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INNOVATIVA
SOL- OCH VINDSKYDD
SEDAN 1964

GRUNDADES 1964
Vad som började med stort mod i en gammal mustkällare för 50
år sedan har idag vuxit till att bli en av de ledande internationella
tillverkarna av sol- och väderskyddslösningar med produktionssäte
i Schweiz.
KVALITET & SÄKERHET
Familjen Gremaud garanterar dig skräddarsydda produkter med lång
livslängd utan några kompromisser med kvaliteten. Detta kan vi lova
genom att konsekvent använda oss av högkvalitativa material, moderna
och miljövänliga produktionsprocesser samt ständiga säkerhetskontroller.
FUNKTIONALITET & TEKNIK
Vår mångåriga erfarenhet och vårt nära samarbete med arkitekter,
planerare och branschpartners gör det möjligt för oss att utveckla innovativa produkter som motsvarar de allra högsta kraven. Igår,
idag och i framtiden.
ESTETIK & DESIGN
Känslor gör vardagen till ett äventyr. Inflytandet från färger och former
spelar en central roll i detta. Därför kan alla markiser från STOBAG
anpassas individuellt till arkitektur och omgivning.

INNEHÅLL 

VINTERTRÄDGÅRDAR & UTERUM

Tropisk temperatur i vinterträdgården eller i uterummet?
STOBAG:s solskydd för vinterträdgårdar ser till att du
får en optimal miljö och perfekt atmosfär.

SOLBADARNA

SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR
Solstrålar kan värma upp en vinterträdgård till långt över 60 °C – alldeles för mycket för människor, djur och växter.
För att temperaturen bakom glasväggarna ska vara behaglig även på sommaren erbjuder STOBAG ett stort sortiment
av textila solskydd för vinterträdgårdar. Systemen är form-, funktions- och teknikmässigt anpassade efter varandra
och erbjuder en perfekt solskyddslösning även för komplexa vinterträdgårdar och stora dimensioner. Se sida 6
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SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR | SOLSKYDD FÖR UTERUM

DE SVÄVANDE

SOLSKYDD FÖR ATRIUM
Den smarta lösningen för horisontella takskydd mellan byggnader eller befintliga strukturer. Med hjälp av modern
design och smart konstruktion uppstår på så sätt nya utrymmen. Dessa kan man njuta av, skyddad från både sol
och regn.
Våra solskydd för atrium finns tillgängliga i två utföranden: Både de vridbara aluminiumlamellerna och den robusta
plissémarkisen skapar ett behagligt, naturligt klimat. Se sida 8
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SOLBADARNA 

SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR OCH UTERUM

AIROMATIC | TARGA | ARNEX

STOBAG:s solskydd för vinterträdgårdar passar som externa solskydd perfekt på vinterträdgårdar, glastak, skylights och takfönster
och bidrar till en behaglig rumstemperatur. Tack vare den kompakta
konstruktionen fungerar detta solskyddssystem lika bra för små ytor
som för stora.
Den vackra skyddskassetten är självbärande och som alla andra profildelar och gjutna delar gjord i högkvalitativt aluminium. Vid inrullning
låser ändprofilen kassetten och skyddar duken från väder och vind.
För att duken alltid ska vara optimalt spänd finns det en gastrycksmekanik i styrningen som ursprungligen är hämtad från bilbranschen.
Diverse monteringsfästen gör monteringen flexibel och enkel – även
när det rör sig om komplexa underkonstruktioner.
Ovanligt formade vinterträdgårdar kan skyddas mot solen utan problem med hjälp av justerbara styrskenor. Den patenterade utskjutsmekaniken gör det möjligt att skjuta ut dukytan förbi vinterträdgårdens
tak. Den integrerade gastrycksmekaniken i styrskenorna garanterar
att duken hålls spänd även vid en begränsad lutning på taket. Det
finns även markiser för vinterträdgårdar som kombinerar horisontellt
och vertikalt solskydd i ett enda system.
Motorn som är monterad som standard ger hög användningskomfort.
Den kan uppgraderas med olika styrningsvarianter.

NYON  |  ARNEX
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ENASTÅENDE SOLSKYDD
Mer skugga med den patenterade teleskoputskjutsmekaniken som
sträcker sig upp till 140 cm över vinterträdgårdens tak.

FÄSTE
Lätt och flexibel montering på befintlig underkonstruktion tack
vare olika typer av monteringsfästen. Går även att få med en extra
ljuddämpning.

