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ZASTÍNĚNÍ A OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM

SYSTÉMY SKLENĚNÉHO ZASTŘEŠENÍ | BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASKLENÍ | BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASTÍNĚNÍ

SKLENĚNÉ ZASTŘEŠENÍ



INOVATIVNÍ ZASTÍNĚNÍ A
OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝM
POČASÍM OD 1964.



1964 ZALOŽENÍ 
To, co s velkou odvahou začalo před 50-ti lety ve starém sklepě, je 
dnes vedoucí, mezinárodní činností výrobce zastínění a ochrany před 
nepříznivým počasím ve Švýcarsku.

KVALITA & JISTOTA
Rodina Gremaud Vám zaručí dlouhodobou životnost na míru vyro-
bených produktů v bezkompromisní kvalitě. Tohoto dosáhneme díky 
důslednému použití vysoce kvalitních materiálů, modernímu a život-
nímu prostředí přátelskému výrobnímu procesu, stejně tak neustálý-
mi bezpečnostními zkouškami.

FUNKČNOST & TECHNIKA
Naše dlouholeté zkušenosti a úzká spolupráce s architekty, designe-
ry a odbornými pracovníky nám umožní vyvíjet inovativní produkty, 
které splňují ty nejvyšší požadavky. Včera, dnes i v budoucnosti. 

ESTETIKA & DESIGN
Emoce dělají z našich všedních dnů zážitky. Vliv barev a tvarů při 
tom hraje hlavní roli. Proto se každá STOBAG markýza může indivi-
duálně přizpůsobit dané architektuře a okolí. 
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PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
SYSTÉMY SKLENĚNÉHO ZASTŘEŠENÍ

Kdo chce využívat svou terasu neomezeně za každého počasí a chce si zde i 
v zimě nechat zahradní nábytek, pro toho je vhodný prosklený střešní systém. 
Efektivní ochranu před jakýmkoliv počasím zabezpečuje stabilní hliníková kon-
strukce se zabudovaným proskleným zastřešením a zastíněním jako volitelným 

doplňkem. Tak zůstane Váš venkovní nábytek na terase chráněný před deštěm a 
sněhem. Dodatečné rozšíření o vertikální přední zasklení, boční zasklení, ochra-
na před nežádoucími pohledy nebo příjemné osvětlení se dají integrovat zcela dle 
Vašich požadavků. Viz strana 6 a 8

5 LÉTA 
STOBAG ZÁRUKA KVALITY
POŽADOVANÁ REGISTRACE

SYSTÉMY SKLENĚNÉHO ZASTŘEŠENÍ
Vpusťte dovnitř světlo a zároveň buďte chráněni při 
každém počasí. To vše vám umožňuje prosklení. 
Bez ohledu na roční období.  
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VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ – BOČNÍ ZASKLENÍ A BOČNÍ ZASTÍNĚNÍ

SPRÁVNÁ VOLBA
BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASTÍNĚNÍ

O maximální flexibilitu se postará harmonicky integrovaná vertikální markýza, 
která může být zabudována i dodatečně. Boční zastínění chrání nejen před zapa-

dajícím sluncem, ale i před zvědavými pohledy nebo průvanem. 
Viz strana 15

DALEKOZRAKOST
BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASKLENÍ

S vertikálními prosklenými systémy od STOBAGU můžete využívat Vaší terasu či 
balkón celý rok. Můžete si tak užívat přírody bez nepříznivých vlivů počasí. Při 

větru a nepříznivém počasí naleznete optimální ochranu a k tomu se nemusíte 
zříkat krásného a velkoplošného výhledu. Viz strana 14
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PROSKLENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM

NYON

NYON GP3100 je krásně tvarovaný a precizní systém skleněného zastřešení, který 
byl minimalizován na to nejdůležitější. Krokve jsou zde velmi úzké, aby nebyl výhled 
ničím rušen. Sofistikovaný modulární systém umožňuje flexibilní použití doplňků 
se zastíněním, zasklením, LED-spoty nebo LED-proužky. Systém se tak dá skvěle 
přizpůsobit prostředí. Vodní odtokové kanály a kabelová vedení jsou neviditelné a 
podtrhují jednoduchý design. Množství variant upevnění zajišťuje možnost zabudo-

vání střech do různých konstrukcí. NYON GP3100 rozšiřuje obytný prostor a nabízí 
celoroční ochranu proti nepříznivým vlivům počasí.
Red Dot award: Ocenění « Red Dot » je mezinárodně uznávanou značkou kvality 
udělovaná produktům s dobrým a promyšleným designem. 
Porota Red Dot se skládá přibližně ze 40 mezinárodních odborníků. Ti testují a 
hodnotí každý soutěžní kus jednotlivě, živě a na místě.
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STRANA 17

BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASTÍNĚNÍ
Vertikální a boční zastínění chrání Váš zrak 
před oslněním a slouží i jako ochrana  
před větrem. K dispozici i s perforovanou 
průhlednou látkou.

ARNEX | MARKÝZA POD SKLO
Volitelná elegantní markýza pod sklo nabízí 
účinnou ochranu před sluncem.

