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SAT-CS  PRODEJNÍ ARGUMENTY

PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
VYTVÁŘÍME OBLÍBENÁ MÍSTA –
UVNITŘ I VENKU.
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SAT-CS  PRODEJNÍ ARGUMENTY

OKNO & FASÁDA
Svislé markýzy
Svislé markýzy se SIR-systémem
Sklopné / výklopné markýzy

BALKÓN & TERASA
Otevřené markýzy
Polokazetové markýzy
Kazetové markýzy
Volně stojící zastínění
Boční zastínění

ZIMNÍ ZAHRADY
Zastínění zimních zahrad

SKLENĚNÉ ZASTŘEŠENÍ
Prosklený střešní systém

PERGOLY & PAVILÓN
Pergoly / terasové markýzy
Pavilóny
Zastínění atrií
Skleněné systémy

5 LÉTA 
STOBAG ZÁRUKA KVALITY
POŽADOVANÁ REGISTRACE

• Vše na jednom místě! Markýza + pohon + potah 

• Přes 55 let zkušeností

•  Široký a speciální sortiment zastínění a systémů chránících před nepříznivým 

počasím

• Nejmodernější výrobní systémy

• Odborné poradenství zákazníkům

• Dlouhodobá dostupnost náhradních dílů

VÝHODY STOBAG.
ZASTÍNĚNÍ A VÝHODY SYSTÉMŮ 
CHRÁNÍCÍCH PŘED NEPŘÍZNIVÝM 
POČASÍM.
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SAT-CS  PRODEJNÍ ARGUMENTY

SVISLÉ MARKÝZY

VERTICAL S4110/.
• Svislá markýza vhodná pro otevřené prostory
• Úhel montáže vhodný pro montáž na stěnu, do stropu či do výklenku
• Tři různé systémy bočního vedení
• Markýzu lze zavěsit
• Zavěšení hřídele zepředu 
• Možnost spojení max. 3 markýz

SVISLÉ MARKÝZY

VERTICAL VS4300 LIGHT
• Na Výběr mezi hranatým nebo oblou nosnou skříní
• Možnost montáže bez ochranné skříně
• Možnost montáže do výklenku nebo zavěšení na fasádu
• Možnost spojení max. 3 markýz
• Různé uspořádání převodovek nabízí komfortní používání

OKNO & FASÁDA 

COMING SOON!
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SAT-CS  PRODEJNÍ ARGUMENTY

SVISLÉ MARKÝZY

UNIVERSAL US3510/.  |  US3910/.
 • Tři různé systémy bočního vedení
 • Boční vedení s hliníkovým lankem umožňuje montáž do výklenku
 • Možnost spojení max. 3 markýz
 • Různé uspořádání převodovek nabízí komfortní používání

SVISLÉ MARKÝZY SE SIR-SYSTÉMEM

VENTOSOL VS5100  |  VS5200  |  VS5400
VS5600  |  VS6100  |  VS6200  |  VM720/3

 • Skříň zajišťující ochranu potahu
 •  Maximální stabilita vedení potahu díky SIR systému ( Soft Retaining Systém – zipová technika )
 • Nulová světelná mezera mezi potahem a vodícími lištami ( SIR systém )
 • Velice vysoká stabilita proti větru
 •  Možnost montáže na stěnu s upevňujícím držákem nebo přímé šroubování 
 • Možnost montáže do výklenku s přímým šroubováním
 • Snadná údržba díky 2-/3-dílné ochranné skříni ( VS5600 / VS6100 / VS6200 )
 •  Různé potahy umožňující průhled zastíněním nebo kompletní zatemnění
 • Protitažný systém a horizontální nasazení (VS5400) vhodné při využití v interiéru
 •  Lze využít jako screen pro venkovní i vnitřní využití  ( při použití vhodného potahu )
 • Nedochází k třepení potahu ani nevzniká nadměrný hluk – Ochrana před hmyzem
 • Výpadový profil zapuštěný do kazety (VS6100 / VS6200)

SKLOPNÉ / VÝKLOPNÉ MARKÝZY

METRO S3110
 • Sklopná markýza vhodná pro montáž na stěnu nebo do stropu
 • Sklopná ramena vhodná pro montáž do výklenku nebo na fasádu
 • Sklon do 170°
 • Optimální zastínění zvyšující pocit blaha

