
Střešní okna  
pro dodatečnou montáž
Střešní okna otevírají nové horizonty
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Nad slunce jasné: 
přednosti střešního okna

Střešní okna Webasto 

Kdo cestuje autem, přeje si cítit se ve všech ohledech 

příjemně. Co totiž může být krásnější, než ucítit na kůži 

sluníčko, dýchat čerstvý vzduch a užívat si pocit volnosti? 

Se střešními okny Webasto si toto přání splníte a můžete 

každou jízdu vnímat všemi smysly!

Pomocí některého z mnoha střešních oken Webasto, 

ať již uzavřeného nebo otevřeného, můžete 365 dnů 

v roce vychutnávat prosvětlený vnitřní prostor vozidla. 

Současně Vám střešní okna Webasto poskytují vysokou 

kvalitu a spolehlivé, bezpečné technické řešení. Těšte se 

již nyní na jasné přednosti.

Jasné hlavy si přejí světlo 

Faktorem číslo 1 pro pocit pohody je a zůstane světlo. Užívejte si 

světlo tak často, jak je to možné. Střešní okno potěší všechny 

cestující citelně větším jasem a opticky otevřený vnitřní prostor 

vozu vytvoří ihned mnohem příjemnější atmosféru.

Každý kilometr je požitkem 

Se střešními okny Webasto prožijete úplně nový pocit z jízdy. 

Těšte se na čerstvý vzduch a dechberoucí výhled.

Čerstvý vítr pro Váš jízdní výkon 

S dostatkem čerstvého vzduchu se jede zřetelně uvolněněji, 

koncentrovaněji a tak i bezpečněji. Na rozdíl od otevřených 

bočních oken nevzniká v případě střešního okna průvan, vzduch 

se přivádí rovnoměrně a příjemně shora.

Nejlepší vyhlídky s ohledem na kvalitu 

Pomocí střešních oken Webasto můžete pohlížet nejenom 

směrem nahoru, ale také spokojeně směrem dopředu.
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Ve všech ohledech kvalitní: Střešní okna odpovídající  
všem požadavkům

Webasto: rodinný podnik od 

roku 1901. 

Již více než 100 let je Webasto 

symbolem komfortu a kvality a je 

celosvětovou jedničkou v oblasti 

střešních systémů pro osobní 

automobily. Od klasických výklopných 

a střešních oken přes lamelové 

a solární střechy až po panoramatické 

a inovativní střechy pro kabriolety 

zajišťuje Webasto spolehlivě větší 

požitek z jízdy pro miliony uživatelů 

automobilů.

U montáže ve výrobních závodech 

spoléháme na inovace. 

Webasto vyvíjí a vyrábí pro celý svět 

střešní okna pro nové vozy. Sázíme 

na inovace: například 

prostřednictvím prvních solárních 

střešních oken nebo prvního 

střešního systému pro kabriolety 

s integrovaným skleněným střešním 

oknem (použito v modelu VW Eos), 

který spojuje výhody kabrioletu 

s přednostmi střešního okna!

Důvěra ze strany silných značek 

Důvěřujte stejně jako přední výrobci 

automobilů výtečné kvalitě produktů 

Webasto. Ve výrobních závodech se 

naše střešní okna montují například 

u těchto značek: Alfa Romeo, Aston 

Martin, Audi, Bentley, BMW, Buick, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, 

Daihatsu, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, 

GM, Great Wall, Honda, Hyundai, 

Infinity, Lamborghini, Lancia, Land 

Rover, Lincoln, Maserati, Maybach, 

Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, 

Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, 

Renault, Rolls Royce, SAIC, SEAT, 

Škoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, 

Volvo a VW.

Úspěchy ve speciálních sériích 

Pokud jde o Vaše exkluzivní speciální 

série, nabízejí automobiloví výrobci 

svým zákazníkům pouze to nejlepší: 

slabost pro detail, nejvyšší kvalitu 

a zcela zvláštní nadstandard. 

Požadavky sloučené a završené 

v střešních oknech Webasto, která se 

stále více nasazují u speciálních sérií 

jako absolutně nejvýznamnější znak. 

Například Hyundai i10 budí nadšení 

svým střešním oknem Hollandia 300 

a Hollandia 400, stejně tak jako Renault 

Twingo střešním oknem Hollandia 400. 

