
AIROMATIC
Het edele zonweringsysteem in een tijdloos en modern design.

Beide AIROMATIC-modellen passen als buitenzonwering perfect op en onder veranda’s, glazen daken en dakramen.



 min. 90 cm
 max. * 300/400 cm

 min. 85 cm
 max. * 350/400 cm

AIROMATIC
PS4000/PS4500

De belangrijkste voordelen

■	 Zonwering met zelfdragende cassette

■	 Fraai en slank danzij geïntegreerd gasveer-
systeem - daardoor ook geschikt voor kleine 
vensters

■	Hoge en constante doekspanning in elke positie

■	Geleiderails met groef aan de onderzijde voor 
traploze montage van de consoles

■	Geschikt voor op of onder veranda's

■	 Eenvoudige montage

■	Ook verticaal toepasbaar
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COLLECTION

Opties & Service

Met de talrijke combinaties van doek- en framekleuren (RAL / NCS) is een harmonische afstem-
ming op de gebouwarchitectuur en de omgeving mogelijk.

Voor nog meer bedieningsgemak en veiligheid kunnen verschillende besturingssystemen en 
weersensoren individueel worden gecombineerd.

STOBAG Benelux BV
Flevolaan 7
1382JX Weesp
Tel. +31 (0) 294 430361
Fax. +31 (0) 294 430678
sales@stobag.nl
www.stobag.nl

 

Uw STOBAG-dealer geeft u graag advies:

Meer informatie vindt u op 
www.stobag.nl

Beide AIROMATIC-modellen passen als buiten- 
zonwering perfect op en onder veranda’s, glazen 
daken en dakramen. Deze zonweringsystemen 
zijn, dankzij hun compacte constructie, vooral 
geschikt voor kleine en middelgrote oppervlakken.

De elegante cassette is zelfdragend en, zoals alle 
andere profielen en gegoten delen, uit hoogwaar-
dig aluminium vervaardigd. De cassette wordt in 
gesloten toestand door het eindprofiel afgesloten, 
om het doek op die manier tegen weersom-
standigheden te beschermen. Het zijdelings 
geïntegreerde, gepatenteerde gasveer systeem 
zorgt permanent voor een optimaal gespannen 
doek. Diverse bevestigingshouders maken een 
flexibele en eenvoudige montage mogelijk – ook 
bij complexe onderconstructies.

De AIROMATIC is standaard uitgerust met een 
sterke elektrische Somfy motor.

Ook te monteren als onderliggende 
zonwering bij een veranda voor een 
sfeervolle ambiance.

Eenvoudige, flexibele montage 
dankzij diverse bevestigings-
houders.

Uitstekend geschikt voor alle 
soorten veranda's.
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Garantieregistratie  
noodzakelijk

AIROMATIC PS4000
DIEPTE

 * maximaal 14 m2  ** maximaal 27,5 m2

 AIROMATIC PS4000  AIROMATIC PS4500

 min. 90 cm
 max. ** 450/550 cm

 min. 80 cm
 max. ** 500/600 cm