TARGA-PLUS

AIROMATIC

SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR | SOLSKYDD FÖR UTERUM
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SIDA 13

CLASS
BEAUFORT 6

UNDERGLASMARKIS
Den eleganta underglasmarkisen (tillval) ger ett effektivt solskydd.

VARIABEL STYRNINGSPOSITION
Styrskenorna som kan förskjutas invändigt maximalt 100 cm åt
vänster och höger är mycket flexibla.

ARNEX

TARGA
www.stobag.com |
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DE SVÄVANDE 

SOLSKYDD FÖR ATRIUM

ASTANO

Atriumsolskydd från STOBAG skapar en personlig oas av välbefinnande och utnyttjar med hjälp av smarta konstruktioner fritt utrymme
mellan befintliga strukturer.
Monteringen mellan byggnader eller andra befintliga strukturer gör det
möjligt att effektivt utnyttja platsen som finns tillgänglig och skapar
inte bara trevliga utrymmen på trånga ytor utan erbjuder också visuell
njutning tack vare den moderna, kubiska designen. Förutom det skyddar den utmärkt mot skadlig UV-strålning och regn.
Den rosttåliga aluminiumkonstruktionen erbjuder stabilitet och skydd,
med en särskilt lång livslängd. Takskyddet går att få i två varianter:
Hardtop-versionen med aluminiumlameller som kan vinklas och ställas
in beroende på hur ljuset faller ger naturlig temperatur och behaglig
luftcirkulation medan Softtop-versionen med sin integrerade plissémarkis skapar en medelhavskänsla. Duken på plissémarkisen erbjuder
dessutom med hjälp av en särskild ytbehandling inte bara skydd mot
värme och UV-strålning utan skyddar också mot regn tack vare dukens
höga vattenpelare. Skyddstaket ger ytterligare skydd åt det inrullade
dukpaketet.
Båda varianter övertygar dessutom med ett dräneringssystem som
med hjälp av vattenrännor leder bort regnvatten. Softtop-Light-versionen klarar sig utan ram, och har därmed en mycket enkel design.
På kvällen sprider de integrerbara LED-stripsen (tillval) stämningsfullt
ljus och tillvalen radiostyrning och styrsystem gör manövreringen enkel.

ASTANO Softtop-Light

UTFÖRANDEN

Hardtop

8

| STOBAG

Softtop

Softtop-Light

SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR | SOLSKYDD FÖR UTERUM

i

SIDA 13

BIOKLIMATISERINGSEFFEKT
Lamellerna av tålig aluminium som kan
vinklas möjliggör naturlig luftcirkulation.

TAKMODULER
Vid en bredd på över 400 cm kan man öka
den solskyddade ytan till 600 cm med en
ytterligare takmodul.

LED-BELYSNING
På kvällen sprider de integrerbara
LED-stripsen (tillval) ett stämningsfullt ljus.

Hardtop

Hardtop

Hardtop | Softtop

4

CLASS
BEAUFORT 7
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STOBAG

MARKISTILLBEHÖR & TILLVAL

Ökad komfort och mer personliga markiser med fler alternativ.

INSPIRATION & HARMONY

RAMFÄRGER
För att du ska kunna njuta lika mycket av ditt sol- eller väderskyddssystem efter flera år som den första dagen pulverlackerar STOBAG
alla profil- och ramdelar. Detta miljövändliga tillvägagångssätt skyddar konstruktionen effektivt mot natur- och väderpåverkan. Högsta
kvalitetsstandard garanterar maximal färgjämnhet i ändlös mångfald.
Med 14 Classic-, 20 Lifestyle- och hundratals Rainbow-färger (RAL)
finns ett helt spektrum till ditt förfogande som inte lämnar något
övrigt att önska.

Färger med fintextur är särskilt moderna och trendriktiga.
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RAMFÄRGER | DUKDESIGN | AUTOMATISERING OCH STYRNING

COLORS & EMOTIONS

DUKDESIGN
Med en väv från STOBAG:s sortiment från europeiska kvalitetsväverier beslutar du dig för en högteknologisk textil som håller premiumkvalitet. Låt dig inspireras och övertygas av vårt stora urval av färger
och av de speciella egenskaperna hos vårt UV-testade material.

