
LIEVELINGSPLEK
 Pergola-zonweringen 

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases



Framekleur WT 029/60740 I Dessin Pergona classic FE 502-2150



PERGOLA-ZONWERING
Heerlijk vertoeven op het terras bij elk weer



Framekleur RAL 9001 I Dessin Pergona classic NA 78683
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Windstabiel en beschermd tegen regen – 
PERGOLA-ZONWERING van weinor

Wilt u een betrouwbare bescherming tegen wind en regen?  

Is uw gevel niet sterk genoeg voor een klassiek zonnescherm?  

Dan zijn de drie pergola-zonweringen van weinor exact de juiste keuze:

PergoTex II – het vouwbare 
 zonnescherm met cabrio-effect
Optimale wind- en regenbescherming 
biedt de weinor PergoTex II al vanaf  
een hoek van 8°. De scheurvaste PVC- 
bespanning vouwt bij het inschuiven 
 elegant op. Extra windbescherming  
komt van uitbreidingen zoals verticale 
zon wering en glaselementen.

Plaza Home –  
de slanke van weinor 
De weinor Plaza Home kan worden in-
geschoven zoals een zonnescherm. Dank-
zij zijn stabiele staanders is het scherm 
 bijzonder geschikt voor terrassen met  
veel windbelasting en voor ongelijke of 
ge ïsoleerde gevels. Vanaf een hoek van  
14° biedt het scherm bescherming tegen 
lichte regen.

Plaza Pro – de pergola-zonwering  
voor grote ruimtes
De weinor Plaza Pro kan dankzij de ge-
patenteerde dwarsdrager extra worden 
belast. Al vanaf een hoek van 14° biedt 
het scherm betrouwbare bescherming 
 tegen regen. Voor extra windbescherming 
kan het scherm met verticale zonwering 
en verticale glaselementen worden 
uitgerust.



Framekleur WT 029/60740 I Dessin 3-515



Framekleur WT 029/80077 I Dessin 6-329
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Rechtlijnig en puur in zijn functie: de pergola-zonwering 

weinor Plaza Home biedt met zijn solide staanderconstructie 

betrouwbare zonwering, ook op plaatsen met meer wind.  

Als Plaza Home Sunset met volledig automatisch instelbare 

doekhelling beschermt het zonnescherm tegen laagstaande 

zon en laat het regenwater naar voren weglopen.

PLAZA HOME/LED  
Het slanke pergola-scherm



Framekleur RAL 9016 I Dessin 3-813
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Dankzij de solide constructie van de staanders kan de  

Plaza Home aan ongelijke of geïsoleerde gevels worden 

 bevestigd en kan het scherm grote oppervlakken 

 beschaduwen. Daardoor is het scherm een echt alternatief 

voor het knikarmscherm. Practische toebehoren als terras-

verwarming, LED-lichtbalk of – zoals hier op de foto – het 

 zijscherm Paravento zorgen voor extra comfort.

Zonwering voor  
veeleisende gevels
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Leefbaar textiel en bijzonder 
windbestendig is de Plaza 
Home. Het scherm combineert 
twee erkende producten uit  
het weinor-assortiment: 

 � de stabiele staanders van de  
terrasoverkapping Terrazza

 � de duizenden malen be-
proefde serrezonwering  
WGM 2030

De slimme mechaniek zorgt 
voor een permanent strak doek: 
bliksemsnel reageren de veren 
in het uitvalprofiel op wind en 
zorgen zo voor spanning.

 � kabel en trekveren uit de zee-
zeiltechniek zorgen voor hoge 
scheur- en treksterkte

 � eenvoudige regeling van de 
doekspanning 

Altijd een strak doek – zelfs bij harde wind

Het bewezen weinor loopwerk 
overtuigt met het licht in- en 
uitschuiven. De rollen lopen met 
bijzonder weinig weerstand in 
het transportprofiel.

 � nauwkeurige, stille loop
 � geen kantelen bij zijwind door 
losse lagering

 � betrouwbare geleiding van  
de Tex-kabel

LED-verlichting – voor lange terrasuren
Met uw Plaza Home LED geniet 
u ’s avonds van een gezellig, 
warm licht; of u uw Plaza Home 
nu heeft uitgeschoven of niet. 

