
TARGA-PLUS
Tot  49 m2 schaduw – de elegante oplossing voor grote veranda's.

De TARGA-modellen zijn geschikt voor grote en complexe veranda's en subconstructies. Als externe bescherming tegen
de zon en de hitte, zorgen ze voor een aangenaam binnenklimaat en voor een verzorgde look.



TARGA-PLUS
PS6000/PS6100

De belangrĳkste voordelen

■	 Zonwering met zelfdragende cassette

■	 Fraai en slank dankzij geïntegreerd gasveersys-
teem

■	Hoge en constante doekspanning in elke positie

■	Geleiderails door schuifsysteem tot 100 cm 
naar binnen verstelbaar

■	De TARGA-PLUS is traploos uitschuifbaar tot 
maximaal 140 cm voorbij de veranda
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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

De TARGA-modellen zijn geschikt voor grote 
en complexe veranda's en subconstructies. Als 
externe bescherming tegen de zon en de hitte, 
zorgen ze voor een aangenaam binnenklimaat en 
voor een verzorgde look.

Door de naar binnen verschuifbare geleiderails 
kunnen ook speciale verandaconstructies (bv. 
schuine constructies) probleemloos overschaduwd 
worden. Een echte schaduw-voorsprong, bereikt 
u met het TARGA-PLUS-model. De gepatenteerde 
"Plus-techniek" met telescopische geleiderails 
zorgt ervoor, dat het doekoppervlak tot maximaal 
140 cm over het verandadak heen kan worden 
geleid. Het geïntegreerde gasveer systeem in 
de geleiderails garandeert ook bij een geringe 
dakhelling een optimale doekspanning.

De TARGA en TARGA-PLUS zijn standaard uitge-
rust met een sterke elektrische Somfy motor.
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Garantieregistratie  
noodzakelijk

TARGA-PLUS PS6100 (volledig geopende positie)

TARGA-PLUS: tot 140 cm extra 
schaduw voor de veranda.

A≥ 125cm 205cm 243cm
P max 60cm 100cm 140cm

Zeer flexibel: de verschuifbare 
geleiderails kan naar binnen 
worden verplaatst.

Uitstekend geschikt voor alle 
soorten veranda's.

 min. 100 cm
 max. 600*/700** cm

 min. 110 cm
 max. 600*/700** cm

* met 2 geleiders maximaal 36 m2, ** met 3 geleiders maximaal 49 m2

 TARGA PS6000  TARGA-PLUS PS6100

 min. 100 cm
 max. 600*/700** cm

 min. 185 cm
 max. 600*/700** cm