OKNO & FASÁDA 
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SAT-CS  PRODEJNÍ ARGUMENTY

SKLOPNÉ / VÝKLOPNÉ MARKÝZY

VISOMBRA FS6000
 • Optimální regulace denního světla a ochrana před nežádoucími pohledy z okolí
 • Vyklopení od 0° do 180°
 • Rafinovaná ochrana proti větru s mechanickým blokováním
 • Volitelně nastavitelná pozice vyklopení
 • Výběr mezi hranatým nebo oblou samonosnou skříní
 • Kastlík je v zasunutém stavu zcela uzavřený
 • Montáž možná i bez ochranné skříně
 • Jednoduché upevnění ramen; není třeba zaměřovat
 • Montáž do výklenku nebo na fasádu
 • Možnost spojení dvou markýz

OTEVŘENÉ MARKÝZY

AZUR SG2400
 •  Stabilní a cenově výhodná markýza s čtyřhranným nosným profilem určená pro různé 

prostory
 • Jednoduché a plynulé nastavení sklonu od 1°– 60°
 • Výběr z různých typů konzol
 • Kloubová ramena s dvojitými pružinami a ochranou lanka
 • Moderní a optimální ochranná stříška
 • Ovládání markýzy manuálně pomocí převodovky nebo motoru

OKNO & FASÁDA 

BALKÓN & TERASA 

SKLOPNÉ / VÝKLOPNÉ MARKÝZY

METRO FS4200 BOX
 • Sklopná markýza s možností hranatého nebo oblého samonosného kastlíku
 • Kastlík je v zasunutém stavu zcela uzavřený
 • Montáž možná i bez ochranného kastlíku
 • Sklopná ramena s integrovanými pružinami
 • Max. úhel sklonu: 150°
 • Kompaktní systém s vodícími lištami dovoluje montáž na stěnu i do výklenku
 • Možnost spojení dvou markýz
 • Různé uspořádání převodovek nabízí komfortní používání
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OTEVŘENÉ MARKÝZY

SELECT S8130  |  S8135 OMBRAMATIC
 • Vysoká stabilita díky trojhrannému nosnému profilu
 • Trojhranný nosný profil je vysoce odolný proti přetočení a ohybům
 • Kloubová ramena s dvojitými pružinami a ochranou lanka
 • Stříška nastavitelná dle úhlu sklonu
 • Kompaktní konstrukce
 • Přední profil s odkapávací hranou zajišťující odtok vody a ochranu volánu
 • S8135 umožňuje manuální nastavení požadovaného sklonu
 • Příslušenství: volán plus, boční zastínění 

 
Varianta s volánem plus: 

 • Akrylová látka do max. výš 120 cm a Soltis 86 / Soltis  92 do max. výše 170 cm
 • Plovoucí systém hřídele zajišťující dokonalé zasunutí markýzy

OTEVŘENÉ MARKÝZY

SELECT S8130/2 STOBOSCOPE
 • Teleskopická ramena zajišťující dokonalé a kontinuální napnutí potahu v každé pozici
 • Zdokonalený poměr šířky a výsuvu markýzy
 • Trojhranný nosný profil je vysoce odolný proti přetočení a ohybům
 • Přední profil s odkapávací hranou zajistí odtok vody, a ochranu volánu
 • Různé možnosti montáže (na stěnu, na strop a na krokve)
 • Přední profil s okapničkou, na volánu nevznikají vodní mapy
 • Různé možnosti montáže (na stěnu, na strop a na krokve)

OTEVŘENÉ MARKÝZY

SELECT S8133 PLUS
 • Možnost většího výsuvu než je celková šíře markýzy
 • Vhodné pro zastínění výklenků, světlíků, portálů vjezdu
 • Vysoká stabilita díky trojhrannému nosnému profilu
 • Trojhranný nosný profil je vysoce odolný proti přetočení a ohybům
 • Kloubová ramena s dvojitými pružinami a ochranou lanka
 • Různé možnosti montáže (na stěnu, na strop a na krokve)
 •  Varianta s volánem plus: akrylová látka do max. výš 120 cm a Soltis 86 / Soltis 92 do 

max. výše 170 cm. Plovoucí systém hřídele umožňující dokonalé zasunutí markýzy

BALKÓN & TERASA 
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OTEVŘENÉ MARKÝZY

