BOXMOBIL
Laat het feest beginnen. Tot 45 m2 flexibele schaduw!
De elegante BOXMOBIL OS7000 brengt heel wat schaduw met zich mee – tot maximaal 45 m2!
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BOXMOBIL

Staander met betonsokkel

BOXMOBIL met grondhulzen

OS7000

min. 210 cm
max. 662 cm

De belangrĳkste voordelen
■

Losstaand zonweringsysteem voor elke
gewenste plek

■

Cassette's aan beide zijden apart te bedienen

■

Schaduwoppervlak tot 45 m2

■

Uitvoering met betonsokkel of grondhuls voor
makkelijke plaatsing op elke bodem

■

Geen middenstaanders, dus meer plaats voor
stoelen en tafels

■

Ook éénzijdige muurmontage mogelijk

Een open oppervlak kan op eenvoudige wijze
ruim en comfortabel van schaduw voorzien worden. Het doordachte zonweringsysteem, twee
cassetteschermen aan een solide constructie
van stalen steunen, is bijzonder geschikt voor
het gebruik in de horecasector, bij zwembaden
of ook voor de party thuis. Door middel van een
extra middensteun kan de zonwering bijna grenzeloos uitgebreid worden.Het tijdloze en unieke
design is naar keuze verkrijgbaar in hoekige
of lichtelijk afgeronde stijl. Door de gesloten
cassette is het doek in de ingeschoven toestand
optimaal beschermd tegen weersinvloeden.

min. 330 cm
max. 303 cm

5–35°

min. 300 cm
max. 700 cm

Tijdloos en uniek design in een
hoekige vorm.

Verlichting voor gezellige avonden
- optionele halogeen lichtlijst.

Optioneel: VOLANT-PLUS ter
bescherming tegen doorkijk en
verblinding.

N

COLLECTIO

De BOXMOBIL is standaard uitgerust met
een sterke electrische Somfy motor. De hoge
standvastigheid wordt door de betonnen sokkel of door middel van verzonken grondhulzen
gegarandeerd.
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Met de talrijke combinaties van doek- en framekleuren (RAL / NCS) is een harmonische afstemming op de gebouwarchitectuur en de omgeving mogelijk.

EN 13561

Garantieregistratie
noodzakelijk

Meer informatie vindt u op
www.stobag.nl
Uw STOBAG-dealer geeft u graag advies:

Voor nog meer bedieningsgemak en veiligheid kunnen verschillende besturingssystemen en
weersensoren individueel worden gecombineerd.

