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Produsent: 
  

Formenta AB                       Tlf: +46 370 69 25 50 
Postboks 525                                 
331 25 VARNAMO              E-post: info@formenta.se  

SVERIGE 

Produktnavn: 
  

Flaggstang glassfiber 

Produktbeskrivelse: 
  

 Flaggstang 

 Leveres i lengder på 6-12 meter. 

Materialer: 
Spesifikasjon: 
  

 Glassfiber hvit gel coat 

 Nedstøpningsbolter M20 varmgalvanisert 
 

Garanti: 
  

 10 års garanti når montert, brukt som forutsatt. 

Vedlikehold: 
 
Kontroll: 
  

 Produktet krever ikke vedlikehold men kan med fordel vaskes rene. Flagg-
klips og flaggliner anses som slitedel og kan ryke over tid. 

 Det bør sjekkes og etterstrammes bolter/mutrer etter ca. 6 mnd. 

Tilbehør: 
  

 Fundamentfeste, bolter, mutrer, kule og line. 

Annet: 
  

 Ved kraftig vind skal det ikke være flagg/vimpel i flaggstengene. Maks 17 
m/sek. med flagg/vimpel. 

Henvisninger: 
  

  

 Ved grønske anbefales det å sprøyte på grønskefjerningsmiddel. Ved       
annen skitt, vask på vanlig måte med såpe og renspyling. Brukes høytrykks-
vasker kan det ved for høyt trykk skade lakken. 

  

Leverandør: 
  

Espenes AS                         Tlf: 51 78 88 00 
Postboks 148 
4358 KLEPPE                      E-post: info@espenes.no                      
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GARANTI & VEDLIKEHOLD 
FLAGGSTENGER GLASSFIBER



10 ÅRS GARANTI

10 års garanti på alle flaggstangmodeller, som inkluderer glassfiberforsterket flaggstang og varmgalvanisert 
flaggstangfeste. Det betyr at en godkjent reklamasjon på en flaggstang erstattes med en ny. Ny flaggstang 
ytes som erstatning ved skade på grunn av fabrikasjonsfeil (materialfeil), f.eks. brudd på flaggstangen eller 
monteringsdetaljene. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av storm over Beaufort 10 eller andre 
naturkatastrofer. Kostnader for montering, demontering og frakt dekkes ikke av garanti. Tilbehør/slitedeler 
som kule, flaggline, sveivsystemer og andre løse deler dekkes ikke av garantien. Garantien gjelder ikke skader 
dekket av annen forsikring (f.eks. bilforsikring, transportforsikring etc.) eller skader forårsaket av feil 
installasjon.

Følge opp
Det er viktig å kontrollere og etter-trekke alle mutrene ca. tre måneder etter at flaggstangen er montert 
og reist. Videre anbefales det å sjekke forankringsbolter, og at mutrene er skikkelig tiltrukket minst en 
gang i året. Vi anbefaler også å sjekke flaggline, kryssholt, motvekter, sveivsystem og flaggstangkuler en 
gang i året.

Ved reklamasjon
For å enkelt kunne håndtere eventuelle reklamasjoner ønsker vi bilder av den skadde delen, årsak
samt serienummeret. Serienummeret finnes på etiketten inne i flaggstangfestet. Ved hjelp av serienummeret 
kan vi spore flaggstangens produksjonsdag. Disse bildene sendes til info@espenes.no. Når vi får inn 
bildedokumentasjon, gjør vi en rask analyse av klagen og gir deretter tilbakemelding til deg personlig med en 
løsning. I noen tilfeller trenger vi den skadde delen for videre analyse.

Hvis flaggstangen har skadet en person eller eiendom, skal den skadelidte melde hendelsen til sitt 
forsikringsselskap. Grunneier bør kontakte leverandøren og dennes forsikringsselskap.



Formenta’s flaggstenger er produsert i glassfiberarmert polyester, et vedlikeholdsfritt materiale. For å holde
flaggstangen fin, anbefaler vi å legge ned flaggstangen og rengjøre den med varmt vann og
såpe. Flaggstangen kan også poleres med vanlig båtvoks for ekstra glans.

Med innvendig flaggline

Formenta tilbyr to modeller med innvendig flaggline. Formenta ISS har en låsbar plastluke 
montert på flaggstangen. Formenta ISS Exclusive har et internt sveivsystem i rustfritt stål.
Formenta ISS - Ved bytte av flagg anbefaler vi å sjekke flaggline og motvekt. Flagglinen slites ekstra
mye i enden når flagget henger oppe. Sjekk derfor fra enden av flaggline og 10-15 cm inn på line.
Evt. slitt del klippes av. Motvekten kontrolleres ved å stramme ringen med umbrakonøkkel (gjelder 
ikke ved bruk av motvekts kjede). Slitt ring bør skiftes.

Formenta ISS Exclusive (sveiv) - Når du heiser flagget, sveiv forsiktig med klokken. Når du skal 
senke flagget sveiv forsiktig mot klokken og sjekk samtidig at flagget senkes. Hvis flagget ikke 
beveger seg nedover, rist i flaggstangen slik at flagglinen frigjøres fra kulesokkelen. Fortsett deretter 
å sveive å se at flagget senkes. Ved gjentatte sveivbevegelser i begge retninger kan beltet i 
sveivmekanismen bli sammenfiltret eller vridd. Dette anses som en håndteringsfeil og krever service. 

Ved bruk av høydeflagg
Høydeflagg skal alltid utstyres med plastløkker med nipler, vare nr.: 132505.
Anbefalt antall er én per meter.

Anbefalt flaggstørrelser
Flaggstang Lengde flagg Lengde vimpel

4-5 m 1,5 m
6-7 m 2 m
8-9 m 2,5 / 3 m

10-11 m 3 / 3,5 m
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12 m 4 m

2 m
2,5 m

3 / 3,5 m
3,5 / 4 m

4,5 m
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