JUMBO S2160/2
 • Velkoplošné zastínění do 90 m2 (max. šíře 18 m, max. výsuv 5 m)
 • Vysoké a kontinuální napnutí potahu v každé pozici
 • Možnost dodatečné montáže teleskopických ramen
 • Zdokonalený poměr šířky a výsuvu markýzy
 • Ložisko na hřídeli zajišťující optimální návin potahu na hřídel
 • Maximální výsuv až 500 cm

POLOKAZETOVÉ MARKÝZY

SELECT-BOX S8250
 • Vysoká stabilita díky trojhrannému nosnému profilu
 • Trojhranný nosný profil je vysoce odolný proti přetočení a ohybům
 • Volitelný systém umístění konzol na základě nosného profilu, který zjednodušuje montáž
 • Rozsáhlý výběr konzol 

 
Varianta VOLÁN PLUS (spouštěcí volán jako ochrana před nežádoucími pohledy zvenčí 
a oslněním): 

 • Akrylový potah do max. 120 cm a Soltis 86 / Soltis 92 do max. 170 cm výšky. 
 • Systém plovoucí hřídele zajišťující vylepšené navíjení potahu

KAZETOVÉ MARKÝZY

PURABOX BX1500
 • Uzavřená skříň jako ochrana před vlivy nepříznivého počasí
 • Menší skříň – výška jen 10 cm
 • Nastavitelný sklon do 90°
 • Zaoblený design
 • Jednoduchý a nenáročný systém k zavěšení

BALKÓN & TERASA 
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NEW

SAT-CS  PRODEJNÍ ARGUMENTY

KAZETOVÉ MARKÝZY

CASABOX BX2000 / TENDABOX BX3000
 • Jednoduchý a rychlý systém montáže a zavěšení jen na dvě montážní desky
 • Snadno a rychle nastavitelný úhel sklonu pomocí seřizovacího šroubu
 • Výběr z dvou tvarů – hranatý nebo zaoblený kastlík
 • Architektonicky atraktivní design
 • Uschování upevňovacích šroubů pod krycími profily
 • BX3000 optimální krycí profil, který chrání a skrývá hřídel
 •  BX3000 varianta VOLÁN PLUS, který chrání před nežádoucimi pohledy zvenčí a 

oslněním: Akrylový potah do max. 120 cm a Soltis 86 / Soltis 92 do max. 170 cm výšky. 
Systém plovoucí hřídele zajišťující vylepšené navíjení potahu

KAZETOVÉ MARKÝZY

CAMABOX BX4000
 • Uzavřený kastlík chránící před povětrnostními vlivy
 • Moderní, kubický design
 •  Různé možnosti montáže – na stěnu, pod strop nebo do krokve
 • Variabilní pozice konzol
 • Nastavitelný sklon markýzy od 5 ° do 35 ° 
 • Integrovaný pružný kloub
 • Optimální LED-osvětlení v kastlíku

KAZETOVÉ MARKÝZY

CAMABOX BX4700
 •  Moderní kubická kazetová markýza pro velké zastíněné plochy (šířka 700 cm, výsun  

400 cm)
 • Nový vysoce estetický design nejvyšší třídy s čistými liniemi
 • Ideální integrace do dnešní i dobové stavební architektury
 • Uzavřená skříň chránící tkaninu a kloubová ramena před povětrnostními vlivy
 •  Magnetické uzavírání na bočních stranách skříně eliminující nevzhledné šrouby a zajišťující 

velmi snadnou údržbu
 • Elektronické jednotky uvnitř skříně nejsou zvenku viditelné
 •  Různé možnosti montáže na stěnu nebo pod strop, včetně odpovídajících krytů pro  

stropní konzoly
 • Flexibilní montáž díky variabilním možnostem umístění konzol
 • Integrovaný sklápěcí kloub zajišťující dokonalé zavírání skříně
 • Zdokonalený systém odvádění dešťové vody
 • Sklon markýzy lze nastavit v rozsahu od 5° do 35°
 • Volitelný spouštěcí volán v provedení Plus s ovládáním pomocí motoru
 • Volitelné LED osvětlení Tunable White integrované v kazetě a/nebo ve výsuvném profilu
 •  Volitelný profil pro připojení ke stěně umožňující vytvoření bezprostředního plynulého 

přechodu mezi fasádou a skříní

BALKÓN & TERASA 
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KAZETOVÉ MARKÝZY