REFLECT, särskilt lämpad för vinterträdgårdsmarkiser.

www.stobag.com |
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STOBAG

RAMFÄRGER | DUKDESIGN | AUTOMATISERING OCH STYRNING

COMFORT & AMBIENCE

AUTOMATISERING OCH
STYRNING
I alla våra erbjudanden, från enkla vindsensorer till komplexa klimatcentraler, ingår den komfort du önskar för ditt solskyddssystem.
Oavsett om du vill fälla ut en markis med fjärrkontroll, koppla på
stämningsfull belysning eller styra solskydd för fasaden eller vinterträdgården via din smartphone: Våra tillförlitliga automatiksystem kan
hantera alla situationer.

Mer information på www.stobag.com
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TEKNISK INFORMATION

PRODUKTÖVERSIKT

Montering i dörrar / fönster

Montering på befintlig
underkonstruktion

Monteringsfäste med
ljuddämpning

Variabel styrningsposition

Utskjutande solskydd

Solskydd kombinerat
(horisontellt / vertikalt)

Solskydd med väv

Solskydd med lameller

Integrerad vattenränna

LED-belysning

Motor / markisväxel

400

400

–

•

•

+

–

–

–

•

–

–

–

•/ –

PS4500

550

600

–

•

•

+

–

–

–

•

–

–

–

•/ –

PS6000

700

700

–

–

•

+

•

–

–

•

–

–

–

•/ –

PS6100 PLUS

700

700

–

–

•

+

•

•

–

•

–

–

–

•/ –

PS2500

NEW

600

400

–

–

•

–

–

–

•

–

–

–

TR4110
Softtop-Light

500

700

•

•

•

–

–

–

–

•

–

+

–

•/ –

TR4120
Softtop

500

600

•

•

•

–

–

–

–

•

–

•

+

•/ –

TR4520
Hardtop

600

600

•

•

•

–

–

–

–

–

•

•

+

•/ –

Max. höjd / utfall

PS4000

Max. bredd

Takmontering

Individuella tillval – för ännu högre komfort.

SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR
AIROMATIC

TARGA

ARNEX

•/ – •/ –

SOLSKYDD FÖR ATRIER
ASTANO

• STANDARD

+ TILLVAL

− EJ MÖJLIGT

ALLA MÅTT ANGES I CM

MED FÖRBEHÅLL FÖR ÄNDRINGAR

Begränsning av möjliga dimensioner.

* Beroende på produkt och utförande kan vindhållfasthetsklassen variera
Konkreta uppgifter i produktflyern.

* 	
CLASS 4
BEAUFORT 7
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SOLSKYDDSTAK FÖR
ATT HÅLLA HUVUDET KALLT

INDIVIDUELLT SOL- OCH VÄDERSKYDD
FÖR DIN PERSONLIGA OAS AV VÄLBEFINNANDE.

BALKONG & TERRASS

Art.# 259929 – 2018-03 – © STOBAG – Med förbehåll för ändringar. Beroende på land eller region kan teknisk information, leveransomfång, garantivillkor, design samt vilka erbjudanden som finns tillgängliga variera från vad som visas i detta dokument.

FÖNSTER & FASAD

VINTERTRÄDGÅRDAR
& UTERUM

SOL- OCH VINDSKYDDSLÖSNINGAR

SOL- OCH VINDSKYDDSLÖSNINGAR

SOL- OCH VINDSKYDDSLÖSNINGAR

VERTIKALA SOLSKYDD | VERTIKALMARKISER MED SIR | FALLARMSMARKISER OCH MARKISOLETTER | RULLJALUSIER

ÖPPNA MARKISER | MARKISER I HALVKASSETT | KASSETTMARKISER | FÖRTAKSSYSTEM I GLAS | SIDOSOLSKYDD

SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRD | SOLSKYDD FÖR ATRIUM

www.stobag.com

www.stobag.com

www.stobag.com

MARK & FRIA UTRYMMEN

PERGOLA & PAVILJONG

SOL- OCH VINDSKYDDSLÖSNINGAR

SOL- OCH VINDSKYDDSLÖSNINGAR

GOLVSYSTEM | FRISTÅENDE SOLSKYDD

PERGOLA- / TERRASSMARKISER | GLASTAKSSYSTEM | PAVILJONGER | INGLASNINGSSYSTEM

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

Ladda ned broschyrerna på vår hemsida www.stobag.com
DIN STOBAG-EXPERT HJÄLPER DIG GÄRNA!

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