Tady nastavuje Webasto nová měřítka 

i v segmentu malých vozů.

Velké pocity na malém prostoru 

Ani cestující v malém voze se nemusejí vzdávat velké svobody. Právě naopak: 

Z dodatečné montáže střešní okna Webasto profitují zcela mimořádným 

způsobem. Auto se opticky otevře a zdá se být významně větším. Dovybavte 

svůj malý vůz naším střešním oknem a těšte se na sluneční svit, čerstvý vzduch 

a mnoho nádherných jízd.

Hollandia 400  
(shrnovací střecha)

�� 1936: první shrnovací střecha pro osobní automobil
�� 1956: první plechová posuvná střecha
�� 1974: skleněné výklopné střešní okno
�� 1989: inovativní solární posuvné okno
�� 2000: výrobce střešních systémů pro kabriolety
�� 2007: střešní systémy z polykarbonátu
�� 2010: založení společnosti Webasto_Edscha Cabrio GmbH
�� 2012: 75 let střeších systémů
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Skutečně pozoruhodná záležitost: 

Hollandia 100 

Velký účinek - malá cena 

Velkorysý pocit světlého prostoru 

a příjemný požitek z čerstvého 

vzduchu: Hollandia 100 spojuje 

moderní design s technickým 

důvtipem a nabízí Vám komfort 

pobytu pod širým nebem za atraktivní 

cenu.

Princip funkce:  
výklopné okno

New

Princip funkce:  
výklopné/posuvné okno

Hollandia 300 

Špičkový výhled i pro vozidla 

s oblou střechou 

Hollandia 300 je vzhledem ke své 

variabilitě a svému atraktivnímu 

vzhledu jedním z nejoblíbenějších 

střešních oken Webasto. Se svými 

dvěma provedeními je vhodná i pro 

náročnější střechy.

Střešní okna Webasto  
pro dodatečnou montáž
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světlo
sluneční teplo
ultrafialové záření

Abyste si mohli být jisti 

Střešní okna Webasto představují nejenom výtečnou kvalitu, nýbrž také 

mimořádnou bezpečnost. Technické prvky, jako systém automatického zavírání, 

systém automatického zasouvání nebo ochranné sklo Venus® zaručují bezpečné 

a bezstarostné potěšení z jízdy:

Ochrana před překvapeními 

Systém automatického zavírání zavírá automaticky Vaši střechu 

při parkování. Déšť, nečistoty a nevítaní návštěvníci tak zůstanou 

venku.

Ochrana před nepříjemnostmi 

Systém automatického zasouvání brání zavření Vaší střechy, 

pokud není otvor zcela volný. Je tak vyloučeno přiskřípnutí.

Ochrana před ultrafialovým zářením 

Tónované ochranné sklo Venus® bez nepříznivého ovlivnění 

dopadu světla odráží vystupující ultrafialové záření a sluneční 

teplo.

Princip funkce ochranného skla Venus® 

Hollandia 400 

Nejvýznamnější znak Vašeho auta!  

Prostřednictvím střešního okna 

Hollandia 400 zažijete jízdní pocit jako 

v kabrioletu. Tuto sportovní shrnovací 

střechu lze otvírat zcela podle Vašeho 

přání: od úzké mezery až po zcela 

otevřenou střechu.

Princip funkce: 
shrnovací střecha

Shrnovací střechy osvědčená kvalita
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Funkce auto close
Ať jste kdekoliv, i když spěcháte, 
střešní okno Webasto H300 comfort 
se spolehlivě zavře několik vteřin po 
vytažení klíčku ze zapalování.

Máte to ve své moci: 
ovládací prvky a příslušenství Webasto

Webasto nabízí ke každému střešnímu oknu ovladače 

a příslušenství s promyšlenou funkčností, vyzrálým 

technickým řešením a snadnou manipulací.

Soft touch (H300 ) 
Ovládejte své střešní okno Webasto 
pouhým jemným dotykem. Dvě 
programovatelné oblíbené polohy 
a funkci rychlého otevření/zavření jedním 
dotykem (one touch) lze zcela jednoduše 
ovládat jedním prstem.