RESOBOX BX8000
 • Maximální možné zastínění s plochou do 70 m2 (max. šíře 18 m, max. výsuv 4 m)
 • Extrémně robustní, vzhledově krásná kloubová ramena
 • Konzoly i kryl lze flexibilně rozmístit
 • Ideální pro problematické montážní podklady
 • Segmentované kazetové profily pro optimální stabilitu a pevnost
 • Instalační hloubka pouze 30 cm
 • Volitelná krytka hřídele 

 
Varianta volán plus do max. 14 m celkové šíře: 

 • Akrylový potah do max. 120 cm a Soltis 86 / Soltis 92 do max. 170 cm výše
 • Systém plovoucí hřídele zajišťující vylepšené navíjení potahu

VOLNĚ STOJÍCÍ ZASTÍNĚNÍ

OMBRAMOBIL OS4000
 • Jedna hřídel obsluhující obě strany výsuvu
 • Přední profil vybavený odvodňovacím žlábkem 
 • Chybějící prostřední stojina, což poskytuje prostor pro židle a stůl
 • Není potřeba žádné stavební povolení
 • Možnost jednostranné montáže
 • Kloubová ramena s dvojitými pružinami a ochranou lanka

VOLNĚ STOJÍCÍ ZASTÍNĚNÍ

BOXMOBIL OS7000
 • Samostatně stojící zastínění s plochou do 45 m2

 • Díky betonovému podstavci není potřeba žádné upevnění k podlaze
 • Další variantou jsou stojiny zapuštěné do země
 • Levá i pravá strana lze ovládat individuálně
 • Není nutné stavební povolení
 • Možnost jednostranné montáže – ideální pro velké zahrady, venkovní restaurace
 • Jednoduchá a rychlá montáž 

 
 Optimální VOLÁN PLUS (spouštěcí volán jako ochrana před nežádoucími pohledy 
zvenčí a oslněním): 

 • Akrylový potah do max. 120 cm a Soltis 86 / Soltis 92 do max. 170 cm výšky. 
 • Vylepšené navíjení potahu díky Floating – systému (plovoucí válec)

BALKÓN & TERASA 
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ZASTÍNĚNÍ ZIMNÍCH ZAHRAD

ARNEX PS2500
 •  Markýza pod sklo s kolejnicemi SIR
 •  Perfektní také v kombinaci s NYON GP3100
 •  Lze ji využít také pro jiné skleněné střechy
 •  Konstrukce s jednoduchou montáží
 •  Díky montáži pod sklem je plátno chráněno před deštěm a sněhem
 •  Sklon 5 až 25 stupňů
 •  Motorový pohon Somfy

ZIMNÍ ZAHRADY 

ZASTÍNĚNÍ ZIMNÍCH ZAHRAD

AIROMATIC PS4000  |  PS4500
 • Samonosná kazetová konstrukce
 • Integrovaný pružinový systém umožňující lehký způsob montáže
 • Potah je v každé pozici neustále napnutí
 • Vodící lišty s integrovanou montážní drážkou pro plynulou montáž upevňovacích konzolí
 • Malé konstrukční rozměry umožňující montáž i do malých oken
 • Samonosný kastlík
 • Vodící lišty umožňující montáž do výklenku
 • PS4000: NOVĚ s rolováním+, které umožňuje menší opotřebení/otěr 

ZASTÍNĚNÍ ZIMNÍCH ZAHRAD

ARNEX PS8000
 • Elegantní markýza přes sklo
 • Oceňovaný design
 • Vhodné na prosklené střechy a zimní zahrady
 • Perfektní doplněk prosklené střechy NYON a NYON PLUS
 • Snadná montáž konstrukce
 • Kompaktně integrovaná a minimální světelná mezera
 • Sklon od 0° do 25° 

 
Volitelné doplňky:

 •  Rádiové ovládání a automatický systém na ochranu proti povětrnostním vlivům
 • Vedení SIR zajišťující neustálé napnutí plátna
 • Velký výběr barevných rámů a látek
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ZASTÍNĚNÍ ZIMNÍCH ZAHRAD

