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TERRASCOMFORT
accessoires
voor zon- en weerwering

Volant Plus  Paravento  Duofix  Verwarmingssysteem Tempura  LED-verlichting  Besturingen

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

weinor PergoTex II
Pergola-zonwering, 2016

modern basics blue®
Duurzame collectie zonwering
doeken, 2021
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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

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
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Artares lamellendak, 2022
Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2021
modern basics blue®
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021
Kubata cassettescherm, 2019
w17 easy glazen schuifwand, 2018

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)
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Maak het u gemakkelijk!
Meer terrascomfort
door licht, verwarming & co.

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.

weinor Glasoase®, 2021
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Terrazza Pure
terrasoverkapping, 2019

modern basics blue®
Duurzame collectie zonwering
doeken, 2021

Plaza Viva
Pergola-zonwering, 2019

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

Met zekerheid beste weinor kwaliteit
Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Beste kwaliteit
made in Germany

ECHTHEIDS
CERTIFICAAT

Met zekerheid
een origineel product

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!

Belangrijke informatie:
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

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

Zonneschermen en serrezonweringen: 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 framekleur 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).
Bij de afgebeelde inrichtingsvoorwerpen gaat het
om weerbestendige outdoormeubels.
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Volant Plus –
automatisch gestuurde bescherming van voren

Framekleur WT 029/71289 I Dessin 3-598

Framekleur WT 029/71289 I Dessin 3-598

Extra zichtbescherming en
bescherming tegen verblinding
screens by weinor® –
Doekcollectie voor verticale
zonwering en zichtbescherming aan het venster en op
het terras.

Zonwering en regen- en windbescherming van boven is
effectief, maar niet altijd afdoende. Juist de laagstaande zon

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.

’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
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De Volant Plus van weinor kan optioneel in het
uitvalprofiel 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.

Technische gegevens van de Volant Plus
motoraandrijving

heeft weinor oplossingen ontwikkeld, die u een betrouwbare

standaard
(behalve Plaza Viva)

Volant Plus max. breedte

6m

bescherming aan alle zijden biedt.

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

Volant Plus:
uw voordelen op een rij
 optioneel voor de weinor zonneschermen
Opal Design II, Semina Life en Plaza Viva
 bescherming tegen verblinding en zichtbescherming tot een maximale volanthoogte van 2,1 m
 Plaza Viva: Volant Plus alleen met slingeraandrijving 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 en screens by weinor®
 weinor draadloze afstandsbediening
BiConnect met geïntegreerde tafelafruim
bescherming
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Paravento –
de zichtbescherming aan de zijkant

Duofix –
het dubbele zonnescherm van textiel

Framekleur RAL 9007 I Dessin zonnescherm 3-865 I Dessin Paravento 3-831

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 doekcollectie creëert de Paravento aantrekkelijke accenten.
Speciale functiedoeken bieden overdag bescherming 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.

Technische gegevens van de Paravento
max. uitschuiflengte
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4m

max. cassettehoogte

2,5 m

max. doekoppervlak

8 m2

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

Framekleur WT 029/80077 I Dessin 3-837

Duofix is ideaal voor zonwering op vrije opper
vlakken. Want aan beide zijden van de vrijstaande
constructie zijn hoogwaardige weinor zonneschermen bevestigd. Duofix is leverbaar in de uitvoering
met de weinor zonneschermen Opal Design II en
Topas en met de pergola-scherm 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:
uw voordelen op een rij
 voor gebruik op vrije oppervlakken
 integratie van weinor warmtestraler en
LED-verlichting 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 te bedienen met optionele
weinor BiConnect afstandsbediening

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
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Met de door weinor toegepaste infraroodtechniek bespaart u niet alleen geld.
In tegenstelling tot andere verwarmingstechnieken is de warmte namelijk ook direct voelbaar.
Infraroodtechniek: voordelig en aangenaam
De bedrijfskosten van de Tempura/Tempura Quadra
bedragen slechts 0,53 € per uur (bij een stroomprijs
van 0,35 €/kWh). De bedrijfskosten voor gangbare
warmtestralers – bijv. met gas – liggen aanzienlijk
hoger.
In vergelijking met elektrische kwartsstralers wordt
bij de weinor infrarood warmtetechniek direct de
huid verwarmd, niet de tussenliggende lucht.
Zo is de maximale warmte direct na het aanzetten
beschikbaar.

