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GLASSYSTEMEN van weinor –  
transparant, aan te brengen in bestaande 
bouwsituaties, multifunctioneel

weinor is de erkende specialist voor elegante glazen schuif- of vouwsystemen.  

Deze beschermen u optimaal tegen weersinvloeden en maken tegelijkertijd een 

fraaie overgang van binnen naar buiten mogelijk. 

Comfortabele schuifdraaiwand w26-c
De comfortabele schuifdraaiwand van weinor is  
de  elegante oplossing voor bescherming tegen weer 
en wind voor zonovergoten balkons en loggia’s.  
De wand kan eenvoudig worden opengeschoven en 
in een parkeerpositie aan de zijkant worden ge-
draaid. Bij juiste statica ook geschikt voor montage 
aan bestaande terrasdaken.

Lichtlopende schuifwand w17-c
Dankzij eersteklas beslagtechnologie laat de licht-
lopende schuifwand van weinor zich vederlicht 
 verschuiven en indien nodig ook vergrendelen. De 
schuifwand is tevens geschikt als weer- en wind-
bescherming voor terrassen, balkons, tuinhuisjes en 
als scheidingswand. Het glazen schuifsysteem kan 
worden aangebracht aan vele soorten overkappin-
gen en biedt maximale transparantie zonder 
 verticale profielen. 
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Eenvoudiger kan het niet – dankzij eersteklas beslag-

technologie laat de lichtlopende schuifwand van weinor zich 

vederlicht verschuiven en indien nodig ook vergrendelen.

Het comfortabele  
glazen schuifsysteem



S t a a n d 
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Dankzij de intelligente mee-
nemerfunctie is snelle en een-
voudige bediening van uw 
 glazen elementen mogelijk. 

 � tegelijkertijd verschuiven van 
meerdere elementen in één 
keer

 � sluiten van een heel front met 
een enkele handgreep

Niet altijd moet uw tuinkamer 
open staan. Het hoogwaardige 
scharnierslot biedt bescherming 
tegen ongenodigde gasten.

 � van binnen afsluitbaar met 
profielcilinder met sleutel

 � als optie ook van binnen en 
buiten vergrendelbaar

Afsluitbaarheid – met zekerheid een goed gevoel

De lichtlopende schuifwand is 
geschikt voor nagenoeg elke 
terrasoverkapping – van hout, 
aluminium of kunststof. Omdat 
het een zogenaamd staand 
 systeem betreft, wordt uw dak-
constructie nauwelijks belast. 
Alle krachten worden door de 
grond opgevangen.

 � lage kosten – geen versterking 
van uw dak nodig

 � doordachte aansluitprofielen – 
voor vele bouwwerken ge-
schikt

 � verzonken of opgebouwde 
vloerrails naar wens

 � eenvoudig schoonmaken door 
goede bereikbaarheid van 
buitenaf

LICHTLOPENDE SCHUIFWAND w17-c  
Hoogtepunten en varianten

Comfortabel sluiten – alle elementen gelijktijdig verschuiven

Achteraf toepasbaar – voor vrijwel alle terrasoverkappingen

Uw glaselementen moeten snel 
en zonder inspanning te ver-
schuiven zijn? De lichtlopende 
schuifwand van weinor valt op 
door het gemakkelijke gebruik 
en glijdt nagenoeg wrijvings-
loos over de rails.

 � bijzonder gebruikersvriendelij-
ke, profielloze glaselementen

 � ongecompliceerd verschuiven
 � buitengewoon lichte loop
 � aan de binnenkant met de 
voet te vergrendelen – geheel 
zonder te bukken

Eenvoudig te openen – comfortabel en gebruikersvriendelijk
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Voor wie zijn balkon bij weer en wind wil gebruiken,  

heeft weinor tal van passende oplossingen.  

De ideale oplossing voor balkons en loggia’s is de 

 comfortabele schuifdraaiwand – eenvoudig te bedienen.

Perfect voor balkons  
en loggia’s
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Bij mooi weer kunnen de glas-
elementen geheel worden 
 geopend. Dat betekent dat u 
nergens tegen aankijkt – maar 
geniet van een vrij uitzicht in 
alle richtingen. 

 � glaselementen kunnen geheel 
om de hoek worden geschoven

 � openingsrichting naar wens 
naar rechts of naar links

 � als optie ook half openen in 
beide richtingen 

Na het openen kunt u de 
 bundel glazen elementen van 
de schuifdraaiwand plaatsbe-
sparend opzij klappen. Dan is de 
glazen wand volledig geopend – 
voor een perfect buitengevoel.