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

PLAZA HOME – Hoogtepunten en varianten

Uw windstabiele pergola-zonwering met flair

weinor loopwerksysteem – nauwkeurig en geluidsarm



Framekleur WT 029/10797 I Dessin 3-515





Framekleur WT 029/80081 I Dessin 3-515



Framekleur RAL 9016 I Dessin 3-515
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De Plaza Pro is de XL-versie van de Plaza Home. De extra 

 gepatenteerde dwarsdrager zorgt voor hoge windstabiliteit en 

een strak doek. Daardoor is de Plaza Pro uitermate geschikt 

voor een decente privésfeer en de gastronomie.

PLAZA PRO/LED 
Textiele weerbescherming  
voor hoge eisen



Framekleur WT 029/80081 I Dessin 3-515
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De installatie is gebaseerd op de onderconstructie van de 

weinor terrasoverkapping Terrazza in combinatie met de 

serre zonwering WGM 2020. Het scherm maakt een perfecte 

doekstand en extreme windstabiliteit mogelijk zelfs bij grote 

afmetingen. Vanaf een hoek van 14° zorgt de Plaza Pro voor 

betrouwbare regenbescherming. De Plaza Pro kan worden 

uitgebreid met glaselementen of verticale zonwering tot een 

gesloten weerbescherming.

Perfecte doekstand  
en hoge windstabiliteit
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Een complete professional –  
de Plaza Pro overtuigt door een 
 bijzonder stabiele en wind-
bestendige constructie ook voor 
grote installaties.

 � zeer grote serie-installaties 
mogelijk

 � uniek design, onderscheiden 
met de iF design award 2011

Tussen de beide staanders zorgt 
een sterke dwarsdrager voor 
maximale stabiliteit. Deze maakt 
de pergola-zonwering bijzonder 
windbestendig.

 � optimale doekspanning door 
het rusten op de dwarsdrager 

 � montagemogelijkheid voor 
zijschermen en verticale glas-
elementen

Solide dwarsdrager – voor windstabiliteit en doekspanning

Uitbreiden en aanpassen is  
met het modulaire Plaza Pro- 
systeem heel eenvoudig. Slimme 
componenten zorgen voor ver-
ticale bescherming tegen wind 
en zon, voor licht en warmte:

 � verticale glaselementen zoals  
– lichtlopende schuifwand  
– vaste beglazing 

 � verticale zonwering VertiTex
 � LED-verlichting, verwarming, 
afstandsbediening en sensoren

LED-verlichting – voor lange terrasuren
Bij de uitvoering Plaza Pro LED 
verspreidt de lichtbalk LED 
 Design ’s avonds een aange-
name sfeer. 

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

PLAZA PRO – Hoogtepunten en varianten

De pergola-zonwering voor grote ruimtes – voor zeer  
hoge eisen

Modulair systeem – comfort en bescherming tegen het weer



Framekleur WT 029/70786 I Dessin Pergona classic NA 78683 



Framekleur WT 029/70786 I Dessin Pergona classic NA 78410
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Het gevoel, buitenshuis te zijn, gecombineerd met wind- en weer-

bescherming. In geopende toestand biedt de pergola-zonwering, net 

als bij een cabrio, zon, licht en lucht, ’s avonds verschaft het u een vrij 

 uitzicht op de sterrenhemel. In gesloten toestand beschut het tegen 

regen en wind en levert het gelijktijdig bescherming tegen zonlicht  

en UV-straling. Het pvc-doek heeft een zeer hoge scheurvastheid, kan 

met een motor in- en uitgeschoven worden en is op aanvraag ook 

verkrijg baar in een lichtdoorlatende variant.

PERGOTEX II  
Veelzijdige weerbescherming 
 onder het vouwbare zonnescherm



Framekleur RAL 9001 I Dessin Pergona classic NA 78683
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De elegante pergola-zonwering PergoTex II be-

schermt tegen wind, regen en UV-straling. Extra uit-

gerust met verticale zonwering of glaselementen 

biedt het scherm een complete bescherming tegen 

het weer. Schuif de slijtvaste, licht- en regendichte 

PVC-bespanning traploos met de motor in en uit – 

voor maximaal terrascomfort.

