RIVERA
Exclusief waterdicht terrasdak voor consument en gastronomie.

RIVERA

RIVERA met beschermingsdak

P5000

De belangrĳkste voordelen

min. 200 cm
max. *500 cm

■

Royaal terrasdak op maat

■

Elegante oplossing ter bescherming tegen zon
en regen

min. 200 cm
max. 700 cm

■

Flexibel te gebruiken voor consument en
gastronomie

■

Regendichte vouwzonwering met robuust,
waterdicht polyesterdoek

■

Geïntegreerde waterafvoer

■

Corrosiebestendige aluminium constructie

Met de vouwzonwering RIVERA P5000 creëert
u op elk terras een royale bewegingsruimte met
een elegante vormgeving. De vouwzonwering
zorgt voor koelte en beschermt tegen schadelijke
UV-straling. Als het regent, leidt het strak
gespannen RESISTANT-doek het water naar het
afvoersysteem aan de voorzijde van het systeem.

Desgewenst zorgt de harmonisch
geïntegreerde, dimbare ledverlichting voor terrasplezier tot
diep in de nacht.

min. 100 cm
max. **300 cm

8-25°

* Gekoppeld tot 1500 cm, ** vanaf 250 cm hoekversterking noodzakelijk.

Het regendichte RESISTANT-doekweefsel voert in uitgeschoven
toestand het water gecontroleerd
naar de goot af.

Bij wind en regen bieden de
optionele schuifbeglazingen extra
bescherming en een onbelemmerd
uitzicht.

De energiebesparende led-verlichting zorgt
voor een gemoedelijke sfeer op uw terras. Met
de glazen schuifwanden profiteert u van extra
bescherming tegen weer en wind.
Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en corrosiebestendige, gepoedercoate aluminium profielen is de vouwzonwering RIVERA
zeer duurzaam en behoeft weinig onderhoud.
Het moeilijk ontvlambare polyesterweefsel met
vuilafstotend oppervlak is uitermate geschikt
voor de particuliere woning en buitenterrassen
van hotels en restaurants.
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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
Uw STOBAG-dealer geeft u graag advies:
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