Yüzey Alternatifleri | Colour and Surface Coating Options

Direklerin korozif ortamlara olan direncinin arttırılması yanında; estetik olarak da farklı yüzey
alternatiflerine ihtiyaç duyulan projeler için farklı yüzey kaplama işlemleri, uluslararası kalite
belgelerine sahip ASAŞ entegre tesislerinde gerçekleştirilmektedir.
Konik direk gövdelerinin yüzeyi zımparalıdır.
Ürün tipine, ölçülerine ve sipariş miktarına bağlı olarak direklerin yüzeyleri;
- Eloksal ile kaplanabilmekte (Renk alternatifleri: Natürel, bronz, siyah ve sarı eloksal)
- Elekrostatik toz Boya ile boyanabilmekte (Tüm RAL renk kodlarında)
- Elekrostatik toz boya üzeri ahşap desen transfer yöntemiyle kaplanabilmektedir.
Standart olarak bayrak direklerinin yüzeyleri; dış ortam şartlarında aşınmaya karşı sergilediği
üstün performans sebebiyle eloksal ile kaplanmaktadır. ASAŞ entegre tesislerinde 15m
uzunluğuna kadar direkler eloksallanabilmektedir. Direkler dış ortam şartlarında
kullanıldığından standart olarak 20 μm kalınlığında eloksal ile kaplanmaktadır.
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Renk ve Yüzey Alternatifleri | Colour and Surface Coating Options

In order to enhance the poles’ corrosion resistance ability and need for different
colour options, poles’ surfaces are coated in ASAŞ integrated plant which have
international quality certificates.
Conically tapered pole body has satin finish.
Depending on size and amount of order,
different surface treatment options are available:
- Anodized coating (Colour options: E6/EV1, bronze, black and gold)
- Electrostatic powder paint coating. (All RAL colours)
- Thermo-print powder painting (Different types of wood finishes,
marbles etc.)
In our standard production, pole surfaces are coated with anodizing process
because of its excellent wear and abrasion resistance in outdoor conditions.
Up to 15m length of the pole bodies can be anodized in ASAŞ. Since the
poles are used in outdoor conditions, coating thickness is 20 μm in our standard
production. This ensures safe use in moderate to harsh conditions.
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Sipariş Bilgileri | Order Information

Bayrak Direği Satın Alırken;
Öncelikle kullanım yerine uygun olarak direğin ve buna bağlı olarak
da bayrağın ebadının belirlenmesi gerekmektedir. Direğin ebatları
kullanılacak alana, buradaki binaların mevcut boyuna bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Kullanılacak yerdeki yapının boyu
uzadıkça direğin de boyu ona bağlı olarak artmalıdır.
While buying a flag pole;
Firstly you need to know the size of the pole that you will be in need
of. Height of the flagpole depends on the location where you will
use and of course height of the buildings at that location.

Direk Boyu
Flagpole Length
(mm)

Yatay Bayrak Ebatları
Horizontal Flag Size
(mm)

Dikey Bayrak Ebatları
Vertical Flag Size
(mm)

6.000

1.500x2.250

3.000x1.000

7.000

1.500x2.250

3.500x1.200

8.000

2.000x3.000

4.000x1.200

9.000

2.000x3.000

4.500x1.200

10.000

2.000x3.000

5.000x1.200

11.000

3.000x4.500

5.500x1.200

12.000

3.000x4.500

6.000x1.200

Yatay ve dikey (flama) olmak üzere iki tip bayrak, direklerle
birlikte kullanılabilmektedir. Yatay bayraklar için önerilen
bayrağın genişliğinin uzunluğuna oranı 2/3’dür. Dikey bayraklarda
(flamalarda) ise bu oran 2/5’dir. Bu bilgiler ışığında kullanılacak
olan direğin boyuna bağlı olarak uygun bayrak ebadı yukardaki
tabloya göre belirlenmelidir.
There are two types of flags, as horizontal and vertical. For
horizontal flags, recommended flag width/length ratio is 2/3. For
vertical flags this ratio is 2/5. After deciding the flag type, size of the
flag should be chosen according to above table.
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Direk Boyu
Flagpole Length
(mm)