 � glaselementen kunnen naar 
de wand worden gebracht en 
gedraaid

 � in de parkeerpositie eenvoudig 
bereikbaar en schoon te 
 maken

In de parkeerpositie draaien – voor maximaal buitengevoel

De comfortabele schuifdraai-
wand is een zogenaamd han-
gend  systeem. Daarbij wordt 
het gewicht van de glassyste-
men  opgevangen door het 
 stabiele betonnen plafond.

 � bijzonder goed geschikt als 
uitbreiding op bestaande 
 balkons en loggia’s

 � nagenoeg geen belasting van 
de balkonconstructie

COMFORTABELE SCHUIFDRAAIWAND w26-c  
Hoogtepunten en varianten

Gewoon de hoek om – voor vrij uitzicht rondom

Uitbreidbaar – ideaal geschikt voor bestaande balkons  
en loggia’s

De comfortabele schuifdraai-
wand heeft slechts één smalle 
geleidingsrail nodig en past  
dus op de meeste bestaande 
balkon afscheidingen. 

 � eenvoudig in het gebruik – 
glaselementen worden opzij 
of om de hoek geschoven

 � plaatsbesparend in de 
parkeer stand draaien

Eenvoudig schuiven en plaatsbesparend wegdraaien

Elegante deur-
kruk van rvs
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Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716

Meer comfort  
door slimme oplossingen

Gewoon intuïtief.

U kunt uw terrastechniek 
en zonwering ook met  
RTS of io-homecontrol®  
van  aansturen.

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonne-

scherm met één druk op de knop vanuit de ligstoel regelen? 

En het zonnescherm moet automatisch inschuiven bij  

wind en regen, ook als u niet thuis bent? Dan is  BiConnect 

van weinor exact de juiste oplossing voor u. Makkelijk te 

 bedienen handzenders met of zonder display sturen het 

storingsvrije radiosignaal zelfs door metalen  gevels en  

dikke isolatielagen. En via de BiEasy-app is  besturing ook  

via tablet en mobiel mogelijk.



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

Met een lichtlijst kunt u nog 
 langer van uw terras genieten.
 � speciale glazen lenzen voor 
sfeervolle verlichting

 � bijzonder energie-efficiënt
 � levensduur 30.000 uur
 � draadloos dimbaar met 
afstands bediening

Lichtlijst LED/LED Design/3Spot voor terrasplezier tot  
laat in de avond

Aangename warmte zonder 
voorverwarmen: de energie-
zuinige infraroodverwarming 
Tempura levert een verwar-
mingsvermogen van meer dan 

1.500 watt. Heel eenvoudig te 
bedienen en te dimmen met  
de draadloze afstandsbediening 
BiConnect.

Warmtestraler Tempura – behaaglijke warmte op  
koelere dagen

TOEBEHOREN EN BESTURING – Comfort en veiligheid 
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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



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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weinor – made in germany 
Bekroonde techniek en design

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

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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Belangrijke informatie:
Voor textiele zonwering: knikvouwen ontstaan bij 
de verwerking en bij het vouwen van de zon
werings doeken. 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 vis
graatstructuur) veroorzaken. In principe treden deze 
effecten in meer of mindere mate op bij praktisch 

alle zonweringsdoeken. Knik en oprolvouwen ver
minderen de waarde en het functioneren van de 
zonneschermen niet. Zonneschermen en serrescher
men zijn zonweringsinstallaties, die bij regen en 
wind moeten worden opgerold. 

Lichtlopende schuifwand w17-c Comfortabele schuifdraaiwand w26-c 

Individuele installatie Middensluitende installatie Individuele installatie Middensluitende installatie

Design

47 standaard framekleuren • • • •

Meer dan 150 andere RAL-kleuren • • • •

9 WiGa-trendkleuren • • • •

Techniek

Max. installatie breedte 6.600 mm 10.000 mm 8.000 mm* 16.000 mm*

Max. systeemhoogte 2.600 mm  2.600 mm 2.400 mm*  2.400 mm*

Hoekinstallatie 90° • • • •

Hoekinstallatie 135° •** •** • •

Aantal vleugels maximaal 5 10 10 20

Openingswijze parallel te verschuiven naar binnen standaard,  
indien gewenst ook naar buiten openend zonder meerprijs

Glastype (gehard veiligheidsglas GVG) GVG in 6 mm, 8 mm, 10 mm GVG in 8 mm, 10 mm

Hoogtecompensatie standaard: 0 mm / − 25 mm standaard: zonder  
optie: + 4 mm / – 6 mm

