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PRODUCTEN VOOR ZON- EN KLIMAATBESCHERMING
ZONWERING VOOR DE VERANDA

www.stobag.com

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.
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VERANDA

Tropische temperaturen in de veranda?
STOBAG verandazonweringen zorgen voor de
optimale temperatuur en een perfecte sfeer.
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5 JAAR
STOBAG KWALITEITSGARANTIE
REGISTRATIE VEREIST

ZONWERING VOOR DE VERANDA

DE ZONAANBIDDER

ZONWERING VOOR DE VERANDA
Zonnestralen kunnen een veranda tot meer dan 60°C opwarmen – te veel voor mens, dier en planten. Om de
temperatuur achter de glazen oppervlakken ook in de zomer aangenaam te houden, biedt STOBAG een uitgebreid
assortiment aan 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. Zie pagina 6
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DE ZONAANBIDDER

ZONWERING VOOR DE VERANDA

AIROMATIC | TARGA | ARNEX

De STOBAG verandazonweringen passen als zonwering perfect op
veranda’s, glazen daken, bovenlichten en dakramen en zorgen voor
een aangenaam binnenklimaat. Dankzij de compacte constructie zijn
deze zonweringssystemen niet alleen geschikt voor kleine- maar ook
voor grote oppervlakken.
De fraai vormgegeven cassette is vrijdragend en – evenals alle andere
profielen en gietstukken – van hoogwaardig aluminium. Als de zonwering zich in ingeschoven toestand bevindt, sluit het eindprofiel de
cassette af om de doek tegen weersomstandigheden te beschermen.
Het oorspronkelijk uit de automobielindustrie afkomstige gasdrukmechanisme in de geleidingen zorgt voor een altijd optimaal gespannen
doek. Diverse bevestigingshouders zorgen voor een flexibele en eenvoudige montage – ook bij complexe onderconstructies.
Speciale verandavormen kunnen door verschuifbare geleiderails probleemloos van schaduw worden voorzien. Dankzij de gepatenteerde
telescoop-technologie kan het doek over het verandadak worden
heengeleid. Het geïntegreerde gasdrukmechanisme in de geleidingsrails garandeert ook bij een geringe dakhelling een optimale doekspanning.
De standaard ingebouwde elektrische aandrijving biedt een groot bedieningscomfort. Het kan worden uitgebreid met diverse besturingsvarianten.

NYON | ARNEX

VARIABELE POSITIE GELEIDERAILS
Zeer flexibel zijn de verschuifbare geleiderails.
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OVERHANGENDE ZONWERING
Extra schaduw met de gepatenteerde telescoop-uitschuifmechanisme-techniek die het doek tot max. 140 cm over het verandadak
heen leidt.

ZONWERING VOOR DE VERANDA
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ONDERLIGGENDE ZONWERING
De elegante en optionele onderliggende zonwering biedt effectieve
bescherming tegen de zon.

PAGINA 9

CLASS
BEAUFORT 6

BEVESTIGING
Eenvoudige, flexibele montage dankzij diverse bevestigingsmogelijkheden op bestaande constructies. Desgewenst ook verkrijgbaar
met extra geluidsdemping.
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FRAME KLEUREN | DOEK DESSINS | AUTOMATISERINGEN EN BESTURINGEN

STOBAG

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

Max. breedte

Max. hoogte / uitval

In-de-dag montage

Montage op bestaande
draagconstructie

Bevestigingshouder met
geluiddemping

Variabele positie
geleiderails

Overhangende zonwering

Serviceluik

SIR-Systeem

Motor / Slingerstang

Individuele opties – voor nog meer comfort.

ARNEX

PS2500

600

450

–

•

–

–

–

•

•

•/ –

AIROMATIC

PS4000

400

400

•

•

+

–

–

–

–

•/–

PS4500

550

600

•

•

+

–

–

–

–

•/–

PS6000

700

700

–

•

+

•

–

–

–

•/–

PS6100 PLUS

700

700

–

•

+

•

•

–

–

•/–

ZONWERING VOOR DE VERANDA

TARGA

• STANDARD

+ OPTIONEEL

− NIET MOGELIJK

ALLE AFMETINGEN IN CM

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING

Beperking van de afmetingen mogelijk.

*
CLASS 4
BEAUFORT 7
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* Afhankelijk van product en uitvoering kan de windweerstandsklasse variëren.
Concrete informatie in de productfolder.
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BIJ ONS WORDT ÉÉN DING
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Art.# 257119 – 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

GLASDAKSYSTEMEN | GLAZEN LUIFELSYSTEEM | ZIJ- / FRONTBEGLAZING | SCREENS

PERGOLA- / TERRASSCHERMEN | PAVILJOEN | ATRIUMZONWERINGEN | ZĲ- / FRONTBEGLAZING | SCREENS

www.stobag.com

www.stobag.com

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

