
BlueSky range
Eenvoudig te integreren schuifdaken voor boten

Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Constructieweg 47, 8263 BC Kampen 
Postbus 41, 8260 AA Kampen 
info.nl@webasto.com

• Perfecte passing

• Aluminium frame

• Leverbaar in beige of wit

• Optimale ventilatie dankzij de geïntegreerde vliegenhor

• UV protectie

• Eenvoudige montage

Maak uw BlueSky compleet met een bijpassend SKYSCREEN 

webasto-marine.nl
webasto-marine.be
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Meer licht en frisse lucht in uw boot met een BlueSky schuifdak

Webasto marine schuifdaken worden al vele jaren succesvol toegepast in de jachtbouw. Dankzij het  

omvangrijke productportfolio, de hoogstaande kwaliteit en afwerking én klantspecifieke oplossingen, zijn wij de 

betrouwbare partner voor jachtwerven wereldwijd. 

Sinds 2015 heeft Webasto ook een oplossing voor kleinere boten: de BlueSky range. Dit compacte, lichtgewicht 

dak kent vele toepassingsmogelijkheden, ook voor montage achteraf. De BlueSky range is uitgebreid met maar 

liefst 3 nieuwe modellen. Meer toepassingsmogelijkheden, een gunstige instapprijs en daarmee een aantrekkelijk 

alternatief voor zowel nieuwbouw als de refit markt.

BlueSky, kenmerken & voordelen:

• Eenvoudig te installeren, ook achteraf

• Lichtgewicht dankzij frameloos acryl paneel 

• Waterdicht dankzij speciaal ontwikkeld afdichtingsrubber 

• Moderne zwarte afwerking passend bij hedendaags jachtontwerp 

• Uitstekende isolatiewaarde dankzij geïsoleerd acryl paneel 

• Stille werking dankzij beproefd automotive “tilt & slide”systeem (elektrische versie) 

• Paneel kan in elke gewenste stand worden geopend en vast gezet 

Handbediening Nieuw formaat

Glazen paneel Volledig zwarte afwerking

• Voordelig alternatief voor elektrisch
• Eenvoudige, robuuste en soepele bediening
• Strakke, vlakke afwerking: screens kunnen 

eenvoudig gemonteerd worden

• Gatmaat (L x B): 500mm x 500mm
• Nog meer toepassingsmogelijkheden
• Alleen leverbaar in handbediende uitvoering

• Elektrische variant leverbaar met 6mm grijs 
getint glaspaneel

• ISO categorie A gehomologeerd

• Nieuwe variant met moderne, volledig zwarte 
afwerking 

• Leverbaar in twee afmetingen
• Leverbaar met elektrische en handbediening

Product range BlueSky & technische specificaties

Elektrisch L770 W720 Glas Elektisch L770 W720 Acryl Manual L770 W720 Acryl Manual L500 W500 Acryl

Frame Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Paneel Materiaal 6mm Glas 2x3mm Acryl 2x3mm Acryl 2x3mm Acryl

Afmetingen 1.462 x 777 mm 1.490 x 810 mm 1.490 x 810 mm 944 x 590 mm

Gatmaat (L x B) 770 mm x 720 mm 770 mm x 720 mm 770 mm x 720 mm 500 mm x 500 mm

Radius hoeken 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Bediening Elektrisch 12 VDC Elektrisch 12 VDC Handmatig Handmatig

Afmeting opening 508 x 642 mm 483 x 642 mm 456 x 684 mm 192 x 464 mm

Gewicht 19kg 14kg 11kg 8kg

ISO homologatie Categorie A Categorie B Categorie B Categorie B

Artikelnummer 3398253A - Silver Finish* 3396715A - Silver Finish*

3398857A - Black Finish 3398587A - Black Finish 3398817A - Black Finish 3398818A - Black Finish

Bruto prijs (ex. BTW) € 1449,- € 1049,- € 849,- € 629,-

* Zolang de voorraad strekt 