Elektrické ovládání (Hollandia 400)
Uvádějte spolehlivě svůj střešní systém 
do Vámi požadované polohy pomocí 
našich dvou volitelných možností 
elektrického ovládání. Snadné ovládání 
i v noci je zajištěno integrovaným 
elektrickým osvětlením.

Ruční ovládání
Jednoduché a praktické, to je ruční 
ovládání Webasto: Sklopné madlo se 
svým ergonomicky tvarovaným držadlem 
je dětsky snadnou záležitostí. Polohu 
otevření lze nastavit individuálně.

Komfort každým coulem 

Nový ovládací prvek umožňuje svými srozumitelnými symboly uživatelsky 

příjemné a snadné ovládání střešního okna. Tento ovládací prvek, přesvědčující 

svým elegantním designem a zvláště příjemným materiálem, je nabízen ve dvou 

provedeních. Zatímco základní varianta se dodává výhradně v černé barvě 

a obsahuje standardní funkce otevření/zavření, komfortní verze Vám poskytuje 

další vymoženosti: funkci automatického zavírání a funkci Soft Touch pro snadné 

otevření/zavření, černé, béžové nebo šedé pouzdro a stylové diodové                                                                                                                                         

osvětlení ve čtyřech volitelných barvách.

Entry Comfort

New New
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Tady si můžete být jisti: 
kvalita Webasto

Kvalita na zkušebním zařízení 

Střešní okna Webasto jsou podrobována intenzivním dlouhodobým zkouškám, 

aby byl zaručen jejich trvalý vysoký standard s ohledem na těsnost a zatížitelnost. 

V řadách mnohostranných testů jsou jednotlivá střešní okna vystavována mimo 

jiné účinku trvalého deště, extrémního zatížení, arktických povětrnostních 

podmínek a silného znečištění. Další pilíř filozofie kvality značky Webasto 

představuje odborná montáž. Ta se uskutečňuje výhradně prostřednictvím vysoce 

kvalifikovaných partnerů, kteří jsou pravidelně certifikováni a dále vzděláváni 

v příslušných kurzech a školeních.

Řady podrobných testů a skvělé školení našich partnerů nám umožňuje Vám 

nabízet špičkovou kvalitu Webasto, která je pravidelně potvrzována zkušebnou 

TÜV. Rozhodněte se pro jedničku v oblasti posuvných střešních oken pro osobní 

automobily.
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Přehled všech technických dat

 Rozměry skleněné 
plochy1)

Viditelná
skleněná 
plocha1)

Výklopná výška 
/odsouvací otvor1)

Ovládací prvky a příslušenství
Ceny oken 
bez DPHruční elektrické

Soft 
touch

roleta clona

Hollandia 100 

Deluxe 748 x 378 702 x 335  85 � 6.395 Kč

Hollandia 300

Entry 748 x 448 600 x 350 52 / 250 � 9.706 Kč

Comfort 748 x 448 600 x 330 52 / 250 � � � � 12.609 Kč

Hollandia 400

Classic Roof dimensions 832 x 1,130 – 640 x 620 �

cena dle 

individuální 

kalkulace

Deluxe Electric Roof dimensions 832 x 1,130 – 640 x 620 �

cena dle 

individuální 

kalkulace

1) údaje v mm, šířka x délka

New

Střešní okna pro dodatečnou montáž



•     Gilching Headquarters 

Zastoupení Webasto 

v zemích celého světa

Webasto Thermo & Comfort Czech Republic s.r.o. 
Na Strži 35/1373 
140 00 Praha 
Tel: 241 045 450-7 

www.webasto.cz
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Firma Webasto již déle než jedno století nastavuje 

technologické standardy v oblastech prvovýroby 

vybavení i dodatečné montáže. Jako jeden ze 100 

celosvětově největších dodavatelů pro automobilový 

průmysl zajišťuje našimi střešními systémy, systémy 

střech kabrioletů, ale i topnými, chladicími a větracími 

systémy lepší pocit z jízdy, vyšší komfort, bezpečnost 

a zvýšení efektivity osobních automobilů, užitkových 

a speciálních vozidel, obytných automobilů a člunů. 

Vynikajícím způsobem vybudovaná výrobní a obchodní 

síť zaručuje v celém světě vysokou kvalitu produktů 

a montážních i servisních činností.


