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OPRICHTING IN 1964
Wat 50 jaar geleden met veel durf begon in een oude wijnkelder, is
inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende, internationaal opere-
rende fabrikant van zon- en weerbeschermingsoplossingen met pro-
ductielocatie in Zwitserland.

KWALITEIT & ZEKERHEID
De familie Gremaud garandeert u duurzame, op maat vervaardigde
producten van compromisloze kwaliteit. Wij garanderen de kwaliteit
van onze producten door het toepassen van uitsluitend hoogwaardige
materialen, verwerkt in moderne en ecologische verantwoorde produc-
tieprocessen.

FUNCTIONALITEIT & TECHNIEK
Onze jarenlange ervaring en de nauwe samenwerking met gespeciali-
seede technici, architecten en ontwerpers maken het mogelijk om in-
novatieve producten te ontwikkelen die aan de hoogste eisen voldoen.
Gisteren, vandaag en in de toekomst.

ESTHETICA & ONTWERP
Emoties voeden ons dagelijks leven met ervaring. Kleuren en vormen
spelen hierbij een centrale rol. Daarom is iedere STOBAG-zonwering
compleet indivIdueel op de architectuur en de omgeving af te stem-
men.

INNOVATIEVE ZONWERING EN WEERBESCHERMING SINDS 1964
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Hoekig design

LED-verlichting

CASSETTESCHERMEN

PURABOX | CASABOX | CAMABOX | TENDABOX |

MESABOX | RESOBOX

Elegant verpakte zonwering voor kleine en zeer grote schaduw-
oppervlakken. STOBAG cassetteschermen zorgen voor comfor-
tabele zonwering uit de veilige cassette. Cassetteschermen zijn
bijzonder goed beschermde zonneschermen met scharnier- of
telescopische armen die aan de wand, het plafond of dakspant
gemonteerd kunnen worden. In gesloten toestand beschermt de
elegante en corrosiebestendige aluminium cassette het doek en
de mechanische delen efficiënt tegen omgevingsinvloeden als
neerslag, storm en ook vervuiling. Dit heeft een positief effect
op de levensduur van het scherm en zorgt voor onverstoord ple-
zier in de schaduw.

CASSETTESCHERM IN KUBUSVORMIG DESIGN

CAMABOX BX4000

Het nieuwste STOBAG product heet CAMABOX BX4000. Dit
cassettescherm is solide en heeft een strakke uitstraling. Het
scherm is verkrijgbaar in 16 standaard STOBAG kleuren met
bijpassende doeken uit de Dickson collectie. Optioneel kan de
CAMABOX voorzien worden van energiezuinige LED-verlichting.

STOBAG | 3

BALKON & TERRAS

CASSETTESCHERMEN | GLAZEN LUIFELSYSTEEM
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Door de elegante en gesloten constructie en de diverse designvarianten wor-
den STOBAG cassetteschermen door architecten graag als vormgevingsele-
ment gebruikt. Afhankelijk van het model kunnen de zonweringen met hand-
bediening of bij voorkeur met een sterke electrische Somfy motor worden
aangedreven. Voor de automatisering zijn diverse uitvoeringen draadloze af-
standsbedieningen en besturingen met zon- en windsensoren leverbaar.

EEN RUIME KEUZE AAN ZONWERINGSYSTEMEN, STERKE
DOEKEN, LEGIO KLEUREN EN KLEURCOMBINATIES!
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BALKON & TERRAS

De praktische Volant-Plus beschermt tegen een laagstaande zon in de lente
en de herfst. Deze kan naar behoefte worden gebruikt ter bescherming van uw
privacy. Behalve een dicht acryldoek kan voor een groter “vrijheidsgevoel” ook
een licht geperforeerd doek worden gebruikt.
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VEELZIJDIG
BRUIKBAAR,

MEERVOUDIG
FUNCTIONEEL

STOBAG | 5

BALKON & TERRAS

CASSETTESCHERMEN | GLAZEN LUIFELSYSTEEM

1: Geïntegreerde zon-
wering: het robuuste
hightech kwaliteits-
weefsel biedt maximale
besacherming tegen
UV-straling en warmte.

2: Gepatenteerde tech-
niek: het telescoopsys-
teem zorgt voor een
uitschuifbare zonwering
met een grote uitval.

3: De standaard elektri-
sche aandrijving van
de dakzonwering kan
comfortabel en veilig
worden bediend.

4: Afwateringskanalen:
kunnen desgewenst
worden geïntegreerd
aan de voorzijde.

5: Sfeerverlichting: De
dimbare, energiebe-
sparende LED-lampen
kunnen desgewenst in
de dwarsbalk worden
geïntegreerd.

