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Maak het u gemakkelijk!  
Meer terrascomfort  
door licht, verwarming & co.
Elke minuut die u langer buiten kunt doorbrengen telt! Daarom heeft 

weinor vele intelligente accessoires rondom zonneschermen, terrasover-

kappingen en Glasoases® ontwikkeld. Zo brengt u uw tijd op balkon of 

 terras nog veel aangenamer door.

weinor oplossingen voor accessoires worden net als onze producten voor 

zonwering en regen- en windbescherming in eigen fabrieken in Duitsland 

ontwikkeld en hoogwaardig afgewerkt. Strenge controles garanderen de 

hoge kwaliteit. Dankzij de productie in eigen fabriek zijn alle producten 

optisch en technisch perfect op elkaar afgestemd. 

Framekleur gelijk aan coverfoto: WT 029/70786 I Dessin 3-716 suede

Belangrijke informatie:
Bij alle afgebeelde inrichtingsvoorwerpen gaat het 
om weerbestendige outdoor-meubels en 
-accessoires.

Ledlijst RGB Stripe, die wordt bestuurd met weinor 
BiConnect, dient uitsluitend voor het creëren van 
gekleurd licht.

Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken 
voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met 
de modernste productietechniek geproduceerd. 
Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, 
golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij 

 zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. 
Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op 
kwaliteit en levensduur en vormen geen reden  
voor een reclamatie. Meer informatie:  
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Zonneschermen en serrezonwering: moeten  
bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar 
voor waterzakvorming! Doeken die nat geworden 
zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen, wafelvorming, 
water- en schimmelvlekken vertonen. Daarom  
 moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uit-
geschoven worden om te drogen.  

Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde frame-
kleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele 
slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005),  
wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319). 
 
Terrasoverkappingen en Glasoases®:
Laat u door een erkende vakhandelaar informeren 
over de oorzaken van condensvorming en af en toe 
optredende kraakgeluiden (en hoe u deze al bij de 
planning kunt voorkomen).

Let op: De weinor Glasoase® biedt geen volledige 
dichtheid (bijv. bij slagregen of tocht).

Met zekerheid beste weinor kwaliteit

Beste kwaliteit
made in Germany

Met zekerheid
een origineel product

ECHTHEIDS
CERTIFICAAT

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen,  
hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen  
en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat 

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat.  
Vraag ernaar bij uw weinor vakhandelaar!
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AUSZEICHNUNG

weinor producten hebben sinds  
2008 meer dan 40 prijzen gewonnen. 
Meer informatie:  
www.weinor.nl/awards  
www.weinor.be/awards 

Bekroond design 
Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede  vormgeving:

Bekroond design 
Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede  vormgeving:

weinor producten hebben sinds  
2008 meer dan 40 prijzen gewonnen. 
Meer informatie:  
www.weinor.nl/awards  
www.weinor.be/awards 

modern basics blue®  
Duurzame collectie zonwering-

doeken, 2021

Artares lamellendak, 2022
Terrazza Pure  

terrasoverkapping, 2019

Artares lamellendak, 2023
Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2022 

 modern basics blue®
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2022

Kubata cassettescherm, 2019
Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019 

VertiTex II verticale zonnescherm,  
2019 (Special Mention)

w17 easy glazen schuifwand, 2018
Opal Design II cassettescherm,  

2014 (Special Mention)

modern basics blue®  
Duurzame collectie zonwering-

doeken, 2021

weinor Glasoase®, 2021
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Plaza Viva  
Pergolazonwering, 2019

Artares lamellendak, 2022
modern basics blue®  

Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021 
Verwarmingssysteem Tempura Quadra, 2018

w17 easy glazen schuifwand, 2017 
Semina Life cassettescherm, 2016

Cassita II cassettescherm, 2014

 weinor PergoTex II  
Pergolazonwering, 2016

Artares lamellendak, 2022
Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2021

modern basics blue®  
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021

Kubata cassettescherm, 2019
w17 easy glazen schuifwand, 2018
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De Volant Plus van weinor kan optioneel in het 
uitval profiel worden opgenomen. Daar gaat  
de Volant Plus elegant op in de gehele constructie 
van het zonnescherm. De verticale zonwering kan 
met een slinger of comfortabel per druk op de  
knop worden bestuurd – via dezelfde handzender, 
waarmee u ook uw zonnescherm bedient. 

Het gepatenteerde weinor Opti-Flow-System®, dat 
het doek van de Volant Plus ondersteunt, zorgt voor 
een betrouwbare sluiting van het uitvalprofiel en 
een optimale postitie van het doek, zelfs bij grote 
breedtes.

