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INNOVATIEVE ZONWERING
EN WEERBESCHERMING
SINDS 1964

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.
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.

INHOUD

GLASDAKSYSTEMEN
Het licht beleven en toch bij elk weertype beschut zijn.
Beglazingen maken het mogelijk. Ongeacht het jaargetijde.

DE ALLROUNDERS

GLASDAKSYSTEMEN
Voor wie zijn terras onbeperkt bij elk weertype wil gebruiken en tijdens ieder seizoen wil genieten van het buitenleven, is een glazen
daksysteem perfect. Door de stabiele aluminiumconstructie met
geïntegreerde dakbeglazing en een optionele zonwering krijgt u een
efficiënte bescherming tegen weersomstandigheden. Zo worden uw
meubels op het terras altijd beschermd tegen regen en sneeuw.
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5 JAAR
STOBAG KWALITEITSGARANTIE
REGISTRATIE VEREIST

Extra uitbreidingen als screens en/of zijbeglazing of sfeervolle dimbare led-verlichting kunnen, geheel naar uw wensen, worden geïntegreerd. Zie pagina 6 en 8
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DE PIONIER

GLAZEN LUIFELSYSTEEM
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
hoogwaardige bescherming tegen zon en ongunstige weersomstandigheden.
De robuuste 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. Zie pagina 12

DE OPTIES – ZIJBEGLAZINGEN EN SCREENS

VOORUITZIEND

DE STAANDERS

ZIJ- / FRONTBEGLAZING

ZIJDELINGSE / FRONTALE ZONWERING

Met de verticale beglazingssystemen van STOBAG maakt u het hele jaar door
optimaal gebruik van uw terras en balkon. Want u kunt, geheel onafhankelijk van
het weer, genieten van de natuur. U wordt optimaal beschermd bij weer en wind,
zonder daarbij te hoeven afzien van een mooi, groots uitzicht. Zie pagina 14

Harmonisch geïntegreerde screens welke ook achteraf kunnen worden ingebouwd,
zorgen voor maximale flexibiliteit. Screens beschermen niet alleen tegen de laagstaande zon, maar ook tegen ongewenste inkijk of storende tocht.
Zie pagina 15
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GROOTS

GLASDAKSYSTEMEN

NYON

De NYON GP3100 is een fraai en stijlvol glasdaksysteem, waarvan de vorm tot het
wezenlijke is teruggebracht. De dakliggers zijn zeer smal uitgevoerd, voor een vrij
uitzicht op de omgeving. Het doordachte modulaire systeem kan flexibel worden
uitgebreid met zonweringen, beglazingen, ledspots of ledstrips. Zo kan het systeem worden aangepast aan de omstandigheden. Waterafvoeren en kabelgeleidingen zijn onzichtbaar weggewerkt en benadrukken de sobere vormgeving. Een
groot aantal bevestigingsvarianten zorgt ervoor dat de overkapping kan worden
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geïntegreerd in verschillende bouwkundige situaties. De NYON GP3100 zorgt voor
uitbreiding van uw woonruimte naar buiten toe en biedt het hele jaar door bescherming tegen weersinvloeden.
Red Dot Award: de onderscheiding “Red Dot” is een prestigieus internationaal kwaliteitskeurmerk voor goede en doordachte vormgeving.
De Red Dot-jury bestaat uit ca. 40 internationale deskundigen. Ze testen, bediscussiëren en beoordelen elke inzending individueel, live en ter plaatse.
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PAGINA 17

ARNEX | ONDERLIGGENDE ZONWERING
De elegante en optionele onderliggende
zonwering biedt effectieve bescherming
tegen de zon.

DUNNE DAKDRAGERS
De smalle dakdragers zorgen voor een mooi
panoramisch uitzicht.

ZIJDELINGSE ZONWERING / SCREENS
Screens en zijdelingse zonweringen zorgen
voor bescherming tegen doorkijk, wind en
verblinding. Ook verkrijgbaar met geperforeerd doorzichtig doek.

LEDVERLICHTING
Sfeervol, dimbaar licht met milieuvriendelijke led-technologie kan desgewenst worden
geïntegreerd.

AUTOMATISCHE BESTURING
Dankzij de diverse automatische- en besturingssystemen kunnen de dakzonwering en
de screens comfortabel en veilig worden
bediend.