6: Dakbeglazing: het
gelaagde veiligheids-
glas met een dikte van
10 mm houdt regen en
sneeuw opafstand.

max. 170 cm

max. 325 cm

max. 500 cm

1 2
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3
TECHNOLOGY

save energy

GLAZEN LUIFELSYSTEEM

ARDON GP2600

De klassieker wordt verder ontwikkeld tot een pionier. Een glazen luifel met een
geïntegreerde, bovenliggende zonwering zonder storende staanders is typerend
voor een nieuwe generatie producten op het gebied van multifunctionele hoog-
waardige bescherming tegen zon en ongunstige weersomstandigheden.De ro-
buuste dakbeglazing biedt bescherming bij neerslag. Het natuurlijke daglicht in

uw woning blijft bewaard. Op hete dagen zorgt de geïntegreerde, over het glazen
oppervlak uitschuifbare zonwering voor koele, royale schaduw. Hoogwaardige
onderdelen van gepoedercoat aluminium, gelaagd veiligheidsglas en hightech
textielweefsel garanderen een lange levensduur.
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VERANDA ZONWERING

AIROMATIC | TARGA | ARCADA

Zonnestralen kunnen een veranda tot meer dan 60°C opwarmen – te veel
voor mens, dier en planten. Om de temperatuur achter de glazen oppervlak-
ken ook in de zomer aangenaam te houden, biedt STOBAG een uitgebreid
assortiment aan textiele zonweringsystemen voor de veranda. De systemen
die op het vlak van vorm, functie en techniek optimaal op elkaar afgestemd
zijn, bieden ook voor complexe verandaconstructies en grote afmetingen een
perfecte zonwering
Diverse bevestigingsmogelijkheden maken een flexibele en eenvoudige mon-
tage mogelijk – ook bij complexe onderconstructies.Speciale verandavormen
kunnen door verschuifbare geleiderails probleemloos van schaduw worden
voorzien. Dankzij de gepatenteerde uitschuifmechanisme-technologie kan het
doek over het verandadak worden heengeleid. Het geïntegreerde gasdrukme-
chanisme in de geleidingsrails garandeert ook bij een geringe dakhelling, een
optimale doekspanning. U kunt ook kiezen uit verandaschermen, die de hori-
zontale en verticale zonwering gecombineerd in een systeem aanbieden. De
standaard ingebouwde elektrische aandrijving biedt een optimaal bedienings-
comfort. Het kan worden uitgebreid met diverse besturingsvarianten.

6 | STOBAG
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VLOER & VRIJE RUIMTEN

VRIJSTAANDE ZONWERING

VRIJSTAANDE ZONWERING

OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

Vrijstaande dubbele zonneschermen met een groot zonwerend oppervlak zijn
uiterst geschikt voor gebruik in tuinen, speelplaatsen of terrassen van restau-
rants. Omdat er geen storende middensteunen nodig zijn, kan de ruimte onder
dit zonnescherm optimaal gebruikt worden.
De stabiele scharnierarmen schuiven de zijkanten afhankelijk van het model
synchroon of afzonderlijk uit. Voor optimale stabiliteit zorgen naar keuze be-
tonnen sokkels, T-steunen of bodemhulzen die in het beton vastgezet worden.
Doek en scharnierarmen zijn goed opgeborgen onder de beschermkap of in de
beschermingskast. Zo kan de vrijstaande zonwering ook in de winter zonder
problemen buiten blijven staan.
STOBAG zonweringssystemen worden individueel vervaardigd en bieden een
maximum aan mogelijkheden. Permanente kwaliteitscontroles en het gebruik
van een gekeurde merkstof met een UV-bescherming van 100% garanderen
een maximum aan veiligheid en functionaliteit. Beide modellen kunnen ofwel
met een sterke electrische Somfy motor ofwel manueel worden bediend.

SFEERVOLLE
BESCHERMING

TEGEN LICHT,
WARMTE EN

UV-STRALING
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BEWEZEN TERRASSCHERM MET UNIEKE AFMETINGEN

PERGOLINO P3000/P3500

Onder de sfeervolle STOBAG Pergolino is het heerlijk genieten. Als de zon
fel schijnt rolt u met een druk op de knop de zonwering uit. Als het even regent
kunt u rustig blijven zitten onder het waterdichte doek. En met de ingebouwde
verlichting lijkt de zwoele zomeravond nooit voorbij te gaan... Met de afstands-
bediening kunt u het schaduwoppervlak in elke gewenste tussenstand instellen.
Een gasdrukveer zorgt voor de juiste spanning en als u de voorlijst vergrendelt
blijft het doek altijd strak gespannen staan.

8 | STOBAG
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PERGOLA-/ TERRASSCHERMEN

ARCADA-PLUS | PERGOLINO | RIVERA

Terrasschermen bieden veel voordelen voor liefhebbers van de buitenlucht. Uit-
gerust met een voldoende hellingshoek en een water-bestendig doek dienen ze
niet alleen als schaduwverdeler, maar ze kunnen ook probleemloos bij lichte regen
worden gebruikt.
Naargelang van het toepassingsgebied, de gewenste afmeting en de estheti-
sche vereiste kan er een keuze worden gemaakt tussen verschillende product-

oplossingen. Pergolaschermen geven uw terras bijvoorbeeld een mediterraan
karakter. U kunt ook kiezen uit terras-schermen, die de horizontale en verticale
zonwering gecombineerd in een systeem aanbieden.