Weerbescherming  
en cabriogevoel
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Met de solide steunen en de be-
lastbare, duurzame bespanning 
biedt de weinor PergoTex II een 
buitengewone windstabiliteit – 
voor nog langer terrasplezier.

 � waterdicht: niet lichtdoor-
latend of lichtdoorlatend  
pvc-doek

 � met hoge scheurvastheid
 � betrouwbare zonwering bij 
gesloten dak 

Het scheurvaste pvc van de 
 PergoTex II is aan stabiele dwars-
verbinders van aluminium be-
vestigd. Deze combinatie is be-
stand tegen windbelasting tot 
windkracht 6 (Beaufort) – zelfs 
als het scherm uitgeschoven is.

 � bij een minimale hoek van 8° 
gecontroleerde afvoer van het 
regen water 

 � het doek schuift aan de zijkant 
geleid uit – via een robuust 
systeem met tegenwaartse 
trekkracht

Stevige constructie – windbestendig en regendicht

Het nieuwe aluminium be-
scherm dak werkt bij regen 
geluids dempend. Bij volledig 
geopend vouwscherm rusten 
doek en techniek onder dit  
dak. Zo zijn beide beschermd 
 tegen vocht en vuil. 

De in de dwarsdragers geïnte-
greerde High Power LED-spots 
zorgen voor een aangename 
sfeer op uw terras. 

 � betrouwbare bescherming 
van pvc-doek en dwarsdragers

 � fraaie afdekking van trans-
portprofielen en wandbevesti-
ging

 � LED-spots dimbaar met af-
standsbediening BiConnect

 � 30.000 lichturen bij zeer laag 
energieverbruik

Vele uitbreidingen – voor nog meer bescherming en comfort
De pergola-zonwering  
PergoTex II is modulair uit te 
breiden. Dat wil zeggen dat  
het scherm ook na de installatie  
nog met extra componenten 
kan worden  uitgerust, welke  
het leven aangenaam maken.

 � glaselementen aan de zijkan-
ten zoals  
– lichtlopende schuifwand 
– vaste beglazing

 � verticale zonwering  
bijv. VertiTex

 � LED-verlichting, verwarming, 
afstandsbediening en sensoren

PERGOTEX II – Hoogtepunten en varianten

Veelzijdige weerbescherming onder uw vouwbare 
zonnescherm

Aluminium beschermdak – veiligheid tegen vocht en vuil

High-power LED-spots – voor een fantastisch mooie sfeer



Framekleur WT 029/80077 I Dessin 6-329

U kunt uw terrastechniek 
ook met io-homecontrol® 
van  besturen.
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Meer comfort  
door slimme oplossingen

Gewoon intuïtief.

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonne-

scherm met een 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 co. mogelijk.
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Voor het uitbreiden van uw 
 pergola-zonwering met een ver-
ticale bescherming heeft u de 
keuze tussen een flexibele, licht-

lopende schuifwand en vaste 
beglazing. Beide zijn combi-
neerbaar met weinor verticale 
zonwering.

De VertiTex is de optimale 
 bescherming tegen inkijk en 
verblinding. Als u bovendien 
transparantie wenst, zijn het 

doorzichtige acryldoek Perluca 
of het hoogwaardige klimaat-
doek Soltis® met microporiën 
het beste geschikt.

VertiTex – verticale zonwering voor PergoTex II en Plaza Pro

Een andere mogelijkheid om 
meer privacy te creëren, biedt 
onze uittrekbare zijbescher-
mingswand: de Paravento biedt 

optimale wind- en inkijkbe-
scherming en kan qua doek en 
kleur op uw zonnescherm 
 worden aangepast. 