Taban Çapı
Diameter at Base
(mm)

Tepe Çapı
Diameter at Top
(mm)

Düz Boy
Straight Length
(mm)

Konik Boy
Tapered Length
(mm)

Ürün Kodu
Product Code

6.000

100

60

2.100

3.900

60100

7.000

100

60

2.200

4.800

70100

7.500

100

60

2.250

5.250

75100

8.000

114

60

2.300

5.700

80114

8.500

114

60

2.350

6.150

85114

9.000

135

75

2.650

6.350

90135

10.000

135

75

3.000

7.000

100135

11.000

150

90

3.500

7.500

110150

12.000

150

90

3.500

8.500

120150

Sipariş Bilgileri | Order Information

SİPARİŞ VERİLİRKEN
Direk ürün kodu
Direk renk kodu

Seçilen ürün serisinin ismi
Direkte kullanılacak olan sistemlerin kodları kullanılmalıdır.

Örnek olarak: eğer 8 metre direk için elit serisinin tepe sistemi olarak sabit, ip sistemi olarak boynuz,
zemine sabitleme sistemi olarak gömme tercih edilirse sipariş aşağıdaki örnekte olduğu gibi verilmelidir.
80114 - NE / Elit FBE serisi
Direk Ürün Direk Renk
Boynuz
Kodu
Kodu Sabit Tepe
Sistemi

Zemine Gömme

WHILE GIVING AN ORDER
Product code of the flag pole
Colour code of the pole

Name of the product series
Halyard and fixing devices codes should be used.

As an example, if you decide to buy elite series with fixed head type, cleat as a halyard system and
embedded base plate as a fixing device of 8 meters pole; order should be given as
80114 - NE / Elit FBE serisi
Pole Code Colour Code
of The Pole

Direk Renkleri
Pole Colours

Naturel Eloksal / Natural Anodized

Cleat
Fixed Head
System

Sipariş Renk Kodu
Colour Codes

NE

Siyah Eloksal / Black Anodized

SE

Mat Sarı Eloksal / Gold Anodized

ME

Açık Bronz Eloksal / Light Bronze Anodized

AE

RAL9016

BR

RAL9010

VR

Diğer / Other Colours

RR

Özel Boya / Special Colour

OB

Ahşap Desen / Wood Finish

WF

Boyasız / Uncoloured

MF

Embedded Base
Plate

Sarı hariç tüm eloksal renkleri, 15m uzunluğuna kadar tüm direklere uygulanabilmektedir.
Sarı eloksal ≤8m uzunluğundaki direklere uygulanabilmektedir.
Elektrostatik toz boya ve ahşap desen ≤8m uzunluğundaki direklere uygulanabilmektedir.
Yaş boya bütün direklere uygulanabilmektedir.
Except from gold, all other anodizing colours can be
applied up to 15m length of the poles.
Up to 8m (include 8m) height of the pole surfaces can
be gold anodized
Up to 8m (include 8m) length of the poles can be
coated with electrostatic powder paint and have wood
finish options.
Wet paint is applied to whole range of the poles.
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İmge Serisi | Image Series

1

3

2

Reklam ve promosyon amaçlı kullanım için ideal bir
modeldir. Sancak çubuğu, dönerli tepe sistemi ve ağırlık
sayesinde bayrak üzerinde bulunan logonun devamlı
görünür kalması sağlanmaktadır.

This model is ideal for advertisement and promotion
purposes. Rotating banner bar, counter weight and guided
ring being used in this system ensures that logo on the flag
is always visible.

İmge Serisinde, bayrağın aşağı-yukarı yönde hareketini
sağlayan ip sistemi bulunmadığından zemine sabitleme
yöntemi olarak menteşeli plakalı ankraj ayağı
kullanılmaktadır. Malzemesi ve biçiminin (alüminyum ve
konik olması) getirdiği avantajla hafif olan direk, rahatlıkla
menteşe üzerinde yatırılabilmektedir. Dolayısıyla herhangi
bir vinç kullanımına ihtiyaç duyulmaksızın bayrağın kolay bir
şekilde değiştirilebilmesi sağlanmaktadır.