ZIJ- / FRONTBEGLAZING
De schuiframen vormen een afscherming
tegen wind, regen en sneeuw.

www.stobag.com |
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DE ALLROUNDER

GLASDAKSYSTEMEN

TERRADO

De universeel toepasbare TERRADO is een beproefd glasdaksysteem met een semi-geïntegreerde dakzonwering. Door in het frame geïntegreerde gasveertechnologie wordt een constante doekspanning in compacte bouwvorm gegarandeerd.
Verder zijn aanpassingen aan speciale architectonische bouwvormen mogelijk en
is het dak voor alle weersomstandigheden vrijwel overal te gebruiken. Een flexi-
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bele montage achteraf met screens, beglazingen, ledspots of ledstrips is altijd
mogelijk en biedt optimaal comfort. De TERRADO zorgt voor uitbreiding van uw
woonruimte naar buiten toe en biedt het hele jaar door weerbescherming.

GLASDAKSYSTEMEN | GLAZEN LUIFELSYSTEEM | ZIJ- / FRONTBEGLAZING | SCREENS

i

PAGINA 17

CLASS
BEAUFORT 6

ZIJDELINGSE ZONWERING / SCREENS
Screens en zijdelingse zonweringen
zorgen voor bescherming tegen doorkijk,
wind en verblinding. Ook verkrijgbaar met
geperforeerd doorzichtig doek.

AUTOMATISCHE BESTURING
Dankzij de diverse besturingssystemen
kunnen de zonwering en screens comfortabel en veilig worden bediend.

ZONWERING
De externe zonwering met geïntegreerde
gasdrukveertechniek en comfortabele
elektrische aandrijving beschermt tegen
warmte en UV-straling.

ZIJ- / FRONTBEGLAZING
De schuiframen vormen een afscherming
tegen wind, regen en sneeuw.

www.stobag.com |
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MODERN

GLAZEN LUIFELSYSTEEM

ARDON

Als all-weather bescherming is het unieke glasluifelsysteem
het hele jaar door uitstekend geschikt voor terrassen en winkels.
Op warme dagen zorgt de optioneel geïntegreerde, over het
glazen oppervlak uitschuifbare zonwering voor koele, royale
schaduw. Het hightech textielweefsel van de zonwering, dat
beschikbaar is in talrijke designs, biedt bij zon en hitte effectieve bescherming tegen UV-stralen en warmte. Dankzij de
geïntegreerde zonwering zijn gevel en vensters beschermd
tegen zon en hitte, waardoor klanten, medewerkers en verkoopartikelen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
Dat heeft een positieve uitwerking op het binnenklimaat, de
lichtomstandigheden, en de kwaliteit van de verkoopartikelen. Dat alles zorgt ervoor dat het glasluifelsysteem Ardon in
winkelstraten of op andere openbare plaatsen indruk maakt
als overkapping waaronder het aangenaam toeven is.
Talrijke opties als energiebesparende LED-verlichting, regenafvoer of een comfortabele automatische besturing bij
de standaard elektrische aandrijving kunnen elegant worden
geïntegreerd.
Dankzij diverse bevestigingsopties met smalle trekstangen of
desgewenst door hoekconsoles aan de zijkant direct tegen
de gevel zijn staanders overbodig. Het door STOBAG gepatenteerde telescoopsysteem zorgt met één druk op de knop
voor een royale bescherming tegen de zon. Bij slecht weer
beschermen de robuuste glazen elementen betrouwbaar tegen regen of sneeuwbelastingen tot 300 kg / m2. Een glazen
luifel met geïntegreerde zonwering die harmonisch in nieuwe
en bestaande gevels kan worden geïntegreerd.
De robuuste glazen luifel van STOBAG vertegenwoordigt een
nieuwe generatie producten op het gebied van multifunctionele hoogwaardige bescherming tegen zon en ongunstige
weersomstandigheden.

GEPATENTEERDE TECHNIEK
Het gepatenteerde telescoopsysteem zorgt
voor een optimale schaduw met een grote
uitval.
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OVERHANGENDE ZONWERING
De optioneel geïntegreerde zonwering met
hightech kwaliteitsdoek biedt maximale
bescherming tegen UV-straling en warmte.
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DAKBEGLAZING
Het gelaagde veiligheidsglas met een dikte
van 10 mm houdt regen en sneeuw op
afstand.