TARGA PS6000  |  PS6100 PLUS
• Samonosná kazetová konstrukce
• Vodící lišty s lze plynule zasunout dovnitř do 100 cm
• TARGA-PLUS: dodatečný pohyblivý výsuv do max. 140 cm pro optimální zastínění
• Integrovaný pružinový systém umožňující lehký způsob montáže
• Potah je v každé pozici neustále napnutý
• Boční zakončení (kabel / zásuvka jsou integrovány v bočním krytu)
• Nulová mezera v látce, nepřetržitá ochrana do 7 m šíře

PROSKLENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM

NYON GP3100
• Střecha líbivého tvaru vhodná do každého počasí 
• Kombinovatelná až do 24 metrů
• Úzké krokve, které Vás neruší při pohledu na oblohu
• Ochrana zařízení pro případ deště
•  Volitelná zastínění: 

Zastínění pod sklem
Postranní/čelní zastínění
Postranní/čelní zasklení
LED osvětlení (pásky nebo bodová světla)
Podpěry lze instalovat ve velkých rozestupech, a to díky zesílenému vodnímu kanálku (volitelný)

• Zatížení sněhem lze nastavit dle místních podmínek
• Profil pro připojení na stěnu lze při montáži utěsnit
• Dešťová voda ze střechy je svedena podpěrami a není vidět
• Rychlá a jednoduchá montáž

PROSKLENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM

NYON PLUS GP4100  |  GP4200
• Tvarově pěkná střecha- odolná proti vlivům počasí pro celoroční ochranu
• Konstrukce NYON PLUS GP4100- odvodňovací kanál zcela vpředu
• Konstrukce NYON PLUS GP4200 GP4200 příčný nosník zpětně odsunut
•  STOBAG EXCLUSIV: Nástěnný držák nahlášený na patentovém úřadě pro velmi rychlou a 

snadnou instalaci
•  STOBAG EXCLUSIV: Rám & statika skla testována podle EN, tak odpadají statické výpočty
• Úzké krokve se postarají o krásný a ničím nerušený výhled na oblohu
• Zatížení sněhem do max. 600 / m2; může se přizpůsobit místním podmínkám
• Střešní voda je odváděna přes podpěry ven a není viditelná
• Skleněná střecha je kdykoliv modulárně rozšířitelná
• Sklon střechy nastavitelný od 3° do 15° / • Jsou možné i větší rozměry
Volitelné doplňky:
• Zastínění přes sklo ARNEX PS8000 / • Boční / přední zastínění
• Boční / přední zasklení / • LED osvětlení a body/pruhy
• Díky zesílenému vodnímu kanálu – je možná velká vzdálenost mezi podpěrami
• Speciální výstuž pro montáž na izolovanou fasádu (roh domu)

ZIMNÍ ZAHRADY 

SKLENĚNÉ ZASTŘEŠENÍ 
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PERGOLY & PAVILÓN 

PERGOLY / TERASOVÉ MARKÝZY

RIVERA P5000
• Elegantní řešení proti slunci a dešti 
• Vodotěsná markýza s robustním polyesterovým potahem odolným proti nečistotám 
• Možnost velkoplošného zastínění jen se dvěma stojinami 
• Flexibilní použití v privátních či gastronomických objektech ( požární ochrana – třída B1 )
• Integrovaný odtok vody
• Nastavitelný sklon střechy: 8°– 25°
• Hliníková konstrukce odolná proti korozi

Pro větší komfort můžete zvolit také:  
• Integrované, stmívatelné LED-osvětlení
• Posuvné boční a přední zasklení 

PERGOLY / TERASOVÉ MARKÝZY

PERGOLINO P3600  
• Velmi štíhlá konstrukce
•  Vysoká flexibilita montáže díky pohyblivým konzolám a vodicím kolejnicím
•  Integrovaný vodní kanálek zajišťující postraní odtok dešťové vody
• Aretace plátna (block) způsobující vysoké napnutí plátna
• V případě deště lze použít  vhodný sklon a napětí a také voděodolné plátno
•  Různé podlahové zpevnění podpěr (květinový žlábek, podlahové pouzdro, plošina)
• Možnost zastínění velké plochy – vysunutí až 6 m

Volitelné doplňky:
•  Integrovaný vodní kanál s zajišťující postranní odtok dešťové vody
•  Stmívatelné LED osvětlení (Tunable White) integrované do vedení nebo do vodící trubice