In this model there is not any halyard system to rise or
lower the flag thus tiltable base plate is used as a fixing
device. With the advantage of the conically tapered structure
and pole weight related with material property; whenever
needed, pole can be tilted and then flag will be changed
easily without using crane or any other additional equipment.

Dönerli Tepe Sistemi Kodu: R

Rotating Head System’ Code: R

Zemine Sabitleme Yöntemi / Fixing Devices

Aksesuarlar / Accessories
1

2

4
Tepe Aksesuarı
Head Accessories

3
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Menteşe Plakalı Ankraj Ayağı
Tiltable Base Plate

4

Kılavuz Halka
Guided Bar

12

Sancak Çubuğu
Banner Bar

Ağırlık Halkası ve Ağırlık
Counter Weight & Retaining Ring

Taban Aksesuarı
Base Accessory

İlke Serisi | Crown Series

Türk bayrağının takılacağı direkler için özel olarak tasarlanmış
bir tepe sistemidir. İlke Serisi tepe aksesuarı, kırmızı
Türk bayrağı üzerindeki beyaz ay ve yıldız sembolünden
esinlenerek tasarlanmıştır. İlke Serisinde, sabit ve dönerli
olmak üzere iki ayrı tepe sistemi kullanılabilmektedir.
Sabit tepe sistemi, ip sistemlerinden kilitli sistem, makaralı
sistem veya boynuz ile kullanılabilmektedir.
Dönerli tepe sisteminde direğin tepesi 360⁰ dönebilmekte
böylece rüzgarın hareketi eş zamanlı olmakta ve bayrağın
direk çevresine sarılması engellenmektedir. Dönerli tepe
sistemiyle sadece içten ipli sistemler kullanılabilmektedir.
Dolayısıyla rüzgarlı havalarda bayrak üzerinde bulunan logo,
reklam, resim v.b.nin her zaman görünmesi sağlanmaktadır.

This head is designed for the poles in which Turkish flag will
be used. A white crescent moon and a star on the red flag are
stylized on the head design of the Crown Series.
Fixing and rotating heads are available in Crown Series.
Cleat, pulley system and lockable door can be used as a
halyard system in fixing head type.
In rotating head only lockable door can be used as a halyard
system so as to enable the movement of the flag and wind at
the same time. By means of rotating head system symbols/
logos, advertisements, images on flags are always seen in
windy weather conditions.

Sabit Tepe Sistemi Kodu: F
Dönerli Tepe Sistemi Kodu:R

Fixed Head System Code: F
Rotating Head System Code: R

Aksesuarlar / Accessories
1

Tepe Aksesuarı
Head Accessories

Zemine Sabitleme Yöntemi / Fixing Devices
2

2

Ağırlık Halkası ve Ağırlık
Counter Weight & Retaining Ring

1

Menteşe Plakalı Ankraj Ayağı
Tiltable Base Plate

Sabit Plakalı Ankraj Ayağı
Rigid Base Plate

İp Sistemleri / Halyard System

İçten İpli Sistem
Internal Halyard System

Dıştan İpli Sistemler
External Halyard Systems

Taban Aksesuarı
Base Accessory
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Elit Serisi | Elite Series

1

2

1

Sabit ve dönerli olmak üzere iki ayrı tepe sistemi
kullanılabilmektedir. Sabit tepe sistemi, dönerli tepe sistemi
ile kıyaslandığında daha ekonomiktir. Dönerli tepe sisteminin
kullanıldığı direklerde tepede kullanılan dönerli mekanizma
yardımıyla, bayrağın hareketi rüzgârın hareketi ile eş
zamanlı olmakta ve bayrağın direk çevresine sarılması
engellenmektedir.
Elit Serisi ayrıca dikey bayraklarla da (flamalar)
kullanılabilmektedir. Dikey bayrağın (flamalar) tercih
edildiği durumlarda, İmge Serisinde kullanılan sancak
çubuğu yerine dönerli tepe sistemi ile içten ipli-kilitli sistem
kullanılmaktadır.

