BAVONA
Fraai vormgegeven terraspaviljoen met modulair daksysteem.
De BAVONA biedt u levensruimte dicht bij natuur, op het terras of in de tuin.

BAVONA

Zijaanzicht

min. 1000
max. 3000

TP6500

2400
(Standard)
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130

min. 2000
max. 6000

115.5

250

min. 200 cm
max. *600 cm

De belangrĳkste voordelen
■

Modulair uitbreidbaar pergolasysteem met
kantelbare aluminium lamellen

■

Gecombineerde oplossing ter bescherming
tegen zon en regen

■

Verfijnd frame in een kubusvormig design

■

Vrijstaand, wand- of hoekmontage

■

Geïntegreerde waterafvoer

■

Corrosiebestendige aluminium constructie

Kom tot rust in de buitenlucht, ervaar het comfort van een betrouwbare bescherming tegen
zon en regen en geniet van het spel van licht
en schaduw. Het design van de BAVONA maakt
indruk door zijn kubusvorm en de geraffineerd
geïntegreerde techniek. Elke BAVONA wordt op
maat gemaakt, kan qua kleur op uw behoeften
worden afgestemd en kan worden uitgebreid met
diverse opties.

min. 200 cm
max. 600 cm

Slimme afwatering: in gesloten
toestand leiden de lamellen het
regenwater naar de zijdelings
geïntegreerde goten.

min. 100 cm
max. 300 cm
*

0°

Vanaf 401 cm met 2 daksystemen.

De kantelbare aluminium lamellen
zorgen voor een natuurlijke
luchtcirculatie.

Beschermt niet alleen tegen zon en
regen, maar ook tegen de wind in
combinatie met schuifbeglazing.

De BAVONA TP6500 hardtop met variabel
kantelbare aluminium lamellen zorgt voor een
perfecte bescherming tegen zon en regen. De
natuurlijke luchtcirculatie door de lamellen werkt
als een milieuvriendelijke airconditioning.

N

COLLECTIO

Door talrijke montagevarianten en verschillende
comfortopties als led-verlichting, schuifbeglazing of een aluminium systeemvloer zijn de
toepassingen vrijwel onbeperkt.
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Met de talrijke combinaties van doek- en framekleuren (RAL / NCS) is een harmonische afstemming op de gebouwarchitectuur en de omgeving mogelijk.

EN 13561

Garantieregistratie
noodzakelijk

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

Meer informatie vindt u op
www.stobag.nl
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