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FLEXIA MASTEN
Elegantie en functionaliteit
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MONA
crown

LISA
crown

SCALA
crown

Een verscheidenheid aan masten  
ontworpen voor de FLEXIA-armaturen
- Verkrijgbaar van 4m tot 8m
- Gemaakt van staal, aluminium, hout en cortenstaal
- Geschikt voor zowel paaltoparmaturen als armaturen gemonteerd aan uithouders
- Doorlopende pasvorm tussen de masten en de armaturen/uithouders 
- Accessoires om de esthetiek van het armatuur af te stemmen op het project
- Meerdere kronen beschikbaar en met aanpassingsmogelijkheden om aan de  
  behoeften van het project te voldoen



CONISCH SWT STAAL
Een conische stalen mast ontworpen voor de 
FLEXIA-armaturen. 

Materialen
Thermisch verzinkt staal

Masthoogte
4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders
FLEXIA armaturen en SOFIA uithouder van 
Schréder.

Afwerking
Standaard worden stalen masten gegalvaniseerd 
om de levensduur van het product te verlengen. 
Wij bieden ook verschillende opties voor 
decoratieve afwerking, waaronder polyester 
powercoating, natlakken en sublimatie.

4m

6m

8m
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NAADLOOS GEBORSTELD ALUMINIUM
Een conische aluminium mast vervaardigd voor de FLEXIA-
armaturen. De contouren van de mast zijn ontworpen om de 
organische vorm van het armatuur aan te vullen.

Materialen
100% aluminium fluogevormde monoblokmast. Aluminium 
6060T5 met 30% gerecycleerde materialen.

Masthoogte
4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders
FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schréder.

Afwerking
Aluminium masten worden geborsteld tot een gesatineerde 
afwerking. Decoratieve afwerkingsopties zijn anodisatie, 
spectrokleuren, polyester powercoating, natlakken en sublimatie.

4m

6m

8m
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4m

6m

8m
KLAXE 
Een houten mast die overgaat van een vierkant naar een 
rond profiel. Deze overgang is ook te zien in de SOFIA-
uithouder die bij de FLEXIA-armaturen hoort.

Materialen
Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis/kap: S235 staal

Masthoogte
4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders
FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schréder.

Afwerking
Alle houten onderdelen worden behandeld met een 
beitsafwerking op waterbasis bestaande uit vier 
beschermende lagen, VOS <100g/l. De basis van de masten 
en mastkappen zijn thermisch verzinkt en voorzien van een 
poedercoating.



4m

6m

8m

CONISCH CORTEN SEALED STAAL
Een conische mast in Corten-staal, ontworpen als aanvulling op 
de FLEXIA armaturen range.

Materialen
CORTEN B S355

Masthoogte
4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders
FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schréder.

Afwerking
Standaard zijn er twee oppervlaktebehandelingen voor verweerd 
stalen masten beschikbaar: natuurlijk en geseald. Bij de 
natuurlijke optie zal de mast na installatie volledig verweren. Als 
de gesealde optie wordt gekozen, wordt het verweringsproces 
tijdens de productie versneld en vervolgens gestopt
via een sealing zodra het gewenste patina is bereikt. 





4m

6m

8m
MIVAT
Een gemodelleerde houten mast met een 
uitgesproken contour bij de basis, als aanvulling op de 
FLEXIA-armaturen.

Materialen
Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis/kap: S235 staal

Masthoogte
4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders
FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schréder.

Afwerking
Alle houten onderdelen worden behandeld met een 
watergedragen beitsafwerking bestaande uit vier 
beschermende lagen, VOS <100g/l. De basis van de 
masten en mastkappen zijn thermisch verzinkt en 
voorzien van een poedercoating.
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4m

6m

8m
NEMUS
Een conische houten mast ontworpen als aanvulling op 
de FLEXIA-armaturen.

Materialen
Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis/kap: S235 staal

Masthoogte
4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders
FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schréder.

Afwerking
Alle houten onderdelen worden behandeld met een 
beitsafwerking op waterbasis bestaande uit vier 
beschermende lagen, VOC’s <100g/l. De basis van de 
masten en mastkappen zijn thermisch verzinkt en 
gepoedercoat.
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4m

6m

8m
NEMUS met kraag
Een conische houten mast, ontworpen met een speciale 
paaltopadapter voor een naadloze aansluiting. De mast is ook 
voorzien van een decoratieve kraag die is verzonken voor een 
strakke afwerking. 

Materialen
Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis/kap: S235 staal

Masthoogte
4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders
FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schréder.

Afwerking
Alle houten onderdelen worden behandeld met een 
beitsafwerking op waterbasis bestaande uit vier beschermende 
lagen, VOS <100g/l. De basis van de masten en mastkappen 
zijn thermisch verzinkt en voorzien van een poedercoating.



Gegroefde NEMUS
Een conische houten mast met verticale groeven.  Deze 
mast is ontworpen als aanvulling op de Coppa en Quattro 
interne accessoires voor FLEXIA-armaturen.

Materialen
Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis/kap: S235 staal

Masthoogte
4, 6 of 8 mtr

Geschikte armaturen en uithouders
FLEXIA armaturen en SOFIA uithouders van Schréder.

Afwerking
Alle houten onderdelen worden behandeld met een 
beitsafwerking op waterbasis bestaande uit vier 
beschermende lagen, VOS <100g/l. De basis van de masten 
en mastkappen zijn thermisch verzinkt en voorzien van een 
poedercoating.
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