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OUTDOOR
LIVING
PRODUKTEN VOOR ZON- 
EN KLIMAATBESCHERMING



TRADITIE & INNOVATION
«Om iets groots tot stand te brengen moet men de eerste stap durven zetten.»  
(Johann Wolfgang von Goethe)

STOBAG   IMAGE

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 productieprocessen.

FUNCTIONALITEIT & TECHNIEK
Onze jarenlange ervaring en de nauwe samenwerking  

met gespecialiseerde technici, architecten en ontwerpers 

maken het mogelijk om innovatieve 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 stemmen.

OPRICHTING IN 1964
Wat 50 jaar geleden met veel durf begon in een oude wijnkelder, is 

inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende, internationaal opererende 

fabrikant van zon- en weerbeschermingsoplossingen met productielocatie 

in Zwitserland.
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STOBAG  PRODUCT OVERZICHT

STOBAG ASSORTIMENT & PORTFOLIO
Meer dan 55 individuele productoplossingen voor u op 
maat gemaakt!

Verkoop en montage worden uitgevoerd door 
de vakkundige STOBAG-dealer.

VENSTER & GEVEL

BALKON & TERRAS

VERANDA & ATRIUM
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5 JAAR 
STOBAG KWALITEITSGARANTIE
REGISTRATIE VEREIST



STOBAG VERTICALE ZONNESCHERMEN | VERTICALE ZONNESCHERMEN MET SIR-SYSTEM | UITVALSCHERMEN/SCHUINE SCHERMEN | VEILIGHEIDSROLLUIK

VENSTER & GEVEL
Milieuvriendelijker dan elke airconditioning: onze screens bieden de perfecte afscherming 
tegen hitte en vreemde blikken.

UW VOORDEEL
•  Ruime keuze aan geleidingen en kastvormen
•  Screen zonder lichtkieren aan de zijkant (SIR-technologie)
• Windbestendig tot 120 km/h
• Daglichtregeling zonder direct lichtinval
•  Esthetisch alternatief voor roldeur of lamel
•  Robuust veiligheidsrolluik van slagvast aluminium

UW MEERWAARDE
Deze zonneschermen reguleren de directe lichtinval binnenshuis. De isolerende werking door 
stilstaande lucht, tussen de zonwering en het raam, zorgt voor een effectieve bescherming 
tegen de warmte. Dankzij de grote kleurkeuze voor doek en frame worden de producten  
niet alleen gebruikt voor thermische isolatie, maar ook als vormgevingselement in de architec-
tuur. Het uiterst robuuste veiligheidsrolluik van slagvaste aluminiumprofielen beschermt uw 
woning of bedrijfspand tegen inbraak, vandalisme, hagel- en stormschade. 



STOBAG  OPEN ZONNESCHERMEN | SEMI-CASSETTESCHERMEN | CASSETTESCHERMEN | GLAZEN LUIFELSYSTEEM | ZIJDELINGSE ZONWERINGEN

BALKON & TERRAS
Maak van uw terras of uw balkon uw mooiste privévakantieoord.

UW MEERWAARDE
Het terras behoort tot de meest geliefde plaatsen, waar een groot gedeelte van de vrije tijd en 
van het samenzijn plaatsvindt – en dit van de eerste warmere zonnestralen in de lente tot in  
de herfst. Het passende beschermingssysteem tegen zon en weersomstandigheden zorgt voor 
een aangename koele temperatuur en een goede UV-bescherming. Soms wil men zich op  
het terras of het balkon niet alleen tegen de zon beschermen, maar ook tegen nieuwsgierige 
blikken of een storende tocht. STOBAG zonwerende zijdelingse systemen werden precies 
daarvoor ontwikkeld. 
De robuuste glazen luifel zonder storende staanders zorgt bij neerslag voor een droge schuilplaats, 
en op hete dagen zorgt de geïntegreerde zonwering voor koele, royale beschaduwing. 

UW VOORDEEL
•  Naar keuze ronde of hoekige kastvorm
•  Telescooparmtechnologie voor constant hoge doekspanning
•  Zijdelingse zonwering als zicht-, verblindings- en windbescherming
•  Volant-Plus als verblindingsbescherming bij laagstaande zon



STOBAG  

PERGOLA & PAVILJOEN
Bij zon of regen buiten genieten: STOBAG terrasschermen en Paviljoen kunnen veel 
verduren en bieden een bijkomende ruimte in openlucht.