Handgrepen roestvrij staal V2A • • • •

Geleidingsrailtype 2- tot 5-rails, inbouwdiepte 50 mm tot 110 mm, verzonken of opgelegd eensporig, inbouwdiepte 50 mm, verzonken of opgelegd

Bedienbaar van binnen met binnenvergrendeling • • • •

Accessoires

Kierdichtingen • • • •

Bedienbaar van buiten • • • •

Kompasgrendelslot (van binnenuit afsluitbaar) • • • •

Kompasgrendelslot (tweezijdig afsluitbaar) • • • •

Extra slot voor loopvleugel ⎯ ⎯ • •

Additionele standaard vergrendeling aan vaste vleugel • • ⎯ ⎯

Extra vergrendeling (stormbeveiliging) ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

Zijframe/aanpassingsprofiel ⎯ ⎯ 15 mm 15 mm

Wandaansluitingsprofiel • • ⎯ ⎯

Borstelprofielen • • ⎯ ⎯

Optioneel hoogtecompensatieprofiel ⎯ ⎯ + 4 mm / − 6 mm (vast instelbaar)

Warmte absorptie test • • • •

Handgrepen roestvrij staal V4A • • • •
* grotere afmetingen op aanvraag  ** speciale installaties op aanvraag

GLASSYSTEMEN

S t a a n d 
s y s t e e m
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Lichtlopende schuifwand w17-c Comfortabele schuifdraaiwand w26-c 

Individuele installatie Middensluitende installatie Individuele installatie Middensluitende installatie

Design

47 standaard framekleuren • • • •

Meer dan 150 andere RAL-kleuren • • • •

9 WiGa-trendkleuren • • • •

Techniek

Max. installatie breedte 6.600 mm 10.000 mm 8.000 mm* 16.000 mm*

Max. systeemhoogte 2.600 mm  2.600 mm 2.400 mm*  2.400 mm*

Hoekinstallatie 90° • • • •

Hoekinstallatie 135° •** •** • •

Aantal vleugels maximaal 5 10 10 20

Openingswijze parallel te verschuiven naar binnen standaard,  
indien gewenst ook naar buiten openend zonder meerprijs

Glastype (gehard veiligheidsglas GVG) GVG in 6 mm, 8 mm, 10 mm GVG in 8 mm, 10 mm

Hoogtecompensatie standaard: 0 mm / − 25 mm standaard: zonder  
optie: + 4 mm / – 6 mm

Handgrepen roestvrij staal V2A • • • •

Geleidingsrailtype 2- tot 5-rails, inbouwdiepte 50 mm tot 110 mm, verzonken of opgelegd eensporig, inbouwdiepte 50 mm, verzonken of opgelegd

Bedienbaar van binnen met binnenvergrendeling • • • •

Accessoires

Kierdichtingen • • • •

Bedienbaar van buiten • • • •

Kompasgrendelslot (van binnenuit afsluitbaar) • • • •

Kompasgrendelslot (tweezijdig afsluitbaar) • • • •

Extra slot voor loopvleugel ⎯ ⎯ • •

Additionele standaard vergrendeling aan vaste vleugel • • ⎯ ⎯

Extra vergrendeling (stormbeveiliging) ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

Zijframe/aanpassingsprofiel ⎯ ⎯ 15 mm 15 mm

Wandaansluitingsprofiel • • ⎯ ⎯

Borstelprofielen • • ⎯ ⎯

Optioneel hoogtecompensatieprofiel ⎯ ⎯ + 4 mm / − 6 mm (vast instelbaar)

Warmte absorptie test • • • •

Handgrepen roestvrij staal V4A • • • •
* grotere afmetingen op aanvraag  ** speciale installaties op aanvraag

• standaard • optie ⎯ niet leverbaarProductvoordelen in detail

Doeken die nat zijn geworden, kunnen extra vou
wen 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). 

Aanwijzing voor terrasoverkapping en Glasoase:  
laat u door een gekwalificeerde serrebouwer infor
meren over de oorzaken van condensvorming en de 
af en toe optredende kraakgeluiden en hoe u deze 
al bij het ontwerp kunt voorkomen. 

H a n g e n d 
s y s t e e m
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Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer:
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 Besturingen 

BEDIENINGSGEMAK 

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

UW BUITENKAMER
 Terrasoverkappingen en Glasoases

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

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

LIEVELINGSPLEK
 Pergola-zonweringen 

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

Plaza Home  Plaza Pro  PergoTex II

Coverfoto: Framekleur WT 029/90147 
Achterzijde: Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716
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