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STOBAG | OTEVŘENÉ MARKÝZY

SELECT S8130 | S8130/2 STOBOSCOPE | S8133 PLUS | S8135

Volán-plus

S8130/2 Teleskopická ramena

S8130
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoká stabilita díky trojhrannému nosnému profilu
Různé možnosti montáže - na stěnu, pod strop nebo do krokve
Variabilní pozice konzolí
Vysoké a kontinuální pnutí potahu díky teleskopickým ramenům
( S8130/2 )
Manuální nastavení úhlu sklonu do 60 ° ( S8135 )
Možný větší výsuv než šíře ( S8133 )
Podle úhlu sklonu nastavení odpovídající ochranné stříšky
Optimální volán - plus poskytne dodatečný stín a opticky chrání
ramena markýzy
Optimální volán - plus: akrylový potah do max. 120 cm a Soltis
86 / Soltis 92 do max. 170 cm výše. Vylepšené chování při
návinu díky plovoucímu systému ( plovoucí válec )
( S8130, S8133, S8135 )

min.
max.

170 cm
1800 cm*

min.
max.

140 cm
350 cm

* S volánem-plus do max.
700 cm šíře

2

CLASS
BEAUFORT 5

Dle provedení a rozměrů může být
povětrnostní třída různá.

do max. 600 cm šíře

299

Technické údaje o rozměrech v mm

S8130 Montáž na stěnu s ochrannou
stříškou

S8130/2 Montáž do stropu

S8133 Montáž do stropu
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EN 13561

Jahre
Years
Ans
Anni

Garantie
Warranty
Garanzia

POŽADOVANÁ
REGISTRACE

OMBRAMATIC

S8133 Překřížená ramena

S8135 Manuální nastavení úhlu sklonu OMBRAMATIC

S8130/2 STOBOSCOPE

S8133 PLUS

S8135 OMBRAMATIC

min.
max.

285 cm
1800 cm

min.
max.

115 cm
775 cm*

min.
max.

170 cm
600 cm

min.
max.

250 cm
350 cm

min.
max.

150 cm
350 cm*

min.
max.

140 cm
350 cm*

* S volánem-plus do
max. 250 cm výsuvu,
max. 700 cm šíře

2

CLASS
BEAUFORT 5

Dle provedení a rozměrů může být
povětrnostní třída různá.

S8135 Montáž na stěnu

2

CLASS
BEAUFORT 5

Dle provedení a rozměrů může být
povětrnostní třída různá.

Bez ochranné stříšky

* S volánem-plus do
max. 300 cm výsuvu

2

CLASS
BEAUFORT 5

Dle provedení a rozměrů může být
povětrnostní třída různá.

S ochrannou stříškou

COLORS

FABRICS

ELECTRICS

Objevte mnoho možností při výběru barvy
konstrukce.

Vyberte si z bohaté nabídky látek a
barev.

Více komformu díky automatizaci, řízení a
osvětlení.

POŽITEK Z LÉTA
V PŘÍJEMNÉM CHLÁDKU

Více informací na www.stobag.com
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