Volant Plus: 
uw voordelen op een rij
 � Optioneel voor de weinor zonneschermen  
Opal Design II, Semina Life en Plaza Viva

 � Bescherming tegen verblinding en zichtbescher-
ming tot een maximale volanthoogte van 2,1 m

 � Plaza Viva: Volant Plus alleen met slingeraan-
drijving mogelijk

 � Knikarmschermen: standaard motoraandrijving, 
slingeraandrijving mogelijk  
(alleen bij kleine systemen aanbevolen)

 � Traploos uitschuifbaar
 � Doeken naar keuze in talrijke hoogwaardige 
dessins en verschillende materialen uit de 
 collecties my collections 2 en screens by 
 weinor®

 � Praktische besturing – met weinor BiConnect 
zelfs met tafelafruimbescherming

Zonwering en regen- en windbescherming van boven is 

 effectief, maar niet altijd afdoende. Juist de laagstaande zon  

’s avonds of in de herfst en winter kan onaangename ver-

blinding veroorzaken. En vaak wil je ook gewoon even onder 

elkaar zijn, beschermd tegen blikken van vreemden. Daarom 

heeft weinor oplossingen ontwikkeld die u een betrouwbare 

bescherming aan alle zijden biedt.

Extra zichtbescherming en 
 bescherming tegen verblinding

Technische gegevens van de Volant Plus

motoraandrijving standaard 
(behalve Plaza Viva)

Volant Plus max. breedte 6 m

Volant Plus mogelijke hoogtes 1 m, 1,5 m, 2,1 m

Volant Plus –  
automatisch gestuurde bescherming van voren

Framekleur WT 029/71289 I Dessin 3-598 carmine

screens by weinor® –  
Doekcollectie voor verticale 
zonwering en zichtbescher-
ming aan het venster en op 
het terras.

Framekleur WT 029/71289 I Dessin 3-598 carmine
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Het stijlvolle zijzonnescherm Paravento beschermt 
tegen inkijk, zon en koele zijwind. Als voordelige 
 oplossing kan de slanke, maar solide cassette 
 praktisch overal worden gemonteerd. In combinatie 
met een topactueel dessin uit de weinor doekcollec-
tie creëert de Paravento aantrekkelijke accenten. 

Speciale functiedoeken bieden overdag bescher-
ming tegen blikken van buiten en tegelijk doorkijk 
van binnen. Daarmee is de Paravento een flexibel  
en elegant alternatief voor vaste elementen zoals 
omheiningen, muren en hekken.

Paravento –  
de zichtbescherming aan de zijkant

Paravento:  
uw voordelen op een rij
 � Fraaie cassette voor optimale doekbescherming
 � Stabiele constructie voor elke gevel
 � Met slechts één handeling uitschuifbaar en 
weer inschuifbaar 

 � Gebruik van speciale functiedoeken met 
 doorkijk naar buiten uit de collectie screens by 
weinor® mogelijk

 � Variant met schuine bovenkant van het doek 
voor de ideale combinatie met weinor knik-
armschermen mogelijk

 � Meer dan 200 framekleuren beschikbaar

Duofix: 
uw voordelen op een rij
 � Voor gebruik op vrije oppervlakken
 � Integratie van weinor warmtestraler en  
ledverlichting mogelijk

 � Max. breedte: 6,5 m, ook serie-installaties 
 uitvoerbaar

 � De cassettes van de zonneschermen worden 
afgewerkt met een aantrekkelijke kap-
constructie

 � Meer dan 200 framekleuren beschikbaar
 � Comfortabel bestuurbaar via kabel, draadloos 
of Smart Home, met de handzender, uw 
smartphone of de automatische weersaf-
hankelijke bediening

Duofix is ideaal voor zonwering op vrije opper-
vlakken. Want aan beide zijden van de vrijstaande 
constructie zijn hoogwaardige weinor zonnescher-
men bevestigd. Duofix is leverbaar in de uitvoering 
met de weinor zonneschermen Opal Design II en 
 Topas en met de pergolazonwering Plaza Viva. Ook 
 grotere gezelschappen  kunnen onder de stabiele  
en duurzame zonwering genieten van aangename 
schaduw. De constructie kan indien nodig op elk 
moment weer probleemloos worden gedemonteerd. 

Duofix –  
het dubbele zonnescherm van textiel

Technische gegevens van de Paravento

max. uitschuiflengte 4 m

max. cassettehoogte 2,5 m

max. doekoppervlak 8 m2

Technische gegevens van de Duofix

max. breedte 6,5 m

max. uitval bij Plaza Viva max. 5 m

max. uitval bij Opal Design II  
en Topas

max. 3,5 m

Framekleur WT 029/80077 I Dessin 3-837 orange-redFramekleur RAL 9007 I Dessin zonnescherm 3-865 cement I Dessin Paravento 3-847 porcelain
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Tempura/Tempura Quadra:  
uw voordelen op een rij
 � Directe warmte zonder vertraging door infra-
roodtechniek

 � Hoog rendement van 91% door bundeling 
van de straling dankzij sterke reflectoren

 � Op elk moment als aanvulling te monteren op 
bestaande weinor producten of ook andere 
terrassystemen

 � Vrijwel overal inzetbaar of direct te monteren 
aan de weinor zonneschermen Opal Design II 
(Tempura en Tempura Quadra) en Semina Life 
(alleen Tempura) 

 � Meer dan 200 framekleuren beschikbaar
 � Exact dimbaar, draadloos met handzender  
of met een Smart-Home-app per smartphone 
of tablet, Aan/Uit-functie ook mogelijk met 
wandschakelaar

Met de weinor warmtestralers Tempura en Tempura Quadra 

verlengt u uw kostbare tijd op het terras. Ze kunnen vrijwel 

overal worden bevestigd, eenvoudig aan een bestaand 

 systeem worden gemonteerd en geven weldadige warmte af. 