IN GOEDE BANEN GELEIDE
REGENAFVOER
Voor het zijdelings aflopende water kan
desgewenst aan de voorzijde een water
afvoersysteem worden geïntegreerd.

PAGINA 17

2

CLASS
BEAUFORT 5

LED-VERLICHTING
De dimbare, energiebesparende LEDlampen kunnen desgewenst in de
dwarsbalk van het frame worden geïntegreerd.

www.stobag.com |
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DE ALLROUNDER

GLASDAKSYSTEMEN

IMPRESSIES

TERRADO GP5300

TERRADO GP5100
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NYON GP3100 | ARNEX PS2500

TERRADO GP5200
www.stobag.com |
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OPTIES | VOORUITZIEND

ZIJ- / FRONTBEGLAZING

SV1051 | SV1020

TERRADO met SV1020

Een zijbeglazing is uitstekend geschikt als u uw terras of balkon bij
elk weertype wilt gebruiken. Dankzij de zijbeglazingen, die ook achteraf gemonteerd kunnen worden, kunt u genieten van buiten zonder
last te hebben van regen en storende tocht.
Het STOBAG glazen schuifsysteem SV1020 biedt de mogelijkheid
om de afzonderlijke schuifwanden horizontaal naar één of twee zijden parallel te verschuiven. Bij het openen of sluiten van de eerste
schuifwand worden ook de overige schuifwanden door geïntegreerde
meenemers automatisch geopend en gesloten. Door de van onderen

SV1020 | EENVOUDIG SCHUIFSYSTEEM
De loopwagens met kogellagers aan de onderkant garanderen een optimale en lichte loop van de afzonderlijke
schuifwanden – ook voor grote openingbreedtes.
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opstaande constructie kunnen grote openingsbreedtes zonder extra
daksteunen gerealiseerd worden.
Het profiel-systeem SV1051 biedt een groot aantal vormgevingsmogelijkheden op het gebied van de niet-geïsoleerde vaste beglazing.
Op wens van de klant zijn uitvoeringen met vaste beglazingen en
speciale spie-elementen mogelijk. Naar keuze kan gelaagd veiligheidsglas (VSG) met doorzichtige of matte folie worden toegepast.

SV1051 | VASTE BEGLAZING
De vaste beglazing biedt een groot aantal vormgevingsmogelijkheden voor niet-geïsoleerde toepassingen.

OPTIES | DE STAANDERS
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SCREENS

TERRADO met screens

Breid uw glazen dak uit met optionele screens. Onze VENTOSOL
screens beschermen u tegen zon, wind en nieuwsgierige blikken. Kies
uit talloze doek dessins en beslis zelf hoeveel licht er in uw nieuwe
wellness-oase door mag dringen. Dankzij het SIR-systeem (Soft Integrated Retaining System), dat functioneert als een ritssluiting, wordt
maximale stabiliteit van de interne doekgeleiding gegarandeerd.
VENTOSOL screens houden dus stand bij hoge windsnelheden
(120 km/u*).
* Bescherming tegen de wind tot 120 km /u afhankelijk van afmetingen
en montagesituatie.

www.stobag.com |
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FRAME KLEUREN | DOEK DESSINS | AUTOMATISERINGEN EN BESTURINGEN

ZONWERING ACCESSOIRES & OPTIES
Meer individualiteit en comfort met extra opties.

INSPIRATION & HARMONY

COLORS & EMOTIONS

DESIGN & AMBIENCE

FRAME KLEUREN

DOEK DESSINS

AUTOMATISERINGEN
EN BESTURINGEN

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

Met een stof uit de STOBAG Collectie uit Europese kwaliteitsweverijen kiest u voor een
hightech doek van premiumkwaliteit. Laat u
zich inspireren en overtuigen: door onze grote
kleurkeuze en de bijzondere eigenschappen
van onze UV-geteste acrylstoffen.