LANGER GENIETEN
VAN HET BUITENLEVEN

1
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BIJ ZON OF REGEN GENIETEN VAN HET LEVEN BUITENSHUIS

RIVERA P5000

Met de nieuwe STOBAG pergolazonwering RIVERA P5000 creëert u op elk
terras een royale bewegingsruimte met een elegante vormgeving. De vouwzon-
wering zorgt voor schaduwrijke koelte op momenten dat de zon schijnt en be-
schermt tegen schadelijke UV-straling. Als het regent, leidt het strak gespannen
RESISTANT-doek het water gecontroleerd naar het afvoersysteem aan de voor-
zijde.

PERGOLA-/ TERRASSCHERMEN | PAVILJOEN | GLASDAKSYSTEMEN

PERGOLA & PAVILJOEN
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PAVILJOEN

BAVONA | MELANO

De veelzijdige terraspaviljoens van STOBAG bieden niet alleen bescherming te-
gen warmte, UV-straling en regen, maar creëren ook een heel bijzondere rust- en
ontspanningsruimte midden in de natuur of op het terras. Door de verschillende
montagevarianten – als vrijstaand paviljoen of bevestigd aan een buitenmuur – is
het mogelijk altijd perfect aan te sluiten bij uw omstandigheden en wensen. De
softtop-variant met polyesterdoek in geplooide look creëert daarbij een mediterra-
ne sfeer, terwijl de hardtop-variant met lamellen een modern design biedt.

PERGOLA & PAVILJOEN

FRAAI VORMGEGEVEN TERRASPAVILJOEN MET MODULAIR DAKSYSTEEM

BAVONA TP6100/6500

Het nieuwe BAVONA outdoor living paviljoen biedt u van lente tot herfst levens-
ruimtes dicht bij de natuur op het terras of in de tuin.
Kom tot rust in de buitenlucht, ervaar het comfort van een betrouwbare bescher-
ming tegen zon, wind en regen en geniet van het spel van licht en schaduw. Het
design van de BAVONA maakt indruk door zijn kubusvorm en de geraffineerd
geïntegreerde techniek.
Elk STOBAG paviljoen wordt op maat gemaakt, kan qua kleur op uw behoeften
worden afgestemd en kan worden uitgebreid met diverse opties. De BAVONO is
zowel verkrijgbaar met kantelbare aluminium lamellen (TP6500 harddtop) als
met een robuuste vouwzonwering (TP6100 softtop).

Wesdijk_10 1
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VERTICALE SCREENS

VENSTER & GEVEL

GLASDAKSYSTEEM MET GEÏNTEGREERDE ZONWERING EN GLAZEN WANDEN

TERRADO

Het STOBAG Terrado glasdaksysteem beschermt uw terras en tuinmeubelen
tegen alle weersomstandigheden. De robuuste aluminium constructie met poe-
dercoating biedt, dankzij geïntegreerd veiligheidsglas (VSG), het hele jaar be-
scherming tegen regen of sneeuw. Als het onder de zon te warm wordt, zorgt
het geintegreerde zonnescherm met een druk op de knop voor koele schaduw.
Talrijke opties zorgen voor extra comfort: een screen als beschutting tegen wind
en inkijk of een glaswand voor afsluiting van uw tuinkamer.

VERTICALE ZONNESCHERMEN MET SIR-SYSTEEM

VENTOSOL

De naam VENTOSOL staat voor moderne en betrouwbare zonwering van gevels
met een breed toepassingsgebied. Dankzij het SIR-systeem (Soft Integrated Re-
taining System), dat als een ritssluiting werkt, wordt maximale stabiliteit van de
interne doekgeleiding gegarandeerd. VENTOSOL zonneschermen kunnen hier-
door tegen hoge windsnelheden (120 km/h).

VERTICALE SCREENS

VERTICAL | UNIVERSAL | VENTOSOL

Het assortiment STOBAG screens biedt een groot aantal oplossingen voor nage-
noeg elk toepassingsgebied. Of de schermen nu uitgerust zijn met staaldraadge-
leiding of een windvaste, interne doekgeleiding met ritssluitingsprincipe; dankzij de
uitgekiende en bewezen STOBAG-techniek zorgen de moderne gevelzonweringen
voor een optimaal binnenklimaat en de gewenste bescherming tegen zon en on-
gewenste blikken. Het beproefde SIR-systeem in combinatie met een lichtondoor-
latend verduisteringsdoek zorgt voor een betrouwbare verduistering van de ruimte.
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Wesdijk Homestyle

Burg. Boumanstraat 1
4306 CP Nieuwerkerk (ZLD)

0111-417270
www.wesdijkhomestyle.nl
info@wesdijkhomestyle.nl O
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.STOBAG Benelux BV | Flevolaan 7 | 1382 JX Weesp
Tel. +31 (0) 294 430361 | Fax. +31 (0) 294 430678

sales@stobag.nl | www.stobag.com

REGISTRATIE
VEREIST

Kom u inspireren in onze uitgebreide showroom.

Openingstijden:

Onze showroom is geopend
van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur t/m 18:00 uur

en op zaterdag van 9:00 uur t/m 17:00 uur.

HORECA TERRASOVERKAPPINGEN
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