De infra roodstralen zijn direct na het aanzetten voelbaar.  

De warmtebron is leverbaar als ronde versie en als Tempura 

 Quadra met hoekige vormgeving.

Warmtestraler Tempura –  
kleine verwarming, grote prestaties

Tempura en Tempura Quadra 
worden in Duitsland ont-
wikkeld en geproduceerd. 

Infraroodtechniek: efficiënt en aangenaam
De kosten van de Tempura/Tempura Quadra liggen
aanzienlijk lager dan de kosten die bij gangbare
verwarmingssystemen zoals met gas ontstaan.

In vergelijking met elektrische kwartsstralers wordt 
bij de weinor infraroodwarmtetechniek direct de 
huid verwarmd, niet de tussenliggende lucht.

Zo is de maximale warmte direct na het aanzetten 
beschikbaar.

Tempura Quadra is de hoekige uitvoering van de 
Tempura met een compacte behuizing. 

Tempura Quadra –  
modern hoekig design

Tempura –  
ronde vormgeving

De afgeronde uitvoering van de Tempura overtuigt 
door de klassieke look. 

Technische gegevens van de Tempura Quadra

Vermogen 1.500 Watt *

Netspanning/frequentie 230 V / 50 Hz

Gefilterd licht tot 99%, nauwelijks verblindend

Verwarmingstechniek infraroodstraling, directe warmte

Besturing weinor BiConnect/Somfy 
(geïntegreerd in de voet van de behuizing)

Besturing met kabel bouwzijdig/versch. fabrikanten

Met de door weinor toegepaste infraroodtechniek bespaart u niet alleen geld.  

In tegenstelling tot andere verwarmingstechnieken is de warmte namelijk ook direct voelbaar.

Technische gegevens van de Tempura

Vermogen 1.500 Watt *

Netspanning/frequentie 230 V / 50 Hz

Gefilterd licht tot 95%, nauwelijks verblindend

Verwarmingstechniek infraroodstraling, directe warmte

Besturing weinor BiConnect/Somfy
(geïntegreerd in de externe designlijst)

Besturing met kabel bouwzijdig/versch. fabrikanten

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-501 cream

Tempura warmtestralers zijn geschikt voor het tegen weersinvloeden beschermde terras. Bij meerdere naast elkaar aangebrachte apparaten kunnen de 
afzonderlijke lichtkleuren van de stralers licht afwijken. De draadloze besturing kan een licht zoemend geluid produceren, zoals u dat ook van andere 
elektrische apparaten kent.

* Bij een gangbare huishoudzekering van 16 ampère kunnen doorgaans twee Tempura’s worden aangesloten.
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De ledverlichting van weinor vormt een bijzonder accent  

op ieder terras: met het warm gekleurde licht creëert de 

 verlichting een sfeervolle atmosfeer en verlengt ze de ge-

bruiksduur van het terras aanzienlijk. Gebaseerd op moderne 

technologie, zorgen de innovatieve leds voor aanzienlijke 

energiebesparingen. 

Ledverlichting –  
en de stemming stijgt

Milieuvriendelijk, duurzaam en voordelig –  
hoogwaardige ledspots

Ledverlichting:  
uw voordelen op een rij
 � Tijdloos, fraai design
 � Aangenaam, warmwit licht (ca. 3000 K)
 � Eenvoudig vervangen van individuele 
 ledlampen mogelijk

 � Overal monteerbaar
 � Meer dan 200 framekleuren beschikbaar
 � Exact dimbaar, draadloos met handzender  
of met een Smart-Home-app per smartphone 
of tablet, Aan/Uit-functie ook mogelijk met 
wandschakelaar

 � Hoge lichtopbrengst bij laag energieverbruik

Wie voor een ledverlichting van weinor kiest, doet 
 alles goed. Want de kleine stemmingmakers bespa-
ren energie en zien er echt elegant uit. De lichtlijsten 
zijn leverbaar met aangenaam warmwit licht en 
 kunnen met weinor draadloze technologie worden 
gedimd. 

Zuinige ledtechnologie
 � Lichtopbrengst hetzelfde als van een 20 Watt 
halogeen spot met 85 % minder energieverbruik

 � De 2,6 Watt ledspot van weinor levert 187 lumen 
licht 

 � Enorm lange levensduur van vele duizenden uren

Let op: De weinor zonneschermen I/K, Semina, Cassita II en Topas kunnen worden uitgerust met een afzon-
derlijke ledlijst. Bij alle andere zonneschermen zijn de ledspots geïntegreerd in de zonneschermcassette.