Wij bieden u – van de eenvoudige windsensor tot de complexe klimaatregelingscentrale
– precies dat comfort, dat u voor uw zonweringssysteem wenst. Of u nu via afstandsbediening een zonnescherm bedient, de
sfeervolle verlichting inschakelt of de gevelen serrezonwering bediend via smartphone:
onze betrouwbare automatische systemen
kunnen iedere situatie aan – zelfs als u een
keer niet thuis bent.

Met 14 Classic-, 20 Lifestyle- en honderden
Rainbow-kkleuren (RAL) beschikt u over een
spectrum om al uw wensen te vervullen.

Bijzonder modern en trendzettend zijn
kleuren met een lichte structuur.
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Brilliant-hightech doek voor meer kleurplezier.

Meer informatie vindt u op
www.stobag.com

TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUCTOVERZICHT

Onderzonwering

Overhangende zonwering

Staanders zijdelings
verplaatsbaar

Staanders naar achteren
verplaatsbaar

Zijdelingse zonwering /
screens

Zij- / frontbeglazing

Koppeling van systemen

Geïntegreerde waterafvoer

LED-verlichting

Motor

400

Dakzonwering

1990

Vrijstaande montage

240

Plafondmontage

400

Wandmontage

Max. Doorgangshoogte

600

Max. breedte

Max. uitval

Individuele opties – voor nog meer comfort.
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GLAZEN LUIFELSYSTEEM
ARDON
• STANDARD

GP2600
+ OPTIONEEL

− NIET MOGELIJK

Beperking van de afmetingen mogelijk.

*
CLASS 4
BEAUFORT 7

5

A1

500

170
325

ALLE AFMETINGEN IN CM

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING

1 Meerdere doekoppervlakken nodig
2 Dwarsbalk max. 100 cm naar achteren geplaatst

5
EN 13 561

A2

Jahre
Years
Ans
Anni

Garantie
Warranty
Garanzia

REGISTRATIE
VEREIST

3 Vanaf 251 cm met hoekversterking
4 Vanaf 501 cm gekoppeld

5 Koppelbaar tot max. 10 systemen
A1 = Glas; A2 = Doek

* Afhankelijk van product en uitvoering kan de windweerstandsklasse variëren.
Concrete informatie in de productfolder.
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STIJL BALANCEERT ALTIJD TUSSEN
ELEGANTIE EN
ZOALS DE OPLOSSINGEN VAN

BESCHEIDENHEID –
STOBAG.

Art.# 261270 – 2019-01 – © STOBAG – Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Afhankelijk van het land of de regio, kunnen de technische details, de rijkwijdte van de levering, Garantievoorwaarden, ontwerp en beschikbaarheid afwijken van de specificaties in dit document.

INDIVIDUELE ZONWERING EN
WEERBESCHERMING VOOR UW PERSOONLIJKE
WELLNESS-OASE.
BALKON & TERRAS

VENSTER & GEVEL

VERANDA

PRODUCTEN VOOR ZON- EN WEERSBESCHERMING

PRODUCTEN VOOR ZON- EN KLIMAATBESCHERMING

PRODUCTEN VOOR ZON- EN KLIMAATBESCHERMING

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

OPEN ZONNESCHERMEN | SEMI-CASSETTESCHERMEN | CASSETTESCHERMEN | VRIJSTAANDE ZONWERING | ZIJDELINGSE ZONWERINGEN

ZONWERING VOOR DE VERANDA

www.stobag.com

www.stobag.com

www.stobag.com

GLAZEN DAK

PERGOLA & PAVILJOEN

PRODUCTEN VOOR ZON- EN KLIMAATBESCHERMING

PRODUCTEN VOOR ZON- EN KLIMAATBESCHERMING
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PERGOLA- / TERRASSCHERMEN | PAVILJOEN | ATRIUMZONWERINGEN | ZĲ- / FRONTBEGLAZING | SCREENS
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COLLECTION

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

FABRICS | COLORS
CLASSIC UNI | CLASSIC STRIPES | DESIGN | PROTECT PLUS | SCREEN SOLTIS | SCREEN SPECIAL | COLORS

www.stobag.com

Download de brochures van onze website via www.stobag.com
UW STOBAG-DEALER GEEFT U GRAAG ADVIES!

STOBAG Italia S.r.l.
Via Marconi n. 2/b
37010 Affi -VRItaly
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 0E6
Canada

