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OPRICHTING IN 1964 
Wat 50 jaar geleden met veel durf begon in een oude wijnkelder, is 
inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende, internationaal ope-
rerende 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 hoogwaar-
dige materialen, verwerkt in moderne en ecologische verantwoorde 
productieprocessen.

FUNCTIONALITEIT & TECHNIEK
Onze jarenlange ervaring en de nauwe samenwerking met gespe-
cialiseerde 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-zonwe-
ring compleet individueel op de architectuur en de omgeving af te 
stemmen.
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EXCLUSIVE
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CAMABOX

  

Maak van uw terras of uw balkon uw 
mooiste privévakantieoord!

DE KLASSIEKERS
OPEN ZONNESCHERMEN, SEMI-CASSETTESCHERMEN, CASSETTESCHERMEN

Universele bescherming tegen zon en warmte op maat: STOBAG zonweringen bieden veel voordelen en zorgen voor 
ontspannende uren in de schaduw. De klassiekers worden meestal tegen de muur of onder het plafond gemonteerd. 
De grote stabiliteit van de scharnier- en telescopische armen maakt een vrij zwevende en veilige overkapping mogelijk 
zonder bijkomende steunsystemen. 
STOBAG-cassetteschermen zorgen voor comfortabele zonwering vanuit de veilige box. Afhankelijk van het model kunnen 
de installaties met een handslinger of bij voorkeur met een elektrische motor worden aangedreven. Voor de automatise-
ring zijn diverse uitvoeringen bedieningen en besturingen op afstand met zon- en windsensoren leverbaar.

TELESCOOPARMEN
De door STOBAG ontwikkelde telescoop-
armtechnologie zorgt voor een constant 
hoge doekspanning.

NEW CAMABOX
Hoekig design met geïntegreerde ledverlich-
ting – wij streven naar gestage innovatieve 
doorontwikkeling.

VOLANT-PLUS
De neerlaatbare Volant-Plus met het rond 
design beschermt tegen een laagstaande 
zon en ongewenste inkijk. 

BALKON & TERRAS

THEMA  OPEN ZONNESCHERMEN | SEMI-CASSETTESCHERMEN | CASSETTESCHERMEN | VRIJSTAANDE ZONWERING | ZIJDELINGSE ZONWERINGEN
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VOLANT-PLUS
Desgewenst kan de Volant-Plus worden neergelaten 
tegen laagstaande zon.

VERLICHTING
Verlichting voor gezellige avond en – verkrijgbaar als 
halogeenlampenrail of ook in LED.

ONAFHANKELIJK
VRIJSTAANDE ZONWERINGEN

De vrijstaande dubbele zonneschermen met een groot zonwerend oppervlak zijn uiterst geschikt voor zitjes. Omdat er 
geen storende middensteunen nodig zijn, kan de ruimte onder dit zonnescherm optimaal worden benut.
De stabiele scharnierarmen schuiven de zijkanten afhankelijk van het model synchroon of afzonderlijk uit. Voor optimale 
stabiliteit zorgen naar keuze betonnen sokkels, T-steunen of grondpinnen om in het beton vast te zetten. Doek en schar-
nierarmen zijn goed opgeborgen onder de beschermkap of in de beschermingskast. Zo kan de vrijstaande zonwering 
ook in de winter zonder problemen buiten blijven staan.

Een koel, schaduwrijk plekje midden in de 
tuin? – geen enkel probleem met de vrij-
staande STOBAG zonneschermen.

FOCUS  VRIJSTAANDE ZONWERING 
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  THEMA  VERTICALE ZONNESCHERMEN | VERTICALE ZONNESCHERMEN MET SIR-SYSTEM | UITVALSCHERMEN/SCHUINE SCHERMEN | VEILIGHEIDSROLLUIK

VERTICALE SCREENS
VERTICALE ZONNESCHERMEN, VERTICALE ZONNESCHERMEN MET SIR-SYSTEEM

Het brede palet aan verticale zonneschermen van STOBAG biedt een veelvoud aan oplossingen voor bijna elk toepas-
singsgebied. Of de schermen nu zijn uitgerust met een subtiele staaldraadgeleiding of een windvaste, interne doekgelei-
ding met ritssluitingsprincipe (SIR-systeem); dankzij de uitgekiende en bewezen STOBAG-techniek zorgen de moderne 
zonweringen voor een optimaal binnenklimaat en de gewenste bescherming tegen zon en inkijk. Het beproefde SIR-sys-
teem in combinatie met een lichtdicht verduisteringsdoek zorgt voor een betrouwbare verduistering van de ruimte – ook 
bij het felste daglicht. 