Framekleur WT 029/80077

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-641 apple
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weinor biedt 6 verschillende lichtlijsten aan. Deze verschillen qua design, 

functies en toepassingen. Met de ledlichtlijst RGB Stripe is ook gekleurde 

verlichting mogelijk.

Vier lichtlijsten – één kwaliteit:  
sterke prestatie, sterk design

Varianten van de ledlichtlijsten

• standaard 
• optie 
⎯ niet leverbaar

De ledlichtlijst van weinor zorgt met  gekleurde ver-
lichting en geweldige lichteffecten voor een unieke 
ambiance op uw terras. Het maakt niet uit of ze aan 
de huisgevel, aan weinor producten of  andere terras-
constructies bevestigd worden – de ledlichtlijst RGB 
Stripe kan overal weerbestendig, heel snel, gemakke-
lijk en ook naderhand gemonteerd worden.

Haar licht is gelijkmatig verdeeld, waardoor een 
 onvergelijkbare atmosfeer ontstaat. De verlichting 
kan comfortabel worden bestuurd en gedimd met 
de handzender van de weinor afstandsbediening 
 BiConnect. Ook kan ze zonder dimfunctie in- en 
 uitgezet worden met de draadloze techniek van 
Somfy – ook per handzender of per smartphone. Als 
alternatief kan een ge wone lichtschakelaar worden 
geïnstalleerd. Om de kleurtinten te wisselen en  
te dimmen wordt een knop op de lichtlijst gebruikt.

Ledlichtlijst RGB Stripe:  
de sfeervolle terrasverlichting

Ledlichtlijst RGB Stripe:  
uw voordelen op een rij
 � Exact dimbaar met afstandsbediening via 
 weinor handzender BiEasy; Aan/Uit-functie 
ook mogelijk via wandschakelaar of met  
Somfy Smart Home Ready per handzender 
 Situo of smartphone

 � Groot aantal kleuren, afhankelijk van het 
besturings systeem (zie aanwijzing pag. 2)

 � Overal weerbestendig gemonteerd, ook 
 naderhand

 � Meer dan 200 framekleuren beschikbaar
 � Hoge lichtefficiëntie met laag energieverbruik
 � Mooie cassette, flexibel en discreet monteer-
baar 

Framekleur WT 029/80077 

Lichtlijst LED
Lichtlijst  

LED Design  
rond/hoekig

Lichtlijst  
3Spot  

rond/hoekig

Ledlichtlijst 
RGB Stripe

Techniek

Max. breedte 650 cm 650 cm 650 cm 500 cm

Max. aantal spots 11 11 3 60 LED/m

Afmetingen lijst (B x H) 75 x 89 mm 80 x 51 mm 80 x 51 mm 31 x 65 mm

Vermogensverbruik 2,6 watt/ledlamp 2,6 watt/ledlamp 2,6 watt/ledlamp 3,9 watt/m

Lichtopbrengst 187 lumen/spot 187 lumen/spot 187 lumen/spot ca. 78 lumen/m

IP-beschermingsgraad IP 44 IP 44 IP 44 IP 33

Montagevarianten wand-, plafondmontage, montage direct aan het product

Kleuren

47 standaard framekleuren • • • •

Meer dan 150 andere 
RAL-kleuren • • • •

9 WiGa-trendkleuren • • • •

Andere structuurkleuren • • • •

Besturing

weinor BiConnect af-
stands  bediening dimbaar 
(aanbevolen)

• • • •

Somfy io-homecontrol  
dimbaar • • •

•
kleurverstelling en 

 dimmen via de lichtlijst

Somfy RTS  
niet dimbaar • • •

•
kleurverstelling en 

 dimmen via de lichtlijst

Schakelaar met kabel  
niet dimbaar • • •

•
kleurverstelling en 

 dimmen via de lichtlijst
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Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716 suede

Via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw 

smartphone, de automatische weersafhankelijke bediening 

of voorgeprogrammeerd: met onze veelzijdige besturingen 

bedient u niet alleen uw weinor zonwering probleemloos, 

maar ook licht en verwarming – of via Smart Home alle 

 aangesloten apparaten van uw slimme huis. 

Voor elke behoefte  
de juiste besturing

Kabel, draadloos, sensoren en smart home:  
voor meer comfort en veiligheid

Om zonnescherm en co. comfortabel te kunnen 
 bedienen, biedt weinor diverse technologieën aan. 
Enkele producten zijn nog leverbaar met de klas-
sieke slingeraandrijving. Maar veel comfortabeler is 
de gemotoriseerde besturing van uw zonwering.

