BAVONA

PERGOLY & PAVILÓN

MODULÁRNÍ A FLEXIBILNÍ SYSTÉM
S POTAHEM NEBO LAMELAMI

www.stobag.com

STOBAG | PAVILÓNY

BAVONA TP6100 SOFTTOP | TP6500 HARDTOP | TP6600 HARD

Střešní varianty Softtop

Patentovaná nůžková technologie

Provedení odvodnění

TP6100 Softtop
• Elegantní řešení zastínění a ochrany před deštěm
• Jemná antikorozní hliníková konstrukce v kubickém
designu
• Patentovaná shrnovací markýza s voděodolným PVC
potahem ( Softtop )
• Patent poskytuje konstrukci s vysokou stabilitou
proti větru
• Mnoho montážních možností: samostojné, montáž
na stěnu nebo do stropu
• Sériový motorový pohon
• Integrovaný odtok vody do stojin (není viditelný)
Možnosti: zásuvné, stmívatelné LED-osvětlení na okapu
( přímé/nepřímé ); posuvné boční a přední zasklení;
hliníková systémová podlaha SB4700 ( I.S.L.A. Concept )
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Dle provedení a rozměrů
může být povětrnostní
třída různá.

Technické údaje o rozměrech v mm
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DTOP

LED-osvětlení

Bioklimatický efekt - hardtop

Napojitelné na hardtop TP6600

TP6500 Hardtop
• Modulární systém pergol s hliníkovými lamelami
sklopitelnými až v úhlu 115°
• Do šířky i do délky lze propojit bezešvým spojem až deset
modulů (TP6600)
• Bioklimatický efekt zajišťuje přirozenou cirkulaci vzduchu
• Rozmanité možnosti montáže: volně stojící nebo
připevněné na zeď či strop
• Standardně dodáváno s motorovým pohonem
• Postranní kryt lamel ze stabilního hliníku pro vysokou
životnost
• Integrovaný odvod vody skrze podpěry (není viditelný)
• Podložky z pěnového materiálu umístěné v odvodňovacím
kanálku brání ucpání odtoku vody
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TP6600 Hardtop propojené

NEW

min.
max.

200 cm
600 cm*

min.
max.

200 cm
400 cm

min.
max.

200 cm
600 cm

min.
max.

200 cm
600 cm na moduly

*od 451 cm se 2 střešními
moduly

Hardtop BAVONA TP6600 není
určen pro systémové podlahy.

Výška stojin
max.
277 cm

Výška stojin
max.
277 cm

Dle provedení a rozměrů
může být povětrnostní
třída různá.

4

CLASS
BEAUFORT 7

Dle provedení a rozměrů
může být povětrnostní
třída různá.

Volitelné možnosti: Ovládání regulovatelné dle okolní
teploty zabrání, aby lamely zamrzly. Stmívatelné osvětlení v
lamelách či na rámu (přímé či nepřímé), rozšiřitelné o postranní zasklení či zastínění.

C
min. 2000
max. 6000

min. 2000
max. 6000

min. 2000
max. 6000

2400
(Standard)

min. 1100
max. 3000

230
130

min. 2000
max. 6000

115.5

TP6500 Boční pohled

TP6600 - postranní pohled na propojená zařízení

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.

RELAX NA TERASE –
ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Více informací na www.stobag.com
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