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top/base diameter
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fundament
foundation

waga / waga oprawy
weight

równolegle do wnęki
parallel to the cavity
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie
zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.
Despite our efforts we cannot guarantee that the published technical data do not include any
lapses or mistakes. In case of any doubt, please contact us.
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prostopadle do wnęki
perpendicular to the cavity
nośność przekroju słupa/masztu
na zginanie u podstawy
nośność przekroju słupa/masztu
na skręcanie u podstawy