Wie alleen een zonnescherm met motoraandrijving 
wil bedienen, heeft genoeg aan een bedrade bestu-
ring via een wandschakelaar. Als ook nog licht en 
verwarming geactiveerd moeten worden, is meer 
nodig. Met een besturing via draadloze handzender 
is bediening met meerdere stationaire schakelaars 
overbodig.

Besturen hoe, waar en wanneer u maar wilt
Wie nog meer comfort wil, kan zijn systemen met 
afstandsbediening integreren in een Smart-Home-
systeem. Via een Smart-Home-box kunnen deze 
 systemen met andere apparaten worden gekoppeld 
en per smartphone, tablet of spraakassistent 
 worden bestuurd.

weinor besturingen:  
uw voordelen op een rij
 � Bediening geheel naar behoefte
 � Verschillende keuzemogelijkheden voor 
 gemotoriseerde zonneschermen

 � Tot 15 apparaten bestuurbaar per hand-
zender

 � Combineerbaar met automatische weers-
afhankelijke bediening

 � Mogelijkheid van integratie in Smart Home

Framekleur WT 029/71289 I Dessin 3-598 carmine
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Welke besturing past bij u?  
Kies uw comfortlevel.

Aanbeveling Voordelen Uitbreidbaarheid

 � Voor een praktische en snelle be-
diening direct vanuit de tuinstoel

 � Weersafhankelijke besturing 
 eenvoudig mogelijk

 � Bij zonneschermen met licht 
 (dimbaar)

 � Niet gebonden aan een vast 
punt voor de bediening

 � Eenvoudige bediening zonder 
inspanning

 � Verder uit te rusten met andere 
afstandsbedieningen

 � Automatische bediening  mogelijk
 � Combineerbaar met andere 
 producten van hetzelfde bestu-
ringssysteem

 �  Uit te breiden voor integratie  
in een Smart-Home-systeem 
 (momenteel alleen Somfy Smart 
Home Ready)

U wilt uw weinor zonnescherm comfortabel met een afstandsbediening besturen? Met 
een draadloze besturing is dat heel eenvoudig. Optioneel kunnen ook verlichting en ver-
warming hiermee worden geactiveerd en zelfs gedimd. Ook accessoires als Volant Plus  
of andere zonneschermen kunnen centraal worden bestuurd met de afstandsbediening. Comfort

Aanbeveling Voordelen Uitbreidbaarheid

 � Voor een maximaal flexibele be-
sturing vanaf elke plaats

 � Voor een besturing via spraak-
assistent

 � Als integratie van een weersaf-
hankelijke besturing gewenst is

 � Vele verschillende besturings-
opties onafhankelijk van plaats 
en tijd

 � Eenvoudige intuïtieve bediening 
bijv. via smartphone met terug-
koppeling van de status

 � Automatische scenario’s, bijv. 
als-dan-reeksen

 � Vele andere apparaten inte-
greerbaar

 � Voor de koppeling met andere 
apparaten van het slimme huis

 � Combineerbaar met andere 
 producten van hetzelfde bestu-
ringssysteem

Aanbeveling Voordelen Uitbreidbaarheid

 � Voor kleine afmetingen
 � Als er geen automatische bedie-
ning nodig is

 � Als er zeker geen aanvulling van 
accessoires is voorzien

 � Kan altijd handmatig worden 
 bediend (ook bij stroomuitval)

 � Geen stroomaansluiting nodig

 � Geen uitbreiding (automatische 
bediening) mogelijk

U wilt uw zonnescherm handmatig en op eigen kracht bedienen? Met een slinger is  
de installatie niet afhankelijk van een stroomaansluiting en kan deze zeer flexibel op 
 nagenoeg elke plaats worden gemonteerd.

Handmatig

Aanbeveling Voordelen Uitbreidbaarheid

 � Bij goede bereikbaarheid van de 
schakelaar

 � Als een afstandsbediening niet 
 gewenst is

 � Bij zonneschermen zonder licht 
(want niet dimbaar)

 � Kan altijd vanuit een vast punt 
worden bediend

 � Eenvoudige bediening zonder 
inspanning

 � Automatische bediening 
 mogelijk

 � Aansluiting op intelligente 
 schakelaars of bedrade bestu-
ringssystemen mogelijk*

U wilt uw zonnescherm comfortabel met een schakelaar bedienen. Via een kabel wordt 
uw gemotoriseerde zonnescherm moeiteloos uit- en ingerold. Optioneel kan in plaats van 
een handmatige schakelaar ook een automatische besturing met zon-, wind- en regen-
sensor worden geïnstalleerd. Basis

Waarom we u de Comfort-variant 
aanbevelen? Met draadloze appa-
raten geniet u van maximaal com-
fort op uw terras en heeft u tegelijk 
de mogelijkheid om uw zonnescher-
men inclusief accessoires op een 
 later tijdstip in een Smart-Home- 
systeem te laten integreren (momen-
teel alleen producten met Somfy- 
ontvanger). 

