BAVONA

PERGOLA & PAVILJOEN

MODULAIR EN FLEXIBEL SYSTEEM MET
DOEK OF LAMELLEN

www.stobag.com

STOBAG | PAVILJOEN

BAVONA TP6100 SOFTTOP | TP6500 HARDTOP | TP6600 HARD

Dakvariant Softtop

Gepatenteerd schaartechniek

Geïntegreerde hemelwaterafvoer

TP6100 Softtop
• Elegante oplossing ter bescherming tegen zon en regen
• Lichte corrosiebestendige aluminium constructie in
hoekig design
• Gepatenteerde vouwzonwering met waterdicht pvc-doek
( Softtop )
• Het patent voorziet in een slanke constructie met hoge
windstabiliteit
• Een groot aantal montagemogelijkheden: vrijstaand,
wand- of hoekmontage
• Standaard electronische motoraandrijving
• Geïntegreerde hemelwaterafvoer via de binnenkant
van de staanders (weggewerkt)
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200 cm
500 cm

min.
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200 cm
600 cm

Staanderhoogte
max.
277 cm

4

CLASS
BEAUFORT 7

Afhankelijk van uitvoering
en afmeting kan de
windweerstandsklasse variëren.

Opties: dimbare LED-verlichting in de goot ( direct/indirect );
schuifbare zij- en frontbeglazing; aluminium systeemvloer
SB4700 ( I.S.L.A. Concept )

Technische maataanduidingen in millimeter
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LED-verlichting

Bioklimaateffect hardtop

Koppelbaar TP6600 hardtop

TP6500 Hardtop
• Modulair pergolasysteem met kantelbare
aluminiumlamellen tot 115°
• Max. tien modules kunnen in de breedte en in de lengte
naadloos aan elkaar worden gekoppeld (TP6600)
• Bioklimaateffect zorgt voor een natuurlijke luchtcirculatie
• Talloze montagemogelijkheden: vrijstaand of monteerbaar
aan de muur / onder het plafond
• Standaard motoraandrijving
• Lamellen-zijkap van vormbestendig aluminium voor een
lange levensduur
• Geïntegreerde waterafvoer via de staanders (weggewerkt)
• Schuimmatten in de goot voorkomen dat de waterafvoeren
verstopt raken

TP6600 Hardtop gekoppeld

min.
max.

200 cm
600 cm*

min.
max.

200 cm
400 cm

min.
max.

200 cm
600 cm

min.
max.

200 cm
600 cm per module

*vanaf 451 cm met 2 dakmodules
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CLASS
BEAUFORT 7

Staanderhoogte
max.
277 cm

Staanderhoogte
max.
277 cm

Afhankelijk van uitvoering
en afmeting kan de
windweerstandsklasse variëren.

Afhankelijk van uitvoering
en afmeting kan de
windweerstandsklasse variëren.

4

CLASS
BEAUFORT 7

Opties: De temperatuurgecontroleerde regeling voorkomt dat
de lamellen vastvriezen. Dimbare verlichting in de lamellen of
op het frame (direct of indirect), uitbreidbaar met zijbeglazing/
zijdelingse zonwering.

C
min. 2000
max. 6000

min. 2000
max. 6000

min. 2000
max. 6000

2400
(Standard)

min. 1100
max. 3000

230
130

min. 2000
max. 6000

115.5

TP6500 Zijaanzicht

NEW

TP6600 zijaanzicht van gekoppelde systemen

COLORS

FABRICS

ELECTRICS

Ontdek tal van mogelijkheden bij de keuze
van de framekleuren.

Kies uit een ruim aanbod van stoffen
en kleuren.

Meer comfort door automatisering,
besturings- en verlichtingssystemen.

HET TERRAS ALS RECREATIEVE
RUIMTE – BIJ ELK WEERTYPE

Meer informatie op www.stobag.com

Art.# 256300 – 2018-03 – © STOBAG – Wijzigingen voorbehouden. Afhankelijk van het land of de regio kunnen de technische gegevens, bijgeleverde onderdelen, garantievoorwaarden, design en beschikbaarheid van de informatie in dit document afwijken.

STOBAG | INNOVATIEVE ZON- EN WEERBESCHERMING SINDS 1964

