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Kleinste cassette in twee uitvoeringen –  
VERTICALE ZONNESCHERMEN van weinor

De red dot onderscheiden verticale zonwering VertiTex is leverbaar met rail- of draad-

geleiding. Daarbij is het fraaie cassette-design zo klein en onopvallend, dat deze 

 nagenoeg versmelt met het  venster en optimaal kan  worden geïntegreerd in iedere 

 gevel. De met afstandsbediening  bestuurbare VertiTex is perfect geschikt voor grote 

 afmetingen en biedt zonwering, verblindings-, wind- en inkijk bescherming in één.

Railgeleiding – de universele
Voor vensters met slechts een matige 
windbelasting is de  VertiTex met rail-
geleiding uit stekend geschikt.

Draadgeleiding – voor een transparant 
uiterlijk
Wanneer u een bijzonder licht en trans-
parant buitenaanzicht wilt, biedt de 
 VertiTex met draadgeleiding de optimale 
oplossing. Tevens geschikt voor vensters 
met matige windbelasting en overtuigt  
als verticale zonwering met een frisse en 
luchtige look.
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Uitgangspunt voor de minimale cassetteafmetingen en het fraaie 

 design van de VertiTex is de innovatieve technologie. Het baanbrekende 

OptiFlow-systeem® garandeert ondanks de geringe cassettehoogte 

altijd een optimale doekstand, zelfs bij grote doekbreedtes.  

U wilt uw VertiTex heel handig bedienen? Gebruik dan de BiConnect 

draadloze afstandsbediening van weinor. Hiermee kunt u het zonne-

scherm met een handzender sturen. Met weersensoren beweegt uw 

VertiTex zelfs geheel zelfstandig. 

Groot design  
in kleine cassette-afmetingen – 
 handig aangestuurd
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Met de VertiTex houdt u 
 volledig uitzicht, want uw mini-
cassette is in het venster niet of 
nauwelijks zichtbaar (afhanke-
lijk van de inbouw situatie).

 � volledig vrij uitzicht zonder 
storende kasten in het venster 

 � uitgangspunt: het buitenge-
woon slanke cassette-design

VertiTex – Hoogtepunten en toebehoren

Nagenoeg onzichtbare cassette – voor meer zicht

De cassette van de VertiTex  
is zeer klein en onopvallend. 
Dankzij het gepatenteerde 
 OptiFlow-System® is deze ook 
geschikt voor de zonwering  
op grote opper vlaktes.

 � cassettehoogte 74 mm of  
86 mm afhankelijk van de 
installatie hoogte

 � breedte max. 600 cm, hoogte 
max. 400 cm – elegant, voor-
delig alternatief voor rolluik-
kasten

Minimaal design – kleinste cassette, ook voor grote 
oppervlakken

Met de nieuwe weinor afstands-
bediening BiConnect kan men 
de VertiTex comfortabel be-
dienen. In combinatie met de 
 BiSens weersensoren loopt  
de verticale zonwering geheel 
 volgens behoefte uit of in.

 � ultrabeveiligd signaal door 
routing functie

 � ook voor huizen met metaal 
bedekte gevels en dikke 
isolatie lagen

 � optionele besturing via  
BiEasy App

Comfortabele draadloze afstandsbediening – met weinor 
 BiConnect techniek

Weersensoren schuiven uw 
zonne scherm auto matisch uit 
bij zon en als optie weer in bij 
regen en wind:

 � zonnesensor
 � zonne-windsensor  
(ook op zonne-energie)

 � zonne-wind-regensensor

Weersensoren – automatische reactie op wind en weer
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colours
by weinor®

Meer dan  

150  
dessins
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StarScreen is het textiele weefsel voor 
een gezellige flair. Het spindopge-
verfde polyesterweefsel heeft een zeer 
natuurlijke textielachtige ‘look-and-
feel’. Nu ook leverbaar in exclusieve 
melangetinten.

Perluca is een aantrekkelijk spindop-
geverfd acrylweefsel met regelmatig 
geplaatste onderbrekingen. Ze zorgen 
voor continue luchtverversing, zodat 
ruimtes niet onaangenaam warm 
worden.

Adembenemend mooi en duurzaam: omdat doeken van weinor  

door en door zijn geverfd, blijven de kleuren altijd  helder. Teflon 

 EXTREME®-uitrusting maakt de doeken water- en vuilafstotend.

Prachtige DOEKEN  
voor iedere toepassing

weinor true colours is de acryldoek-
collectie met prachtige  kleuren. Deze 
overtuigt door een buitengewoon 
 lange levensduur en heldere kleuren – 
voor permanent mooie doekdessins.

weinor magic colours valt op door 
lichte dessins en zeer  elastisch poly-
ester, dat zich bij warmte in de gladde 
uitgangstoestand terugtrekt  
(weinor  memory-effect®).