Tempura/Tempura Quadra:
uw voordelen op een rij
 directe warmte zonder vertraging door infraroodtechniek
 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
 met weinor BiConnect of Somfy io-home
control® afstandsbediening comfortabel te
bedienen en met fijne afstelling te dimmen,
bediening ook per schakelaar

Tempura Quadra –
modern hoekig design

Tempura –
ronde vormgeving

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

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

Technische gegevens van de Tempura Quadra

Technische gegevens van de Tempura

Vermogen

1.500 Watt *

Vermogen

1.500 Watt *

Netspanning/frequentie

230 V / 50 Hz

Netspanning/frequentie

230 V / 50 Hz

Gefilterd licht

tot 99%, nauwelijks verblindend

Gefilterd licht

tot 95%, nauwelijks verblindend

Verwarmingstechniek

infraroodstraling, directe warmte

Verwarmingstechniek

infraroodstraling, directe warmte

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 6-415

Warmtestraler Tempura –
kleine verwarming, grote prestaties
Tempura en Tempura Quadra
worden in Duitsland ont
wikkeld en geproduceerd.

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.
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Afstandsbediening
on/off

Afstandsbediening
weinor BiConnect/Somfy RTS

dimbaar met fijne afstelling weinor BiConnect/Somfy io-homecontrol®
(geïntegreerd in de voet van de behuizing)

on/off

weinor BiConnect/Somfy RTS

dimbaar met fijne afstelling weinor BiConnect/Somfy io-homecontrol®
(geïntegreerd in de externe designlijst)

De infraroodstralen zijn direct na het aanzetten voelbaar.

Besturing met kabel

De warmtebron is leverbaar als ronde versie en als Tempura

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.

Quadra met hoekige vormgeving.

bouwzijdig/versch. fabrikanten

Besturing met kabel

bouwzijdig/versch. fabrikanten

* Bij een gangbare huishoudzekering van 16 ampère kunnen doorgaans twee Tempura’s worden aangesloten.
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Milieuvriendelijk, duurzaam en voordelig –
hoogwaardige LED-spots

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 6-403

Framekleur WT 029/80077

LED-verlichting –
en de stemming stijgt
De LED-verlichting van weinor vormt een bijzonder accent
op ieder terras: met het warm gekleurde licht creëert de

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

Zuinige LED-technologie
 lichtopbrengst hetzelfde als van een 20 Watt
halogeenspot met 85 % minder energieverbruik
 de 2,6 Watt LED-spot van weinor levert 187 lumen
licht
 enorm lange levensduur van vele duizenden uren

LED-verlichting:
uw voordelen op een rij
 tijdloos, fraai design
 aangenaam, warmwit licht (ca. 3000 K)
 eenvoudig vervangen van individuele
LED-lampen mogelijk
 overal monteerbaar
 meer dan 200 framekleuren beschikbaar
 dimbaar met weinor BiConnect afstands
bediening of Somfy io-homecontrol®
 hoge lichtopbrengst bij laag energieverbruik

verlichting een sfeervolle atmosfeer en verlengt ze de gebruiksduur van het terras aanzienlijk. Gebaseerd op moderne
technologie, zorgen de innovatieve LED’s voor aanzienlijke
energiebesparingen.
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Let op: De weinor zonneschermen I/K, Semina, Cassita II en Topas kunnen worden uitgerust met een afzonderlijke LED-lijst. Bij alle andere zonneschermen zijn de LED-spots geïntegreerd in de zonneschermcassette.
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LED-lichtlijst RGB Stripe:
de sfeervolle terrasverlichting

Vier lichtlijsten – één kwaliteit:
sterke prestatie, sterk design
weinor biedt 6 verschillende lichtlijsten aan. Deze verschillen qua design,
functies en toepassingen. Met de LED-lichtlijst RGB Stripe is ook gekleurde
verlichting mogelijk.
• standaard
• optie
⎯ niet leverbaar

Varianten van de LED-lichtlijsten
Lichtlijst LED

Lichtlijst
LED Design
rond/hoekig

Lichtlijst
3Spot
rond/hoekig

LED-lichtlijst
RGB Stripe

650 cm

650 cm

650 cm

500 cm

11

11

3

60 LED/m

75 x 89 mm

80 x 51 mm

80 x 51 mm

31 x 65 mm

2,6 watt/LED-lamp

2,6 watt/LED-lamp

2,6 watt/LED-lamp

3,9 watt/m

187 lumen/spot

187 lumen/spot

187 lumen/spot

ca. 78 lumen/m

IP 44

IP 44

IP 44

IP 33

Techniek
Max. breedte
Max. aantal spots
Afmetingen lijst (B x H)
Vermogensverbruik
Lichtopbrengst
IP-beschermingsgraad
Montagevarianten
Framekleur WT 029/80077