Milieuvriendelijker dan welke airconditioning 
ook: onze gevelschermen en raamverduiste-
ringen bieden de perfecte afscherming tegen 
warmte en inkijk.

VENSTER & GEVEL

OPTIMALE STABILITEIT
Het Soft Integrated Retaining systeem 
(SIR-systeem) zorgt voor optimale stabiliteit 
en voorkomt dat er licht wordt doorgela-
ten tussen de zijdelingse geleiding en het 
technische weefsel.
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ARNEX

  

VERANDA

THEMA  ZONWERING VOOR DE VERANDA

DE ZONAANBIDDER
VERANDAZONWERINGEN

Zonnestralen kunnen een veranda tot meer dan 60°C opwarmen – te warm voor mens, dier en planten. Om er voor 
te zorgen dat de temperatuur achter de glazen oppervlakken ook in de zomer aangenaam blijft, biedt STOBAG een 
uitgebreid assortiment aan zonweringen van textiel voor de veranda. De systemen die qua vorm, functie en techniek 
optimaal op elkaar afgestemd zijn, bieden ook voor complexe verandaconstructies en grote afmetingen een perfecte 
zonwering. 

OVERHANGENDE ZONWERING
Extra schaduw met de gepatenteerde te-
lescooparmtechniek, die het doek tot max. 
140 cm over het verandadak heen leidt.

NEW ARNEX
De nieuwe onderzonwering overtuigt dankzij 
de heldere lijnvoering in de overgang van 
behuizing naar uitvalprofiel.

VARIABELE POSITIE GELEIDERAILS
Zeer flexibel zijn de maximaal 100 cm links 
en rechts naar binnen verschuifbare gelei-
derails.

Hoge temperaturen in de veranda? 
STOBAG verandazonweringen zorgen voor 
een optimale temperatuur en sfeer.
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NYON

  

DE ALLROUNDER
GLASDAKSYSTEEM

Voor wie zijn terras onbeperkt bij elk weertype wil gebruiken en ook in de winter de tuinmeubels en de barbecue wil laten 
staan, is een glazen daksysteem de ideale oplossing. De stabiele aluminium constructie met geïntegreerde dakbeglazing 
en een optionele zonwerende eenheid biedt een efficiënte bescherming tegen weersomstandigheden. Zo worden uw 
meubels op het terras altijd beschermd tegen regen en sneeuw. 
Extra uitbreidingen als een verticale frontale zonwering, zijbeglazing, bescherming tegen inkijk of sfeervolle verlichting 
kunnen, geheel naar uw wensen, worden geïntegreerd.

ZIJDELINGSE ZONWERING
Verticale en zijdelingse zonweringen zorgen voor 
bescherming tegen doorkijk, wind en verblinding. 
Ook verkrijgbaar met geperforeerd doorzichtig 
weefsel.

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

GLAZEN DAK

THEMA  GLASDAKSYSTEMEN | GLAZEN LUIFELSYSTEEM | ZIJ- / FRONTBEGLAZING | SCREENS

Het licht beleven en toch bij elk weertype be-
schut zijn. Beglazingen maken het mogelijk. 
Ongeacht het jaargetijde.  
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  FOCUS  GLAZEN LUIFELSYSTEEM 

DE PIONIER
GLASLUIFELSYSTEEM

De klassieker wordt verder ontwikkeld tot pionier. Een glazen luifel met een geïntegreerde, overhangende zonwering 
zonder storend steunensysteem 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 de binnenruimte blijft behou-
den. Op warme 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.

GEPATENTEERDE TECHNIEK
Het gepatenteerde telescoopsysteem zorgt 
voor een uitschuifbare zonwering met een 
grote uitval. 

DAKBEGLAZING
Het gelaagde veiligheidsglas met een dikte 
van 10 mm beschermt tegen regen en 
sneeuw.

LEDVERLICHTING
De dimbare, energiebesparende ledlampen 
kunnen desgewenst in de dwarsbalk van de 
vaste constructie worden geïntegreerd.
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GROOTS
PERGOLA-/TERRASSCHERMEN

Pergola-/terrasschermen bieden veel voordelen voor buitenluchtliefhebbers. Dankzij de ondersteuning aan 
de voorkant zijn de systemen zeer robuust. Bij voldoende helling en met waterbestendig doek zorgen ze niet 
alleen voor schaduw, maar kunnen ze ook zonder bezwaar in de regen worden gebruikt.
Afhankelijk van het toepassingsgebied, de gewenste afmeting en de esthetische randvoorwaarden kan er 
een keuze worden gemaakt tussen verschillende productoplossingen.

REGENAFVOER
Dankzij de integreerbare regenafvoer en 
het gebruik van het vuilafstotende polyes-
terweefsel RESISTANT (brandwerendheids-
klasse B1) kan het systeem ook bij regen 
zonder bezwaar worden gebruikt.

LEDVERLICHTING
Desgewenst zorgt de harmonisch geïnte-
greerde, dimbare ledverlichting voor terras-
plezier tot diep in de nacht.

Bij zon of regen genieten van het leven bui-
tenshuis: STOBAG terrasschermen en pavil-
joens zorgen voor extra ruimte buiten. PERGOLA & PAVILJOEN

THEMA  PERGOLA- / TERRASSCHERMEN | PAVILJOEN | ATRIUMZONWERINGEN | ZIJ- / FRONTBEGLAZING | SCREENS
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MODERN
PAVILJOENS

De veelzijdige terraspaviljoens van STOBAG bieden niet alleen bescherming tegen warmte, uv-straling en regen, maar 
creëren ook een heel bijzondere rust- en ontspanningsruimte midden in de natuur of op het terras.
Door de verschillende montagevarianten – als vrijstaand paviljoen of bevestigd aan een buitenwand – is het mogelijk 
altijd perfect aan te sluiten bij uw omstandigheden en wensen. De softtop-variant met polyesterdoek in geplooide look 
creëert een mediterrane sfeer, terwijl de hardtop-variant met lamellen een voorbeeld van modern design is.

BIOKLIMAATEFFECT
De daksysteem-variant met kantelbare la-
mellen van weerbestendig aluminium zorgt 
voor een natuurlijke luchtcirculatie.

OPTIMALE INTEGRATIE
De opties screens en goot zijn in de be-
staande constructie ingebouwd.

KOPPELBAAR
De modules kunnen in de breedte of in de 
lengte naadloos aan elkaar worden gekop-
peld.

FOCUS  PAVILJOEN



  OFFENE MARKISEN | HALBKASSETTEN MARKISEN | KASSETTEN MARKISEN | GLAS-VORDACHSYSTEM | SEITENBESCHATTUNGEN 
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STOBAG  FRAME KLEUREN | DOEKDESIGNS | AUTOMATISERINGEN EN BESTURINGEN

MEER INDIVIDUALITEIT 
EN COMFORT MET EX-
TRA OPTIES 

Talloze combinaties van stof- en framekleu-
ren (RAL / NCS) zorgen voor een harmonieuze 
afstemming met de architectuur van het ge-
bouw en de omgeving.
Voor nog meer gebruiksgemak en veiligheid 
kunnen verschillende bedieningssystemen en 
weersensoren afzonderlijk worden gecombi-
neerd.

STOBAG Benelux B.V.

Flevolaan 7, 1382 JX Weesp

Postbus 5253, 1380 GG Weesp 

Tel. +31 (0)294 430 361 | Fax +31 (0)294 430 678 

info@stobag.nl | www.stobag.nl

PLAATSELIJKE DEALERS

ZONNESCHERMDESIGNER

Meer informatie vindt u op www.stobag.com