Mooie alternatieven – in de twee weinor hoofdcollecties  
vindt u nog meer hoogwaardige spindopgeverfde doeken voor 
 bescherming tegen de zon

Soltis® is de zonwering met ventilatie. 
Het hightech-klimaatdoek Soltis® van 
PVC van Serge Ferrari beschikt over 
kleine poriën voor meer luchtdoor-
laatbaarheid en een betere doorkijk 
naar buiten.

Collectie screens by weinor® – dat zijn 40 aantrekkelijke doeken in  
drie verschillende kwaliteiten, die speciaal voor de verticale zonwering 
met bescherming tegen inkijk werden ontwikkeld.

colours
WeiTex® polyester collectie

magic true 
colours
acryl collectie
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RAL 9016
Verkeerswit

RAL 7032
Kiezelgrijs

RAL 7021
Zwartgrijs

RAL 8016
Mahoniebruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7040
Venstergrijs

RAL 7039
Kwartsgrijs

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 4005
Blauwlila

RAL 3007
Zwartrood

RAL 1014
Ivoor

RAL 2011
Dieporanje

RAL 2000
Geeloranje

RAL 1023
Verkeersgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 5021
Waterblauw

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7015
Leigrijs

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 7035
Lichtgrijs

weinor 7319
Weinorgrijs

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Leembruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Blank aluminiumkleurig

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 3002
Karmijnrood

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 3004
Purpurrood

RAL 8019
Grijsbruin

47 standaard RAL-kleuren

RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 2002
Vermiljoen

RAL 4006
Verkeerspurper

RAL 5009
Azuurblauw

RAL 5014
Duifblauw

RAL 1034
Pastelgeel

RAL 8022
Zwartbruin

RAL 8017
Chocoladebruin

weinor 8077
weinorbruin

RAL 7030
Steengrijs
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WT 029/10797
Approx.  

RAL 9010

WT 029/80081
Iron Glimmer  

Effect P 7

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1014
Ivoor

9 WiGa-trendkleuren 

WT 029/70786
Sparkling Iron  

Effect

WT 029/80077
Approx.  

DB 703 Metallic

Identieke kleuren – zo past 
alles perfect bij elkaar
Omdat weinor in de eigen 
 fabriek poedercoat, kunt u bij 
verschillende weinor producten 
vertrouwen op  kleurgelijkheid 
en een identieke glans. 

Kies uit een rijkdom aan 
hoogwaardige kleuren:
 � 47 standaard RAL-frame-
kleuren, zijdeglans

 � 9 krasvaste en resistente 
 WiGa-trendkleuren met een 
fraaie structuurlook

 � meer dan 150 speciale 
RAL-kleuren

WT 029/90147
Approx.  

RAL 9007 Metallic

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 6005
Mosgroen

RAL 8003
Leembruin

WT 029/60740
Marrone 04  

Metallic

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 

200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit 

vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige 

architectuur.

Meer dan 200 topactuele 
FRAMEKLEUREN

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

WT 029/50704
Approx.  

RAL 6009 Metallic

WT 029/90146
Approx.  

RAL 9006 Metallic
WT 029/71289

Approx.  
RAL 7016

Verffabrikanten spannen zich intensief in om 
de stabiliteit van de kleurschakeringen te 
waarborgen. Sinds het verbod op het toevoe
gen van zware metalen kan een verschieten 
van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood 
(RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. 
Kleuren kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de werkelijke kleuren.
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VertiTex railgeleiding VertiTex draadgeleiding

Framekleuren

47 standaard framekleuren • •

Meer dan 150 andere RAL-kleuren • •

9 WiGa-trendkleuren • •

Kwaliteit

Windweerstandsklasse windkracht 5 op de schaal van Beaufort, 29 – 38 km/h, en windweerstandsklasse 2 
volgens DIN 13561

Techniek

Max. breedte 600 cm 600 cm

Max. systeemhoogte 400 cm  
bij breedte max. 350 cm

400 cm  
bij breedte max. 350 cm

Max. beschaduwd oppervlak 14,4 m2 14,4 m2

Cassettetype 74 (82 x 74 mm) tot 300 cm tot 300 cm

Cassettetype 86 (95 x 86 mm) •  vanaf installatiehoogte 301 cm •  vanaf installatiehoogte 301 cm