Both fixing and rotating head options are available. Fixed head
type is more economical than the rotating one. By means of
the rotating head, flag turns with the wind at the same time
so that flag does not twist around the pole.
Vertical flags can also be used with Elite Series. Different
from the Image Series, banner bar which keeps the flag tight
can not be used. In Elite Series with vertical flag lockable
door and rotating head systems are used.

Sabit Tepe Sistemi Kodu: F
Dönerli Tepe Sistemi Kodu: R

Fixed Head System’s Code: F
Rotating Head System’s Code: R

3

Zemine Sabitleme Yöntemi / Fixing Devices

Aksesuarlar / Accessories
2

3

Ağırlık Halkası ve Ağırlık
Counter Weight & Retaining Ring

Kılavuz Halka
Guided Ring

1

Tepe Aksesuarı
Head Accessories

Menteşe Plakalı Ankraj Ayağı
Tiltable Base Plate

İp Sistemleri / Halyard System

2
İçten İpli Sistem
Internal Halyard System
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Dıştan İpli Sistemler
External Halyard Systems

Taban Aksesuarı
Base Accessory

Sabit Plakalı Ankraj Ayağı
Rigid Base Plate

İp Sistemleri | Halyard Systems

DIŞTAN İPLİ SİSTEMLER / EXTERNAL HALYARD SYSTEMS

İÇTEN İPLİ SİSTEMLER / INTERNAL HALYARD SYSTEMS

Boynuz / Cleat (B)

Kilitli Sistem / Lockable Door (L)

Ekonomik olan bu sistemde boynuz direğe yerden
yaklaşık 1m yukarıda sabitlenmektedir. İp direğin
dışına monte edilmiş olan boynuzun çevresine sarılarak sabitlendiğinden, bayrağı hırsızlığa karşı
koruyacak bir önlem bulunmamaktadır. Bu sebeple
boynuzun, bayrağın çalınma riskinin bulunmayacağı
güvenli ortamlarda kullanılması önerilmektedir.

Kilitli olan sistemde, ip bayrak direğinin içerisinden geçerek yine direk içinde sabitlenmektedir. İpin kilitli bir kapı ardında gizlenmiş olması ile bayrak, özellikle genel kullanıma açık
mekanlarda hırsızlığa ve şiddete karşı tam anlamıyla korunmaktadır.

Cleat is an economic method for halyard systems.
Height of the cleat’s assembly level from the ground
is approximately 1 meter so as to reach to the cleat
without using any additional devices.

In this system rope goes through inside of
the pole then fixed with a special system. All
elements are trapped inside of the pole with
a door, which is opened with a special key. In
this way the flag is secured against theft and
vandalism, because without this key no one
could reach halyard from outside.

Since halyard goes to the cleat through outside of the pole and wrapped around it, in this system
there is not any precaution for the flag not to be stolen. Thus this option should be preferred for
the area where vandalism and theft is not taking into account.
Makaralı Sistem / Pulley System (P)
İpin hareket etmesi ya da sabit tutulması dışarıda
bulunan bir kutu içindeki mekanizma ile sağlanmaktadır. Kutu içindeki mekanizma alyan anahtarıyla çalıştırıldığından, bayrağın hırsızlığa karşı korunması
sağlanmaktadır.
In this model halyard goes to the pulley-box
through outside of the pole. Since to rise or
lower the flag an allen key is used, flag could
be protected from vandalism by using pulley
mechanism.

www.aludes.com.tr
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Zemine Sabitleme Yöntemleri | Fixing Devices

Gömme Yöntemi / Embedded Systems (E)
Direk Boyu
Flagpole Length
a(mm)

Taban Çapı
Diameter at Base
(mm)

Konik Boy
Tapered Length
b(mm)

Görünen Düz Boy
Exposed Straight
Length
c(mm)

Gömülen Boy
Embedded Length
d(mm)

Temel Yüksekliği
Foundation Depth
e(mm)

Temel Genişliği
Foundation Width
f(mm)

6.000

100

3.900

2.100

1.650

700

750

7.000

100

4.800

2.200

1.750

700

750

7.500

100

5.250

2.250

1.800

700

750

8.000

114

5.700

2.300

1.850

800

850

8.500

114

6.150

2.350

1.800

800

850

9.000

114

6.350

2.650

2.100

800

850

10.000

135

7.000

3.000

2.450

1000

1000

11.000

150

7.500

3.500

2.950

1000

1000

12.000

150

8.500

3.500

2.950

1000

1000

Sabit Plaka ile Montaj / Rigid Base Plate (H/C)
Henüz beton dökülmemiş olan toprak zeminlerde ankraj bulonu tercih edilmektedir. Kimyasal
dübel ise daha önceden betonu dökülmüş olan zeminler için ideal bir sabitleme yöntemidir.
Direk Boyu
Flagpole Length
a(mm)

16

Foundation bolts or chemical anchorage can be used with rigid base plate. Chemical anchorage
is ideal method of fixing for the places where you already have good concrete foundation.

Taban Çapı
Diameter at Base
(mm)

Konik Boy
Tapered Length
b(mm)

Görünen Düz Boy
Exposed Straight
Length
c(mm)

Temel Yüksekliği
Foundation Depth
d(mm)

Temel Genişliği
Foundation Width
e(mm)

6.000

100

3.900

2.100

700

750

7.000

100

4.800

2.200

700

750

7.500

100

5.250

2.250

700

750

8.000

114

5.700

2.300

800

850

8.500

114

6.150

2.350

800

850

9.000

114

6.350

2.650

800

850

10.000

135

7.000

3.000

1000

1000

11.000

150

7.500

3.500

1000

1000

12.000

150

8.500

3.500

1000

1000

ALUDES |
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Ankraj Bulonu
Foundation Bolts
(T)

Kimyasal Dübel
Chemical Anchorage
(M)

Zemine Sabitleme Yöntemleri | Fixing Devices

Menteşeli Plaka ile Montaj / Tiltable Base Plate (T/M)
Henüz beton dökülmemiş olan toprak zeminlerde ankraj bulonu tercih edilmektedir. Kimyasal
dübel ise daha önceden betonu dökülmüş olan zeminler için ideal bir sabitleme yöntemidir.
9m ve 9m’den uzun boydaki direkler için direk montajının daha rahat bir şekilde yapılabilmesi
açısından menteşeli plaka ile montaj yöntemi önerilmektedir.

Foundation bolts or chemical anchorage can be used with tiltable base plate. Chemical
anchorage is ideal method of fixing for the places where you already have good concrete
foundation.
To make pole assembly easily, tiltable base is recommended for 9m and higher than 9m
height of the flag poles.

Direk Boyu
Flagpole Length
a(mm)

Taban Çapı
Diameter at Base
(mm)

Konik Boy
Tapered Length
b(mm)

Görünen Düz Boy
Exposed Straight
Length
c(mm)

Temel Yüksekliği
Foundation Depth
d(mm)

6.000

100

3.900

2.100

700

750

7.000

100

4.800

2.200

700

750

7.500

100

5.250

2.250

700

750

8.000

114

5.700

2.300

800

850

8.500

114

6.150

2.350

800

850

Temel Genişliği
Foundation Width
e(mm)

9.000

114

6.350

2.650

800

850

10.000

135

7.000

3.000

1000

1000

11.000

150

7.500

3.500

1000

1000

12.000

150

8.500

3.500

1000

1000

Ankraj Bulonu
Foundation Bolts
(T)

Kimyasal Dübel
Chemical Anchorage
(M)

Aksesuarlar / Accessories

1

2

3

4

5
www.aludes.com.tr
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ALÜMİNYUM KONİK BAYRAK DİREKLERİ / ALUMINIUM TAPERED FLAG POLES

Tüm hakları ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.’ye aittir. / All rights belong to ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
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Toplam Alan / Total Area: 640.000m²
Kapalı Alan / Closed Area: 300.000m²
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