De LED-lichtlijst van weinor zorgt met gekleurde
verlichting en geweldige lichteffecten voor een
unieke ambiance op uw terras. Het maakt niet uit
of ze aan de huisgevel, aan weinor producten of
andere terrasconstructies bevestigd worden – de
LED-lichtlijst RGB Stripe kan overal weerbestendig,
heel snel, gemakkelijk en ook naderhand gemonteerd worden.
Haar licht is gelijkmatig verdeeld, waardoor een
onvergelijkbare atmosfeer ontstaat. De verlichting
kan met de weinor draadloze besturing BiConnect
per handzender eenvoudig bestuurd en gedimd
worden. Wordt de besturing van fabrikant Somfy
gebruikt, dan gaat het in- en uitschakelen ook via
een handzender. Als alternatief kan een gewone
lichtschakelaar worden geïnstalleerd. Om de kleurtinten te wisselen en te dimmen wordt een knop
op de lichtlijst gebruikt.
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LED-lichtlijst RGB Stripe:
uw voordelen op een rij
 alleen bij weinor: gemakkelijke bediening
van de kleur-LED-lijst en alle andere weinor
producten met de handzender BiEasy 15M Go!
 48 kleur- en 3 wittinten
 overal weerbestendig gemonteerd, ook
naderhand
 meer dan 200 framekleuren beschikbaar
 hoge lichtefficiëntie met laag energieverbruik
 mooie cassette, flexibel en discreet monteerbaar

wand-, plafondmontage, montage direct aan het product

Kleuren
47 standaard framekleuren

•

•

•

•

Meer dan 150 andere
RAL-kleuren

•

•

•

•

9 WiGa-trendkleuren

•

•

•

•

Andere structuurkleuren

•

•

•

•

weinor BiConnect af
standsbediening dimbaar
(aanbevolen)

•

•

•

•

Somfy io-homecontrol®
dimbaar

•

•

•

•
kleurverstelling en
d immen via de lichtlijst

Somfy RTS
niet dimbaar

•

•

•

•
kleurverstelling en
d immen via de lichtlijst

Schakelaar met kabel
niet dimbaar

•

•

•

•
kleurverstelling en
d immen via de lichtlijst

Besturing
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Draadloos, kabel en sensoren:
bouwstenen voor meer comfort en veiligheid
Om zonnescherm en co. comfortabel te kunnen bedienen, biedt weinor diverse
technologieën aan. Enkele producten zijn ook bij weinor leverbaar met de
klassieke slingeraandrijving. Aanzienlijk comfortabeler is echter de gemotoriseerde
besturing van uw zonwering.
Bij de bedieningswijze van de motor zijn er twee mogelijkheden: per kabel of
draadloos. Bij de oplossing met kabel worden de commando’s via een kabel aan de
ontvanger doorgezonden. De draadloze variant heeft voor de stuurcommando’s
geen kabel nodig en zendt de signalen door radiogolven aan de ontvanger. Bij
beide technologieën is het gebruik van sensoren mogelijk, die uw weinor product
betrouwbaar beschermen tegen het weer en tegen beschadigingen.

Besturing BiConnect:
uw voordelen op een rij
 betrouwbaar signaal ook bij dikke wanden
 directe terugmelding dankzij controlefunctie op de handzender (bi-directioneel
en draadloos)
 lagere elektromagnetische emissie dan bij
conventionele radiotechniek
 beveiligde radiofrequentie, geen storingen
door telefoon of wifi

Uiterst moderne routingtechnologie:
betrouwbare draadloze doorgifte
De routing is een belangrijk onderdeel van de
weinor afstandsbediening BiConnect. Daarbij wordt
het signaal zonder storingen en betrouwbaar door
de handzender via meerdere stations doorgezonden,
tot de gewenste ontvanger bereikt is.

Routingtechnologie:
betrouwbare draadloze doorgifte

2

Ontvanger

3

Ontvanger

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716

Comfortabel bedienen –
slimme besturingen

1

4

Ontvanger

Beoogde
ontvanger

Gebouw

Lekker tot rust komen en ontspannen – met de weinor draadloze B
 iConnect-besturing is dat nog gemakkelijker. Draadloos
of via kabel gestuurd: niet alleen uw zonnescherm of de
zonweringen van uw terrasoverkapping kunnen moeiteloos
worden bediend, maar ook de verlichting en de verwarming.

Belangrijke opmerking: de routing werkt niet bij dimmen, programmeren en voor servicesignalen.
Routingsignaal en retoursignaal
14

15

BiConnect – modernste elektronica
voor uw terrascomfort
Gewoon intuïtief.

Als het gaat om intuïtieve en moeiteloze bediening van terrasvoorzieningen, is de innovatieve
BiConnect afstandsbediening van weinor een echte aanrader.