Seriesysteem ⎯ ⎯

Motoraandrijving • standaard, zonder slinger • standaard, zonder slinger

Toebehoren

Afstandsbediening BiConnect • •

Weersensoren

BiSens SW-Solar • •

BiSens SW-230V • •

BiSens SWR-230V • •

Doekcollectie colours by weinor®

Functiedoeken StarScreens • •

Functiedoeken Perluca • •

Functiedoeken Soltis® 86/92 • / • • / •

Acryldoeken true colours • •

Polyesterdoeken magic colours • •

weinor VERTICALE ZONWERING VertiTex  
Productvoordelen in detail

• standaard • optie ⎯ niet mogelijk

Belangrijke informatie:
Voor textiele zonwering: knikvouwen ontstaan bij 
de verwerking en bij het vouwen van de zon
weringsdoeken. Daarbij kunnen, vooral bij lichte 
kleuren, in de knik oppervlakteeffecten ontstaan, 
die bij tegenlicht donkerder lijken. Oprolvouwen  
bij de zomen, naden en banen ontstaan door de 
meervoudige lagen van het weefsel en de verschil
lende oproldikten op de doekas. Daardoor ontstane  

 
stofspanningen kunnen ribbels (bijv. wafel of 
visgraat structuur) veroorzaken. In principe treden 
deze effecten in meer of mindere mate op bij prak
tisch alle zonweringsdoeken. Knik en oprolvouwen 
verminderen de waarde en het functioneren van  
de zonneschermen niet. Zonneschermen en serre
schermen zijn zonweringsinstallaties, die bij regen 
en wind moeten worden opgerold. Doeken die nat  

 
zijn geworden, kunnen extra vouwen vertonen en 
mogen pas na het drogen worden opgerold (let 
a.u.b. op de windkracht en voorkom waterophoping). 
Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren  
wij alle kleine onderdelen, alsmede slingers en aan
drijvingen bij systemen met slingeraandrijving  
in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs  
(als weinor 7319). 



Levende innovatiekracht
Innovatie wordt bij weinor met 
hoofdletters geschreven: dit be-
treft onze producten, die met de 
nieuwste technieken aan hoge 
standaarden voldoen, maar ook 
onze totale bedrijfscultuur. 

Beproefde weinor-kwaliteit
Vastgelegde arbeidsprocedures  
en fabricageprocessen waarborgen 
een gegarandeerd gelijkblijvend 
hoge productkwaliteit. Dat wordt 
ook bevestigd door talrijke certi-
ficeringen.

Ecologie en verantwoording
weinor is een bedrijf dat milieu-
bewust handelt. Teneinde te vol-
doen aan strenge milieunormen 
worden de productieprocessen  
en materialen voortdurend gecon-
troleerd door experts.

Beste kwaliteit
made in Germany

weinor – made in germany 
Bekroonde techniek en design

Tijdloos klassiek of puristisch modern – met een  weinor product 
wordt elke buitenruimte een  woonruimte.  Talrijke designawards 
bevestigen onze betrokkenheid voor een goede vormgeving:

 � Product van het jaar M&T 2017 voor w17 easy glazen schuifwand

 � Red Dot Award 2016 “Best of the Best” voor PergoTex II pergola-zonwering

 � Red Dot Award 2016 voor Semina Life cassettescherm

 � BTP innovatieprijs (Label d’Or) 2016 voor PergoTex II pergola-zonwering

 � BTP innovatieprijs 2016 voor de Sottezza II serrezonwering

 � Product van het jaar M&T 2016 voor PergoTex II pergola-zonwering

 � iF product design award 2015 voor open zonnescherm weinor Livona

 �  Product van het jaar M&T 2015 voor Sottezza II serrezonwering

 � Focus Open 2014 Silver voor Cassita II cassettescherm

 �  Red Dot Award 2014 voor Zenara en Cassita II cassetteschermen,  
open zonwering weinor Livona (eervolle vermelding)

 �  iF product design award 2014 voor Zenara, Opal Design II en  Cassita II 
cassetteschermen

 �  German Design Award Special Mention 2014 voor Zenara en Opal Design II 
cassetteschermen

 � Good Design Award 2013 voor Zenara cassettescherm

 � Focus Open 2012 voor Zenara cassettescherm

 �  iF product design award 2011 voor Plaza Pro pergola-zonwering

 �  Red Dot Award 2009 voor Terrazza Glasoase ongeïsoleerde serre

 � Red Dot Award 2008 voor VertiTex verticale zonwering
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Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be 

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer:
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TERRASGENOT
 Zonneschermen

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

Zenara  Opal Design II  Semina Life  Cassita II  I/K/N 2000  Semina  Livona  Topas

 Besturingen 

BEDIENINGSGEMAK 

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

UW BUITENKAMER
 Terrasoverkappingen en Glasoases

Terrazza  w17-c  w26-c  WGM 1030/2030  Sottezza II  VertiTex

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases


