PURABOX
Elegant “verpakte” cassettezonwering in het kleinste formaat.
Perfecte bescherming tegen de zon, met mooi design. Het compacte STOBAG-cassettescherm PURABOX BX1500
overtuigt door beproefde techniek en universele montageopties.
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De belangrĳkste voordelen
■

De gesloten kast beschermt tegen weersomstandigheden

■

Kleine kast – slechts 10 cm hoog

■

Hellingshoek tot 90° instelbaar

■

Eenvoudige en tĳdbesparende montage

0–90°

0–90°

0–90°

min. 150 cm
max. 225 cm

De nieuwe PURABOX BX1500 is het meest
compacte cassettescherm dat STOBAG ooit
ontwikkeld heeft. Met zĳn elegante vorm en zĳn
tĳdloze look wordt het harmonieus in de architectuur opgenomen.
Ondanks zeer minimale afmetingen is de
PURABOX uitgerust met vele beproefde eigenschappen: Zeer eenvoudige instelling van de
hellingshoek van 0–90°, universele montageconsoles met 2-punts montagesysteem voor een
tĳdbesparende montage aan wand, plafond of
dakspant.

Individuele kleurkeuze in harmonie
met de architectuur.

De zelfdragende, compleet gesloten aluminium
cassette biedt optimale bescherming voor doek
en knikarmen. Door de maximale afmetingen
tot 5 meter breedte en 2,25 meter uitval is de
PURABOX BX1500 ideaal voor balkons en appartementen in de veeleisende utiliteitssector en
bĳ een- of meergezinswoningen.

Doek en knikarmen zijn optimaal
beschermd.

Grote en een eenvoudig in te stellen
hellingshoek.
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De PURABOX is standaard uitgerust met een
sterke elektrische Somfy motor.
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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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