UW MEERWAARDE
Terrasschermen bieden veel voordelen voor liefhebbers van de buitenlucht. Dankzij  de steun 
vooraan zij n de systemen zeer robuust. Uitgerust met een voldoende neiging en een waterbesten-
dige doek dienen ze niet alleen als schaduwverdeler, maar ze kunnen ook probleemloos bij  regen 
worden gebruikt.
Het maakt niet uit of de zon schij nt of de regen met bakken neerkomt: met het modulaire 
glasdaksysteem bent u optimaal beschermd tegen elk weertype – ook bij  sneeuwval. Afhankelij k 
van het toepassingsgebied, de gewenste afmeting en de esthetische voorkeur kan er een keuze 
worden gemaakt tussen verschillende productoplossingen, waaronder stij lvolle vrij staande 
paviljoenen. 



 PERGOLA-/TERRASSCHERMEN | GLASDAKSYSTEMEN | BEGLAZINGSSYSTEMEN | PAVILJOEN

UW VOORDEEL
• Vrij in te richten uitbreiding van de woonkamer
•  Naar keuze glas, weefsel of aluminium lamellen
• Geïntegreerd waterafvoersysteem
• Geïntegreerde LED-verlichting
•  Optionele zijbeglazing



STOBAG  ZONWERING VOOR DE VERANDA | ATRIUMZONWERINGEN 

VERANDA & ATRIUM
Tropische temperaturen in de veranda? STOBAG zonneschermen zorgen voor de optimale 
temperatuur en een perfecte sfeer.

UW VOORDEEL
•  Verandazonwering met gepatenteerd 

telescoop-uitschuifmechanisme
•  Speciale verandavormen probleemloos 

mogelijk dankzij verschuifbare geleiderails
•  Horizontale en verticale schaduwval
•  Zonweringen voor atriumzonweringen naar 

keuze met polyesterdoek of aluminium 
lamellen

UW MEERWAARDE
Veranda’s zijn nog steeds de trend. Een grote uitdaging 
betekent hier echter steeds de optimale temperatuur- en 
lichtregeling. Geniet men in de winter nog van de zeldzame 
zonnestralen achter glas, dan kunnen deze al in de lente 
snel een hete kwelling worden voor de bewoners en 
planten. Om ervoor te zorgen dat uw ’oase van glas’ geen 
broeikas wordt, biedt STOBAG zowel voor overkappingen 
als verticale oppervlakken op maat gemaakte 

verandazonwering. Een standaard ingebouwde elektrische 
aandrijving biedt bedieningsgemak en dankzij een 
optionele zon-/windautomaat wordt uw veranda bij 
toenemende buitentemperaturen automatisch afgekoeld. 
Zonweringen voor dak- en bovenlichten zijn bijzonder 
geschikt voor montage tussen gebouwen en op bestaande 
structuren, en bieden een effectieve bescherming bieden 
tegen zon en regen. 



STOBAG  VLOERSYSTEMEN | VRIJSTAANDE ZONWERING

VLOER & VRIJE RUIMTEN 
Een koel plaatsje in de schaduw midden in de tuin? Geen probleem met de vrijstaande 
zonneschermen van STOBAG.

UW VOORDEEL
•  Flexibel te plaatsen 
• Zonwerend oppervlak van max. 45 m2

• Volant-Plus als verblindingsbescherming bij  een laagstaande zon
•  Duurzame aluminium vloerplanken in houtlook, zonder houtsplinters
• Koele vloerplanken dankzij  luchtcirculatie
•  Onderhoudsvriendelij ke aluminium vloer; schuren en verven is overbodig

UW MEERWAARDE
Niet elke tuin beschikt over een weelderige boomgaard, die zorgt voor 
de nodige schaduw. Of het nu gaat om de gemoedelij ke zitbank, de 
zandbak of het kinderzwembad; vaak ontbreekt hier de zo belangrij ke  
zonne- en UV-bescherming. De vrij staande dubbele zonneschermen 
van STOBAG werden precies daarvoor ontwikkeld. Naar keuze 
aangevuld met een hoogwaardige aluminium systeemvloer in houtlook, 
die op de meest uiteenlopende ondergronden kan worden geïnstal-
leerd, krij gt u zo uw eigen « tuineiland ». De aluminium vloer is veelzij dig 
toepasbaar: alleenstaand als lifestyle-terrasdek of in uitgebreide vorm 
als complete oplossing met een STOBAG zon-/weerbescherming als 
opbouwmodule ( I.S.L.A. Concept ).



FABRICS

COLORS

ELECTRICS

STOBAG  www.stobag.com

EXTRAS & OPTIES 
Meer individualiteit en comfort met extra opties.

DOEKDESIGNS
Met een stof uit de STOBAG Collection uit Europese kwaliteitsweverij en 
kiest u voor een hightech textielproduct van premiumkwaliteit. 
Laat u zich inspireren en overtuigen: door onze grote kleurkeuze en de 
bij zondere eigenschappen van onze UV-geteste acrylstoffen.

AUTOMATISERING EN BESTURINGEN
Wij  bieden u – van de eenvoudige windsensor tot de complexe klimaatre-
gelingscentrale – precies dat comfort, dat u voor uw zonweringssysteem 
wenst. Of u nu via afstandsbediening een zonnescherm uitschuift, de 
sfeervolle verlichting inschakelt of de gevel- en verandazonwering 
bediend via smartphone: onze betrouwbare automatische systemen 
kunnen iedere situatie aan – zelfs als u een keer niet thuis bent.

FRAME KLEUREN
Afwerking in premium kwaliteit zodat u ook na vele jaren nog net zoveel 
plezier beleeft aan uw zonwering, als op de eerste dag. De profi elen 
en frameonderdelen worden bij  STOBAG van een poedercoating 
voorzien. Dit milieuvriendelij ke procedé beschermt de constructie op 
een effi ciënte manier tegen omgevings- en weersinvloeden. Door 
de hoogste kwaliteitsnormen wordt een maximale kleuruniformiteit in 
een onbeperkte diversiteit gegarandeerd.



STOBAG  WEERBESCHERMINGSOPLOSSINGEN 



STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Deutschland
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG Italia S.r.l.
Via Marconi n. 2/b
37010 Affi  -VR-
Italy

STOBAG Benelux B.V.
Flevolaan 7, 1382 JX Weesp
Postbus 5253, 1380 GG Weesp
The Netherlands 

STOBAG do Brasil Ltda.
Rua Rafael Puchetti, 1.110
83020-330 São José dos 
Pinhais - PR
Brasil

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L OE6
Canada

INDIVIDUELE ZONWERING EN WEERBESCHERMING VOOR 
UW PERSOONLIJKE WELLNESS-OASE. 

STOBAG BROCHURE-ASSORTIMENT

Download deze brochures op onze website via 
www.stobag.comAr
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www.stobag.com

PRODUCTEN VOOR ZON- EN KLIMAATBESCHERMING

PERGOLA- / TERRASSCHERMEN | GLASDAKSYSTEMEN | PAVILJOEN | BEGLAZINGSSYSTEMEN

PERGOLA & PAVILJOEN

www.stobag.com

PRODUCTEN VOOR ZON- EN WEERSBESCHERMING 

VERTICALE ZONNESCHERMEN | VERTICALE ZONNESCHERMEN MET SIR-SYSTEEM | UITVALSCHERMEN/SCHUINE SCHERMEN 
VEILIGHEIDSROLLUIK

VENSTER & GEVEL

www.stobag.com

PRODUCTEN VOOR ZON- EN KLIMAATBESCHERMING 

VLOERSYSTEEM | VRIJSTAANDE ZONWERING

VLOER & VRIJE RUIMTEN

www.stobag.com

BALKON & TERRAS

PRODUCTEN VOOR ZON- EN KLIMAATBESCHERMING 

OPEN ZONNESCHERMEN | SEMI-CASSETTESCHERMEN | CASSETTESCHERMEN | GLAZEN LUIFELSYSTEEM | ZIJDELINGSE ZONWERINGEN

www.stobag.com

PRODUCTEN VOOR ZON- EN KLIMAATBESCHERMING

ZONWERING VOOR DE VERANDA | ATRIUMZONWERINGEN

VERANDA & ATRIUM