Glaselementen voor PergoTex II en Plaza Pro

Paravento – met één handeling inkijkbescherming  
aan de zijkant

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

 � bijzonder energie-efficiënt
 � levensduur 30.000 uur
 � dimbaar via afstandsbediening

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

Aangename directe warmte 
zonder voorverwarmen: de 
energiezuinige infraroodver-
warming Tempura levert een 
verwarmingsvermogen van 

meer dan 1.500 watt. De ver-
warming is 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 



colours
by weinor®

Meer dan  

150  
dessins
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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 acryl-
doekcollectie met prachtige 
 kleuren. Deze overtuigt door een 
buitengewoon lange levensduur 
en heldere kleuren – voor perma-
nent mooie doekdessins.

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

Colours by weinor®: de doeken voor Plaza Home en Plaza Pro

Het hightech doek Soltis® is bij-
zonder luchtdoorlatend dankzij 
microporiën.

De doeken voor  
weinor PergoTex II

Pergona
Robuust, waterdicht  
doek met pvc-laag

weinor Perluca biedt dankzij 
regel matige openingen, luchtige 
zonwering en inkijkbescherming.

Doeken met doorkijk voor 
 zijzonwering en verticale 
zonwering

Pergona is de exclusieve collectie 
voor de PergoTex II. U kunt kiezen 
tussen Pergona classic en Pergona 
transparant.

Perluca
Acryl klimaatdoek voor  
verticale zonweringen

Soltis®

Hightech klimaatdoek voor 
verticale zonweringen

colours
WeiTex® polyester collectie

magic true 
colours
acryl collectie



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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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 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. Doeken die nat zijn 
geworden, kunnen extra vouwen vertonen en mo
gen pas nat 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 aandrij

vingen bij systemen met slingeraandrijving in  
zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs  
(als weinor 7319). 

Aanwijzing voor PergoTex II:  
Bij hoge luchtvochtigheid en temperatuurschom
melingen kan zich aan de PVConderzijde condens
water vormen dat omlaag kan druppelen. Condens 
of regenwater in de pvcvouwen kan bij geheel of 
deels ingeschoven toestand aan de zijkant 
wegstromen.

Plaza Home/LED Plaza Pro/LED PergoTex II/LED

Framekleuren

47 standaard framekleuren • • •

Meer dan 150 andere RAL-kleuren • • •

9 WiGa-trendkleuren • • •

Doekcollectie colours by weinor®

Acryldoeken true colours • • ⎯

Polyesterdoeken magic colours • • ⎯

Functionele doeken Pergona classic ⎯ ⎯ •

Functionele doeken Pergona transparant ⎯ ⎯ •

Functionele doeken Soltis® • • ⎯

Kwaliteit  

Windbescherming, getest tot windkracht 5 (Beaufort) windkracht 5 (Beaufort) windkracht 6 (Beaufort)

Regenbescherming vanaf een hoek van 14° 
(alleen bij lichte regen) vanaf een hoek van 14° vanaf een hoek van 8°

Loopwerk- en spansysteem • • ⎯

Techniek

Max. breedte eendelige installatie 600 cm 500 cm 700 cm

Max. uitval eendelige installatie 400 cm 600 cm 650 cm

Meerdelige installaties • • •

Motoraandrijving • • •

Dakhelling 5° – 45° 5° – 45° 8° – 25°

Montagevarianten wand- en plafondmontage mogelijk

Lichtbalk LED/LED Design alleen Plaza Home LED alleen Plaza Pro LED •

Lichtbalk LED Design 3Spot alleen Plaza Home alleen Plaza Pro •

Toebehoren

Lichtlopende schuifwand w17-c ⎯ • •

Vaste beglazing aan de zijkant w50-c ⎯ • •

Verticale zonwering VertiTex ⎯ • •

Warmtestraler Tempura • • •

Afstandsbediening BiConnect • • •

• standaard • optie ⎯ niet leverbaar

PERGOLA-ZONWERING  
Productvoordelen in detail



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:

 � 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

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
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 Besturingen 

BEDIENINGSGEMAK 

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

MET LICHT OVERGOTEN 
 Glazen onderbouwelementen 

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

LICHTPUNT
 Verticale zonwering VertiTex

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

Coverfoto: framekleur RAL 9001 I Dessin Pergona classic NA 78683  
Achterzijde: framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716
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