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STOBAG | K AZETOVÁ MARKÝZA

CAMABOX BX4000 | BX4700

Dokonale tvarovaná kazetová markýza v kubickém designu

BX4700 s integrovaným LED osvětlením Tunable White

Výhody výrobků řady CAMABOX
• Variabilní umístění konzol umožňuje flexibilní montáž bez ohledu
na stavební konstrukci
• Sklon markýzy lze nastavit v rozsahu od 5° do 35°
• Volitelný profil pro připojení ke stěně umožňuje vytvářet
bezprostřední plynulý přechod mezi fasádou a skříní

• Kazetová markýza pro středně velké až velké plochy
• Moderní kubický design
• Skříň markýzy chrání v zavřeném stavu tkaninu a kloubová
ramena před povětrnostními vlivy
• Integrovaný sklápěcí kloub zajišťuje dokonalé zavírání skříně
• Různé možnosti montáže: na stěnu, pod strop nebo na krokve
(v závislosti na modelu)

Technické údaje o rozměrech v mm
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POŽADOVANÁ REGISTRACE

Objevte mnoho možností při výběru
barvy konstrukce.

LED osvětlením integrovaným ve skříni

BX4700 s elektronicky ovládaným spouštěcím volánem v provedení Plus a s LED osvětlením Tunable White s integrovaným LED
osvětlením Tunable White v přední části výsuvného profilu

BX4000

BX4700

• Jednoduchý úsporný design
• Držitel ocenění Red Dot Award 2017 za design
• Držitel ocenění German Design Award 2019

Volitelné možnosti:
• Montáž na střešní krokve díky volitelné konzole
• Stmívatelné LED osvětlení integrované ve skříni
• Standardní pohon pomocí motoru, na přání dodáváme
také v provedení s pohonem prostřednictvím ruční kliky
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Nový vysoce estetický design nejvyšší třídy:
• Definované čisté linie a hrany
• Magnetické uzavírání na bočních stranách skříně eliminuje
nevzhledné šrouby a zajišťuje velmi snadnou údržbu
Volitelné možnosti:
• Volitelný spouštěcí volán v provedení Plus s motorickým
ovládáním poskytuje ochranu před nízkým sluncem a přispívá
k pocitu soukromí
• Tunable White: stmívatelné LED osvětlení, plynule nastavitelné
od studeného po teplý bílý odstín, integrované ve skříni a/nebo
ve výsuvném profilu
• Stropní montáž bez viditelných šroubů díky dokonale tvarově
přizpůsobenému krytu

min.
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214 cm
600 cm

min.
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215 cm
700 cm
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150 cm
300 cm

min.
max.

150 cm
400 cm

* Povětrnostní třída se může
lišit v závislosti na provedení
a rozměrech.
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* Povětrnostní třída se může
lišit v závislosti na provedení
a rozměrech.

FABRICS

ELECTRICS

Vyberte si z bohaté nabídky
látek a barev.

Více komformu díky automatizaci,
řízení a osvětlení.

MODERNÍ DESIGN PRO
NÁROČNOU ARCHITEKTURU.

Více informací na www.stobag.com
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