Basis Comfort Smart 

Knikarmschermen

Pergolazonwering

Serrezonwering

Verticale zonwering

Lamellendak

Volant Plus*

Ledlichtlijst, dimbaar

Kleurenledstrips, dimbaar

Verwarming, dimbaar

* Bij Plaza Viva alleen met comfortlevel “Handmatig” mogelijk

Aanbeveling  
van weinor

* Technische uitvoerbaarheid moet individueel ter plaatse worden bepaald door een vakhandelaar.

Handmatig

Basis

Comfort

U wilt uw weinor zonnescherm, licht, verwarming of andere accessoires koppelen aan 
 andere apparaten van uw slimme huis en van overal besturen per smartphone of tablet? 
Met de Smart-Home-Centrale Somfy TaHoma Switch is dat kinderlijk eenvoudig! Ook 
 mogelijk via spraakassistent of via een vooraf ingesteld geautomatiseerd scenario.Smart

Smart

Onze aanbeveling

Handmatig 
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Verwarmings-
systeem Tempura

weinor zonnescherm  
met motor

Somfy- of  
BiConnect- 
weersensoren

Ledverlichting Volant Plus

weinor BiConnect  
hand- en wandzender

Draadloze technologie  
voor uw terrascomfort

U wilt zonnescherm, terrasverlichting of verwar-
mingssysteem met een druk op de knop vanuit de 
luie stoel activeren? Dan is een afstandsbediening 
niet alleen een eenvoudige en comfortabele 
 oplossing, ze overtuigt ook door een goede prijs-  
kwaliteitverhouding. 

Comfort

Zonwering, verlichting en verwarming kunnen comfortabel worden bediend  

met hoogwaardige hand- en wandzenders – geheel zonder bekabeling. Zo bestuurt 

u uw weinor zonweringsproducten inclusief toebehoren eenvoudig en intuïtief.

Hand- en wandzender –  
veilig, eenvoudig en comfortabel

Afstandsbedieningen in één oogopslag

Afstandsbedieningen: uw voordelen op een rij
 � Comfortabele bediening zonder opstaan
 � Geen schakelaar met bekabeling noodzakelijk
 � Afhankelijk van het systeem tot 15 apparaten 
bestuurbaar via een afstandsbediening

 � Afhankelijk van het systeem met veilige  
routing technologie

 � Vast gemonteerd bedieningspunt met wand-
zender zonder bekabeling mogelijk

 � Afhankelijk van het systeem geschikt voor  
Smart Home

BiEasy 15 M Go!
 � Besturing van max.  
15  weinor producten

 � Terugkoppeling via display 
en ledindicatie

 � In- en uitrollen van het zon-
nescherm, schakelen en dim-
men van licht of verwarming 

 � RGB-geoptimaliseerd voor 
dimmen en kleuren ver-
stellen

Situo 5  
Variation A/M io Pure II
 � Besturing van max.  
5 weinor producten

 � In- en uitrollen van het zon-
nescherm, schakelen en dim-
men van licht of verwarming

 � RGB-geoptimaliseerd voor 
dimmen en kleuren ver-
stellen

BiEasy 1 M en 5 M
 � Besturing van max.  
5  weinor producten

 � In- en uitrollen van het zon-
nescherm, schakelen en dim-
men van licht of verwarming

 � Terugkoppeling via led-
indicatie

Situo 1 io Pure II
 � Besturing van één weinor 
product

 � In- en uitrollen van het 
zonne scherm, schakelen  
en dimmen van licht of 
 verwarming

Wandzender  
Smoove 1 io Pure Shine
 � Besturing van één weinor 
zonnescherm

Wandzender  
BiEasy 1MV-3V
 � Besturing van één weinor 
product

 � Leds voor zendcontrole

Somfy: technologie geschikt voor Smart Home
Draadloze Somfy-zenders kunnen ook worden 
 aangestuurd via de Smart-Home-Centrale TaHoma 
Switch. 
Uw voordeel: Met Somfy kunt u uw weinor zonne-
schermen inclusief toebehoren ook op een later 
 tijdstip nog integreren in het Somfy Smart-Home- 
systeem.

weinor BiConnect: veilig doorzenden 
De afstandsbediening BiConnect, een eigen merk 
van weinor, is gebaseerd op de modernste 
routingtechnologie.
Uw voordeel: Het radiosignaal is storingsvrij en 
 veilig – ook op grote afstanden, bij terrassen met 
een hoek en geïsoleerde gevels.

Verkrijgbaar zijn afstandsbedieningen en ontvangers van 
weinor BiConnect of Somfy Smart Home Ready. De twee 
systemen zijn niet onderling te combineren. 

De bediening via afstandsbediening is vooral aan  
te bevelen voor weinor terrasproducten die ook van 
buiten bestuurd kunnen worden. Zelfs weersenso-
ren kunnen hier worden geïntegreerd, die automa-
tisch op zon, wind of regen reageren en het zonne-
scherm automatisch openen of sluiten (zie pag. 22).