LED OSVĚTLENÍ
Na přání lze zabudovat příjemné, ztlumitelné 
osvětlení s ekologickou LED technologií.

BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASKLENÍ
Posuvné zasklení chrání před větrem, 
deštěm i sněhem..

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ
Díky různým automatickým/ovládacím 
systémům se dá střešní i boční zastínění 
pohodlně a bezpečně ovládat.

ÚZKÉ KROKVE
Úzké krokve se postarají o krásný a ničím 
nerušený výhled.
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PROSKLENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM

NYON PLUS

Jasné formy splňují funkčnost. NYON PLUS je krásně tva-
rovaný a precizní systém skleněného zastřešení, který byl 
zredukován na to nejdůležitější. Krokve jsou zde velmi úzké, 
aby nebyl výhled do dálky ničím rušen. Sofistikovaný modu-
lární systém umožňuje dodatečné rozšíření se zastíněním, 
zasklení, flexibilní použití doplňků se zastíněním, zasklením, 
LED-spoty nebo LED-proužky. Systém se tak dá skvěle při-
způsobit individuálním přáním nebo místním podmínkám. 
Vodní odtokové kanály a kabelová vedení jsou neviditelné a 
zdůrazňují jednoduchý design.

VOLITELNÉ LED OSVĚTLENÍ
Stmívatelné spoty nebo proužky se ve večerních hodinách postarají 
o výjimečnou atmosféru.

VOLITELNÁ MARKÝZA PŘES SKLO
Perfektní doplnění pro ochranu proti slunci - ARNEX 
PS8000 prosklené střechy
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ROZŠÍŘENÁ OBYTNÁ PLOCHA
Skleněná střecha umožňuje pohodlné 
rozšíření obytného prostoru ven.

VOLITELNÁ HARMONICKÁ INTEGROVANÁ OSVĚTLENÍ
Vhodné přední zastínění nebo zastínění stropu výborně chrání před 
sluncem a teplem, což přispívá k ještě většímu komfortu.
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NYON GP3100 | ARNEX PS2500

NYON GP4100 | ARNEX PS8000

PROSKLENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM

DOJMY

VŠESTRANNÝ POMOCNÍK  SYSTÉMY SKLENĚNÉHO ZASTŘEŠENÍ | BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASKLENÍ | BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASTÍNĚNÍ
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NYON GP3100 | ARNEX PS2500
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BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASKLENÍ

SV1051 | PEVNÉ ZASKLENÍ
Pevné zasklení nabízí nezpočet designových možností 
pro neizolovaný prostor využití.

Boční zasklení se hodí tehdy, pokud chcete Vaši terasu nebo balkón 
neustále využívat za jakéhokoliv počasí. Díky bočnímu zasklení, které 
může být namontované i dodatečně, můžete tvávit dlouhé hodiny 
venku, aniž byste byli rušeni deštěm či nepříjemným průvanem.
STOBAG celoskleněný posuvný systém SV1020 nabízí možnost posu-
vu jednotlivých posuvných křídel horizontálně na jednu nebo na obě 
strany paralelně. Při otevření nebo zamčení prvního posuvného křídla 
jsou ostatní posuvná křídla díky integrovanému pojezdu automaticky 

otevřená nebo zamčená. Díky spodní konstrukci mohou být realizované 
větší šíře bez dodatečných střešních stojin. 
Profilový systém SV1051 nabízí mnoho designových možností v 
oblasti neizolovaných pevných zasklení. Na přání zákazníka mohou 
být pevné zasklení a speciální trojúhelníkové elementy provedené se 
světlíkovými výklopnými křídly. Je možné vybrat si mezi vrstveným 
bezpečnostním sklem (VSG) s čirou nebo matnou folií. 

SV1020 | JEDNODUCHÝ POSUVNÝ SYSTÉM
Dole uložená kolejnička poskytuje optimální a lehce ply-
nulý chod jednotlivých posuvných křídel – i při velkých 
plochách.

SV1020
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Rozšiřte svou skleněnou střechu (své skleněné zastřešení) pomocí 
vertikální markýzy, kterou dodáváme jako volitelné příslušenství. Naše 
boční zastínění VENTOSOL Vás spolehlivě ochrání před sluncem, vě-
trem i zvědavými pohledy. Vyberte si z mnoha variant látek a zvolte 
si, kolik světla má do Vaší nové relaxační oázy pronikat. Díky systému 
SIR (Soft Retaining System), který funguje jako zip, je zaručena maxi-
mální stabilita vnitřního vedení plátna. 

BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASTÍNĚNÍ

Zastíněním

 MOŽNOSTI | SPRÁVNÁ VOLBA
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STOBAG BARVY KONSTRUKCE | DESIGN POTAHŮ | AUTOMATIZACE A ŘÍZENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKÝZ & MOŽNOSTI
Více individuálního přístupu a komfortu díky dodatečným možnostem.