PAVILÓNY

BAVONA TP6100 SOFTTOP
• Krásné, elegantní řešení proti slunci a dešti 
• Jemná konstrukce v kubickém designu 
• Robustní shrnovací markýza s voděodolným PVC potahem 
• Volný výhled na nebe při zasunutém potahu 
• Lze následně doplnit i dalšími moduly
• Sériový motorový pohon
• Volně stojící provedení, montáž na stěnu nebo do rohu 
• Odtok vody integrovaný ve stojínách 
• Hliníková konstrukce odolná proti korozi

Možnosti:
•  Připojitelné, stmívatelné LED-osvětlení na okapu, přímé / nepřímé
• Posuvné boční a přední zasklení 
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PAVILÓNY

BAVONA TP6500 HARDTOP
• Elegantní řešení proti slunci a dešti 
• Jemná konstrukce v kubickém designu 
• Sklon hliníkových lamel nastavitelný do 115°
• Lamely s bioklimatickou cirkulací vzduchu 
• Volně stojící provedení, montáž na stěnu nebo do rohu 
• Lze následně doplnit i dalšími moduly 
• Sériový motorový pohon 
• Odtok vody integrovaný ve stojínách 
• Hliníková konstrukce odolná proti korozi 

Možnosti:
•  Integrované, stmívatelné LED-osvětlení v lamelách
• Připojitelné, stmívatelné ED-osvětlení na okapu, přímé / nepřímé
• Posuvné boční a přední zasklení 

PAVILLON

BAVONA TP6600 HARDTOP V KOMBINACI
• Modulární pergolový systém s hliníkovými lamelami sklopitelnými v úhlu až 115 stupňů
• Do šířky či do délky lze napojit bezešvým způsobem až deset modulů za sebou
• Přirozenou cirkulaci vzduchu zajišťuje bioklimatický efekt
• Široké možnosti montáže: samostatně stojící nebo montáž na stěnu či stop
• Sériově vybavena motorovým pohonem
• Lamelové postranní krytky jsou vyrobeny ze stabilního hliníku, který zajišťuje jejich dlouhou 

životnost
• Odtok vody integrovaný v podpěrách (není viditelný)
• Podložky z pěnového materiálu umístěné ve vodním kanálku bránící ucpání odvodu vody

Volitelná výbava:
•  Ovládání v závislosti na teplotě brání zamrznutí lamel. 
•  Stmívatelné osvětlení integrované v lamelách nebo v rámu (přímé či nepřímé), lze rozšířit o 

postranní zasklení či postranní zastínění. 

PERGOLY & PAVILÓN 

PAVILÓNY

MELANO TP7100 SOFTTOP
VOLNĚ STOJÍCÍ NEBO S UPEVNĚNÍM NA STĚNU

• Středomořská atmosféra a kubický vzhled pro moderní architekturu
• Velké rozměry do 35 m2 jen se 4 stojinami
• Modulární robustní systém
• Shrnovací markýza s vysoce kvalitním potahem pro celoroční využití
• Ušlechtilý design díky vysoce kvalitní struktuře povrchu
• Ochrana před deštěm při  0° sklonu
•  Optimálně integrované svislé zastínění pro ochranu před sluncem a nežádoucími pohledy 

zvenčí 
• Volitelně okap pro odvod vody uvnitř stojin 
• Volitelně LED osvětlení integrované ve stojinách 
• Volitelně integrovaná zásuvka ve stojinách 
• Možná integrace posuvného bočního zasklení stěny
• Nově montáž na stěnu nebo do stropu ( s připevněním ke stěně )
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PERGOLY & PAVILÓN 

ZASTÍNĚNÍ ATRIÍ

ASTANO TR4110 SOFTTOP-LIGHT 
• Velké rozměry do 35 m2

• Shrnovací markýza s vysoce kvalitním potahem pro celoroční využití
• Ušlechtilý design díky vysoce kvalitní struktuře povrchu
• Ochrana před deštěm při 0° sklonu
• Volitelný odtok vody po stranách
• Variabilní možnosti odtoku vody
• Široké spektrum montáží: nasazená montáž, montáž do výklenku nebo montáž do stropu
• Rychlá a jednoduchá montáž