Somfy Smart Home Ready  
hand- en wandzender



2120

Uw terrastechniek in de hand  
besturing met smart-home-box en app 

Met de Somfy Smart-Home-Centrale TaHoma Switch 
kunnen naast zonneschermen, terrasverwarming en 
licht alle draadloze apparaten met elkaar worden 
verbonden – bijvoorbeeld ook rolluiken, deurslot of 
bewakingscamera. Door de verbinding met spraak-
assistenten als Amazon Alexa, Apple Home Kit of 
Google Assistant bedient u uw weinor zonnescher-
men & co. ook heel comfortabel met een spraak-
commando. 

Nog meer comfort per app
Met de Somfy TaHoma-app kunt u uw gekoppelde 
systemen besturen via smartphone of tablet en de 
actuele status ervan controleren – zelfs als u onder-
weg bent. Ook kunt u er persoonlijke scenario’s mee 
vastleggen en verschillende apparaten met elkaar 
verbinden in geautomatiseerde processen. Voor een 
gezellige sfeer in de avond na een dag werken, 
wordt bijvoorbeeld automatisch uw zonwering neer-
gelaten bij het invallen van de schemering en de 
terras verlichting ingeschakeld.

Smart Home:  
uw voordelen op een rij
 � Integratie in de domotica
 � Koppeling met andere slimme apparaten
 � Besturing per smartphone vanaf elke plaats 
en op elk moment

 � Besturing per spraakassistent

Let op: Let er al bij de aankoop van uw draadloze 
systemen op of deze met de juiste draadloos ge-
stuurde motor zijn uitgerust. Zo kunnen ze ook op 
een later tijdstip nog worden geïntegreerd en aan 
andere slimme apparaten van hetzelfde systeem 
worden gekoppeld – een toekomstbestendige 
oplossing.

Met het Smart-Home-systeem van Somfy kunt u uw 
zonnescherm, serrezonwering, verlichting en terras-
verwarming van weinor integreren. Zo maakt u uw 
leven gemakkelijker. 

U kunt er niet alleen uw complete Smart Home 
Ready apparaten van Somfy mee besturen. Smart 
Home helpt u ook energie te besparen, want een 
automatische zonwering zorgt voor aangename 
schaduw en helpt om de kosten van klimaatregeling 
te verlagen. 

Of u laat uw woning bewoond lijken als u zelf op 
 vakantie bent: dagelijks wordt de verticale zon-
wering op een bepaald tijdstip neergelaten en gaat 
het licht in het huis aan – voor meer veiligheid, 
 wanneer u eens een keer niet thuis bent.

Smart Home  
Uw huis denkt mee.Smart

Framekleur WT 029/90146 I Dessin 3-847 porcelain 

Framekleur WT 29/80077 I Dessin Glasvezelscreen 7-211 white
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Overal op voorbereid met 
weersensoren
Op zonnige dagen worden terrassen op het zuiden en westen 

vaak flink warm. En ook in de woonruimtes erachter wordt 

het dan onaangenaam warm. Natuurlijk kunt u niet altijd ter 

plaatse zijn om uw zonwering tijdig uit te rollen. Hier zijn 

weersensoren van weinor of Somfy een slimme oplossing. 

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-745 cappuccino/birch

Vanaf een bepaalde sterkte van het zonlicht worden de zonnesensoren actief. Ze 

rollen automatisch het zonnescherm uit en zorgen zo voor aangename schaduw. 

Als het begint te regenen of als er wind opsteekt, sluiten wind- en regensensoren 

uw zonwering weer automatisch. Speciale productbeschermingssensoren bescher-

men uw zonnescherm tegen te veel trillingen, zoals bij windvlagen.

Automatische weersafhankelijke bediening –  
bescherming tegen zon, wind en regen

Weersensoren in één oogopslag

Weersensoren – uw voordelen
 � Automatisch in- en uitrollen van het zonne- 
scherm, afhankelijk van het weer

 � Statusindicatie met leds bij alle weinor BiSens weer-
sensoren, behalve productbeschermingssensor

 � Afhankelijk van de variant met stroomaansluiting, 
op batterijen of op zonne-energie

Zon-wind-regen- 
combisensor
 � Rolt het zonnescherm auto-
matisch bij zon uit en bij 
wind en regen weer in

 � Met stroomaansluiting

Zon-wind-sensor
 � Rolt het zonnescherm 
 automatisch bij zon uit en 
bij wind in

 � Met stroomaansluiting

Zonnesensor 
zonne-energie
 � Rolt het zonnescherm 
 automatisch bij zon uit en 
bij wind in

 � Werkend op batterij

Windsensor
 � Rolt het zonnescherm  
automatisch in bij wind

 � Werkend op batterij

Productbeschermings-
sensor
 � Rolt het zonnescherm in bij 
trillingen en bewegingen 
(bijv. windvlagen) – met 
 tafelafruimbescherming

 � Werkend op batterij

Zonnesensor
 � Rolt het zonnescherm  
automatisch bij zon uit

 � Werkend op batterij

Productbeschermings-
sensor
 � Rolt het zonnescherm in bij 
trillingen en bewegingen 
(bijv. windvlagen)

 � Werkend op batterij

weinor BiSens 
weersensoren

Somfy io-homecontrol 
weersensoren
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Hoogwaardige zonweringdoeken 

modern basics blue® · evermore · hi hello! 
Vind in onze 3-delige collectie uw favoriete dessin. Kies een beproefd 
 weefsel of ons compromisloos goede gerecyclede materiaal. Hetzij  
tijdloze,  harmonische tinten of creatieve trends – voor elke stijl en elk 
 weinor  zonnescherm is het juiste doek verkrijgbaar.

