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Vec vidiš, vec obcutiš,  
vec doživiš 
Sonc ne strehe za naknadno vgradnjo

Tehnicni podatki:

 Velikost  
stekla1)

Vidna  
steklena  

površina1)

Dvižna viši-
na/ pomicna 

odprtina1)

Upravljanje in oprema

Rocica Elektricni
pomik

Soft 
touch Rolo

Sistem 
samo-

zapiranja

Hollandia 100 

Deluxe 748 x 378 702 x 335  85 

Hollandia 300

Entry 748 x 448 600 x 350 52 / 250 

Comfort 748 x 448 600 x 330 52 / 250   

Hollandia 400

Classic 
Mere strehe  

832 x 1,130 
– 640 x 620 

Deluxe Electric
Mere strehe  

832 x 1,130
– 640 x 620 

 

Pomicne strehe za naknadno vgradnjo

NOVO

Webasto: kakovost, ki ji lahko zaupate

Preizkušena in dokazana kakovost 
Pomicne strehe Webasto so podvržene internim testom vzdržljivosti v tovarni, s katerimi 
se potrjujejo visoki standardi tesnenja in odpornosti proti poškodbam. Posamezne strehe 
so v razlicnih testnih serijah podvržene med drugim tudi pogojem stalnega dežja,  
arkticnega vremena, izjemnim pritiskom in mocni onesnaženosti. Profesionalna vgradnja 
predstavlja nadaljnje poglavje v filozofiji Webasto kakovosti. Za to poskrbijo  izkljucno 
pooblašceni, redno šolani Webasto partnerji.

Podrobno serijsko testiranje in odlicno šolanje naših partnerjev zagotavlja vrhunsko 
kakovost, ki jo redno potrjuje nemška zveza za preverjanje kakovosti TÜV. Odlocite se za 
najboljšega ponudnika avtomobilskih strešnih sistemov na svetu, ki vam nudi 3-letno 
garancijo.

Webasto Thermo & Comfort d.o.o. 
Cesta v Gorice 34 
1000  Ljubljana 
Tel.: +386 (0)1 200 87 10

webasto.si
open-air-feeling.com

1) Mere v mm, širina x dolžina



Pritegnejo pogled: Webasto strešni sistemi  
za naknadno vgradnjo

Hollandia 100 
Velik ucinek – majhna cena 
Svetla notranjost vozila in prijetno uživanje v svežem 
zraku: Hollandia 100 združuje moderno obliko in  
tehnicno dovršenost, odpira vam udobje open-air po 
ugodni ceni.

Hollandia 400 
Igra svetlobe in zraka 
Hollandia 400 vam daje možnost doživljati vožnjo kot 
v kabrioletu. Ta športna zložljiva streha se lahko 
poljubno odpre: od majhne odprtine pa do popolno-
ma odprte strehe.

Hollandia 300 
Vrhunski izgled! Tudi za avtomobile z obokanim 
stropom. 
Hollandia 300 je sedaj v ponudbi v dveh razlicicah – 
Entry in Comfort, ki omogocata še vecjo prilagodljivost  
za popolno integracijo v notranjost vozila.

Nacin odpiranja:
dvižna streha

Nacin odpiranja:
dvižno/pomicna streha

Nacin odpiranja:
zložljiva streha

H300 Entry in Comfort 
Oba upravljalna elementa za novo pomicno streho Hollandia 300 omogocata enostavno upravljanje z uporabo 
sistema treh tipk iz dvoslojnega gladkega materiala, ki se brezšivno prilega  obstojeci notranji opremi v sodobnem  
vozilu. Upravljalni element v izvedbi  Entry je v crni barvi, brez okrasne osvetlitve. Upravljalni element v izvedbi 
Comfort je v crni barvi ter z obrobo v barvi kroma. Možnost izbire med štirimi barvami za okrasno LED osvetlitev.

Entry

Vedno pri roki: Webasto elementi za upravljanje

Comfort

NOVO NOVONOVO

43

Elektricno upravljanje
Izbirate lahko med dvema razlicnima možnostima 
elektricnega odpiranja pomicne strehe, ki vam  
omogocata nastavitev pozicije odprtine po želji.   

Rocno upravljanje
Enostaven in prakticen – Webasto model z rocnim 
odpiranjem: mehanizem za odpiranje z ergonomsko 
oblikovano rocico omogoca enostavno uporabo. 
Individualna nastavitev pozicije odprtine.
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