INSPIRATION & HARMONY 

BARVY KONSTRUKCE
Abyste ve Vašem zastínění a ochraně před nepříznivým počasím i 
po mnoha letech zažívali radost jako první den, lakuje STOBAG pro-
fi ly a díly konstrukce práškovou barvou. Toto životnímu prostředí 
přátelské zacházení chrání účinně konstrukci před povětrnostními 
vlivy. Díky vysoce kvalitnímu standardu jsou používané jednotné bar-
vy v nekonečné rozmanitosti. 

Se 14 barvami Classic, 20 barvami Lifestyle a stovkami barev Rainbow 
(RAL) Vám je k dispozici celé spektrum, které nenechá žádné přání 
neuspokojené.

Obzvláště trendové a moderní jsou barvy s jemnou strukturou. 
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STOBAG BARVY KONSTRUKCE | DESIGN POTAHŮ | AUTOMATIZACE A ŘÍZENÍ

COLORS & EMOTIONS 

DESIGN POTAHŮ
S potahem ze STOBAG kolekce od evropských špičkových výrobců 
jste se rozhodli pro vysoce kvalitní textilní produkty v prémiové řadě. 
Nechejte se inspirovat naším širokým sortimentem barev a zvláštními 
vlastnostmi námi testovaných látek při UV-záření.

Soltis 92 voor lichte transparantie met hoge thermische isolatie.
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STOBAG BARVY KONSTRUKCE | DESIGN POTAHŮ | AUTOMATIZACE A ŘÍZENÍ

COMFORT & AMBIENCE 

AUTOMATIZACE A ŘÍZENÍ
Nabízíme od nejjednoduššího senzoru proti větru až po komplexní kli-
matickou centrálu pro zajištění komfortu, který si k Vašemu zastínění 
budete přát. Je jedno, jestli díky dálkovému ovládání vysunute mar-
kýzu, zapnete osvětlení nebo přes chytrý telefon ovládáte fasádové 
zastínění nebo zastínění zimních zahrad: naše spolehlivé automatické 
systémy vyřeší každou situaci.

Další informace najdete na internetových stránkách 
www.stobag.com
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 *  
EN 13 561

NYON GP3100 1 2400 400  240 • • + + • – + + + • + •

NYON PLUS GP4100 1 2400 450 240 • • + – • – + + + • + •

GP4200 1 2400 2 550 240 • • + – • • + + + + + •

CLASS
BEAUFORT 6

 TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘEHLED PRODUKTŮ
Individuální možnosti – pro ještě větší komfort.
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PROSKLENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM    

• STANDARDNÍ + OPTIMÁLNÍ − NENÍ MOŽNÉ VŠECHNY ÚDAJE V CM PRÁVO NA ZMĚNY VYHRAZENO

Omezení rozměrů možné.

POŽADOVANÁ REGISTRACE

1 Nutná větší plocha potahu
2 Příčný trámec předsazený 100 cm zpět

*  Třída odporu větru se může lišit v závislosti na provedení a rozměrech.  

Souvisí se zastíněním.



STYL VŽDY BALANCUJE MEZI
ELEGANCÍ A JEDINEČNOSTÍ –
STEJNĚ JAKO ŘEŠENÍ STOBAG.





STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
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

STOBAG AG
Sales Point International 
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

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

www.stobag.com

COLLECTION

FABRICS | COLORS 

CLASSIC UNI | CLASSIC STRIPES | DESIGN | PROTECT PLUS | SCREEN SOLTIS | SCREEN SPECIAL | COLORS

Stáhnout brožury na našich webových stránkách pod www.stobag.com
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INDIVIDUÁLNÍ ZASTÍNĚNÍ A OCHRANA 
PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM PRO VÁŠ 
PŘÍJEMNÝ POCIT.

VÁŠ STOBAG PARTNER VÁM SE VŠÍM RÁD PORADÍ!

www.stobag.com

ZASTÍNĚNÍ A OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM

SYSTÉMY SKLENĚNÉHO ZASTŘEŠENÍ | BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASKLENÍ | BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASTÍNĚNÍ

SKLENĚNÉ ZASTŘEŠENÍ

www.stobag.com

ZASTÍNĚNÍ A OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM

PERGOLY / TERASOVÉ MARKÝZY | PAVILÓNY | ZASTÍNĚNÍ ATRIÍ | BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASKLENÍ | BOČNÍ / PŘEDNÍ ZASTÍNĚNÍ

PERGOLY & PAVILÓN

www.stobag.com

ZASTÍNĚNÍ A OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM

SVISLÉ MARKÝZY | SVISLÉ MARKÝZY SE SIR-SYSTÉMEM | SKLOPNÉ/VÝKLOPNÉ MARKÝZY | BEZPEČNOSTNÍ ŽALUZIE

OKNO & FASÁDA

www.stobag.com

BALKÓN & TERASA

OCHRANA PŘED SLUNCEM A NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM

OTEVŘENÉ MARKÝZY | POLOKAZETOVÉ MARKÝZY | KAZETOVÉ MARKÝZY | VOLNĚ STOJÍCÍ ZASTÍNĚNÍ | BOČNÍ ZASTÍNĚNÍ

www.stobag.com

ZASTÍNĚNÍ A OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM

ZASTÍNĚNÍ ZIMNÍCH ZAHRAD

ZIMNÍ ZAHRADY