Precies mijn doek!
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Adembenemend mooi en duurzaam: ons grote  
assortiment doekdessins zorgt buitenshuis voor een huiselijke 
 atmosfeer – geheel naar uw eigen smaak.

Doeken met doorkijk  
voor verticale zonwering

Aantrekkelijke zonweringdoeken  
voor elke smaak

weinor verticale zonwering beschermen 
 terras en binnenruimtes betrouwbaar  tegen 
te hoge temperaturen en beschermen de 
privacy tegen ongewenste inkijk. Voor deze 
toepassing is de collectie screens by weinor® 
aan te raden. 

Deze bestaat uit drie verschillende, hoog-
waardige doeken: StarScreen,  Soltis® en 
glasvezelscreen. Alle bieden optimale zicht- 
en zonbescherming voor ramen, terras en 
balkon. Afhankelijk van de vereisten zijn 
 verschillende maten van transparantie en 
luchtdoorlatendheid mogelijk. 

Let op: Soltis®-doeken zijn niet verkrijgbaar voor 
VertiTex II Zip.

De prachtige doeken van my collections 2 
vallen in de smaak met hun boeiende ge-
weven effecten, moderne kleurstellingen en 
12 exclusieve dessins – voor het moderne 
buitenleven of de klassieke woonstijl. 

modern basics blue® 
De eerste duurzame zonweringdoeken 
 designed by weinor zijn onderscheiden met 
7 design- en duurzaamheidsprijzen. Nu heb-
ben we ze uitgebreid tot een hele collectie – 
voor iedereen die om onze toekomst geeft. 

evermore 
Innovatieve dessins met moderne structuren 
verlenen tijdloze, harmonische doeken in 
beige en grijs een persoonlijk tintje. Door 
nieuwe interpretaties van de moderne kleur 
grijs worden fans van klassieke tinten op 
hun wenken bediend.
 
hi hello! 
Kleurrijke doeken met innovatieve geweven 
accenten zorgen met hun zonnige kleur 
voor levendigheid en vreugde op uw terras. 
Plaatst u graag kleuraccenten met uw 
zonwering doek, dan vindt u hier een groot 
assortiment levendige dessins.

Hoogwaardige zonweringdoeken

De doeken voor weinor PergoTex II

Pergona® is de collectie voor de pergola- 
zonwering weinor PergoTex II. U kunt  
kiezen tussen Pergona® classic en Pergona® 
transparant.

Meer informatie over de fabrikant van onze zonweringdoeken en de brancheorganisatie Industrieverbands 
Technische Textilien, Rollladen, Sonnenschutz (ITRS e. V.) vindt u onder:  
www.weinor.nl/doekeigenschappen | www.weinor.be/doekeigenschappen

Het doek  
maakt het zonnescherm
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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.

9 WiGa-trendkleuren 

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 
 (standaard)

 � Meer dan 150 speciale 
RAL-kleuren

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

47 standaard RAL-kleuren

WT 029/10797
Approx.  

RAL 9010

WT 029/80081
Iron Glimmer  

Effect P 7

WT 029/70786
Sparkling Iron  

Effect

WT 029/80077
Approx.  

DB 703 Metallic

WT 029/90147
Approx.  

RAL 9007 Metallic WT 029/60740
Marrone 04  

Metallic

WT 029/50704
Approx.  

RAL 6009 Metallic

WT 029/90146
Approx.  

RAL 9006 Metallic
WT 029/71289

Approx.  
RAL 7016

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
Zandgeel

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 3002
Karmijnrood

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 3004
Purpurrood

RAL 8019
Grijsbruin

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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Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag:

Ervaar de wereld van 
weinor.nl | weinor.be 

AANPASSINGSKUNSTENAAR
 Serrezonweringen

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

WGM Top  Sottezza II

BLIKVANGER
  verticale zonwering VertiTex II

Bekroond met:

kleinste cassette
Alleen bij  weinor:

Cassettehoogte 7,5 cm – zelfs tot 6 m breedte

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

UW BUITENKAMER
 Terrasoverkappingen en Glasoases®

Terrazza Originale  w17 easy  WGM Top  Sottezza II  VertiTex II

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

TERRASGENOT
 Zonneschermen

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

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

Coverfoto: Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716 suede
Achterzijde: Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-515 alabaster
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Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®