ZASTÍNĚNÍ ATRIÍ

ASTANO TR4120 SOFTTOP
• Vhodné řešení proti slunci a dešti 
• Konstrukce v kubickém designu 
• Robustní shrnovací markýza s voděodolným PVC potahem 
• Volný výhled na nebe při zasunutém potahu 
• Montáž na stěnu nebo do výklenku 
• Sériový motorový pohon 
• Integrovaný vodní žlábek
• Hliníková konstrukce odolná vůči korozi 

Možnosti:
• Připojitelné, stmívatelné LED-osvětlení na okapu, přímé / nepřímé

ZASTÍNĚNÍ ATRIÍ

ASTANO TR4520 HARDTOP
• Vhodné řešení proti slunci a dešti 
• Konstrukce v kubickém designu
• Nastavitelný sklon hliníkových lamel do 115°
• Lamely s bioklimatickou cirkulací vzduchu 
• Montáž na stěnu nebo do výklenku 
• Sériový motorový pohon
• Integrovaný vodní žlábek
• Hliníková konstrukce odolná vůči korozi 

Možnosti:
•  Integrované, stmívatelné LED-osvětlení v lamelách 
• Připojitelné, stmívatelné LED-osvětlení na okapu, přímé / nepřímé
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SKLENĚNÉ SYSTÉMY

ZASKLENÍ SV1020
•  Jednotlivá posuvná křídla lze posouvat horizontálně k na jednu nebo na druhou stranu 

současně
•  Při otevírání nebo zavírání prvního posuvného křídla se ostatní křídla díky integrovaným 

pojezdům také automaticky otevřou nebo zavřou
•  Konstrukce pod střechou umožňuje po otevření křídel vytvoření širokých otvorů a to bez 

dodatečné podpory střechy
•  Pojezdy s kuličkovými ložisky na spodní straně zajišťují optimální a hladký chod jednotlivých 

posuvných křídel
•  Díky výškovému vyrovnání stropní kolejnice až o 20 mm a nastavení výšky vodicí kladky až 

o 5 mm je posuvný systém schopen bez problémů vyrovnat snížení stavby dané okapy nebo 
spádem, což umožnuje rychlou a jednoduchou montáž

SKLENĚNÉ SYSTÉMY

ZASKLENÍ SV1051
• Nabízí velké množství možností realizace v oblasti neizolovaného zasklení
•  Na přání zákazníka je možné pevné zasklení a speciální trojúhelníkové prvky vyrobit 

s volitelnými sklápěcími křídly podle svrchního světla
• Volitelně lze použít bezpečnostní vrstvené sklo ( VSG) s lesklou či matnou fólií 

PERGOLY & PAVILÓN 



| STOBAG www.stobag.com | 17

PRINTED IN HOUSE

SAT-CS  PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKÝZ & MOŽNOSTI

COLORS & EMOTIONS 

DESIGN POTAHŮ
Hra barev a UV-ochrana…
Výběr barvy potahu na markýzu ovlivňuje soulad mezi světlem a stínem stejně jako vnímání 
okolí. Testované látky nabízí 90 –100 % ochranu před UV-zářením. Díky rafi nované technice 
tisku se dá markýza využít jako reklamní nosič. Inspirujte se naší kolekcí látek!

COMFORT & AMBIENCE  

AUTOMATIZACE A ŘÍZENÍ
Nabízíme různá řešení od nejjednodušších senzorů proti větru až po komplexní klimatické centrály, 
které Vám nabídnou přesně ten komfort, který si u svého systému zastínění budete přát. Naše 
automatické systémy pracují spolehlivě a vyřeší každou situaci –  bez ohledu na to, jestli díky dál-
kovému ovládání vysunute markýzu, zapnete osvětlení nebo přes chytrý telefon ovládáte fasádové 
zastínění nebo zastínění zimních zahrad.

INSPIRATION & HARMONY 

BARVY KONSTRUKCE
V současné architektuře se stále více využívají fasádní práškové barvy. 
Jako přední výrobce markýz používáme již několik let techniku lakování, která je šetrná k 
životnímu prostředí a také je vysoce kvalitní a odolná. Výběr je prakticky neomezený –  bez 
ohledu na to, zda si vyberete RAL nebo speciální barvy z naší lifestyle palety. 
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