Verwarmingssysteem
Tempura

Lichtlijstsystemen LED
Volant Plus
BiConnect
weersensoren

weinor zonnescherm
met motor

Handzender met
display BiEasy 15 M Go!

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716

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

weinor BiConnect afstands
bedieningen –
één bediening voor alles
U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonnescherm met een druk op de knop vanuit de ligstoel regelen?
Dan is BiConnect van weinor exact de juiste oplossing voor u.
Makkelijk te bedienen handzenders met of zonder display
sturen het storingsvrije radiosignaal dankzij routingtechnolo-
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gie zelfs door metalen gevels en dikke isolatielagen.

Handzender met LED
BiEasy 1M of 5M

BiEasy hand- en wandzender –
veilig, eenvoudig en comfortabel
Zonwering, verlichting en verwarming kunnen comfortabel worden bediend met de BiEasy handzenders
1M, 5M en 15M Go!. Ze overtuigen door hoogwaardig design en kunnen worden bevestigd aan een
magnetische wandhouder.
Perfect voor de bediening van meerdere apparaten
is de handzender met display BiEasy 15M Go! Met de
weinor BiEasy draadloze wandzender kunt u afzonderlijke zonneschermen of meerdere zonneschermen
tegelijk heel eenvoudig per druk op de knop activeren, geheel zonder bedrading.

Wandzender BiEasy

BiConnect:
uw voordelen op een rij
 eenvoudige besturing van zonwering
producten en toebehoren
 intuïtieve bediening
 terugmelding via handzender
 veilig radiosignaal door routingtechnologie

17

BiSens weersensoren –
automatische bescherming tegen zon, wind en regen

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-745

Met weinor weersensoren
goed beschermd

BiSens weersensoren activeren uw weinor zonnescherm met afstandsbediening automatisch – ook
als u even geen zicht op uw zonnescherm heeft.
Wordt het in de loop van de dag te warm? Geen
probleem. Met de weinor zonnesensor schuift
het zonnescherm tijdig uit en zorgt het voor aangename schaduw. Daardoor worden uw terras en
interieur niet te warm. Ook bij wind of regen wordt
de zonwering automatisch ingehaald. Zo blijft deze
droog en wordt zij niet beschadigd.

BiSens weersensoren:
uw voordelen op een rij
 automatische activering bij bereiken van de
drempelwaarden
 statusindicatie met LED (behalve bij Agido)
 transparante behuizing (behalve bij Agido)
 afhankelijk van de variant met stroomaan
sluiting, op batterijen of op zonne-energie

Wat voor zin heeft het beste zonnescherm, als het bij zon
niet uitgeschoven wordt en terras en interieur warm worden?

U heeft de keuze uit de volgende weinor weersensoren:

Hier helpen weinor weersensoren u betrouwbaar verder. Ze

BiSens SWR-230V / Zon-wind-regen-combisensor

schuift het zonnescherm automatisch bij zon uit en bij wind en regen weer in

BiSens SW-230V / Zon-wind-sensor

schuift het zonnescherm automatisch bij zon uit en bij wind in

beschermen het doek bij regen, de zonneschermconstructie
bij sterke wind en uw interieur tegen verbleken door
uv-stralen.
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BiSens SW-Solar+ / Zonnesensor*

schuift het zonnescherm automatisch bij zon uit en bij wind in

BiSens Agido-3V / productbeschermingssensor, batterij aangedreven

schuift het zonnescherm bij trillingen en bewegingen (bijvoorbeeld windvlagen) in

* Langere tijd zonder zonlicht kan tot ontlading leiden, de zonwering gaat dan in de beschermingsmodus.
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Het doek
maakt het zonnescherm
Adembenemend mooi en duurzaam: onze grote keuze
aan doekdessins brengt huiselijke sfeer naar buiten – 
geheel naar uw persoonlijke smaak.
Aantrekkelijke zonweringdoeken
voor elke smaak

Doeken met doorkijk
voor verticale zonweringen

Hoogwaardige zonweringdoeken

momentum

mélange

not crazy.

De weinor doekcollectie my collections
bestaat uit 3 exclusieve deelcollecties met in
totaal 143 dessins.
weinor doeken zijn gemaakt van de mate
rialen polyester of acryl en zijn spindop
geverfd. Dit garandeert een buitengewoon
lange levensduur, blijvend stralende kleuren
en een hoge UV-bestendigheid.
Dankzij de weefselbescherming van teflon
is het oppervlak olie-, water-, vuilafstotend
en beschermt het tegen bederf.
Ook op het vlak van milieuvriendelijkheid
overtuigt my collections. De d
 oeken zijn vrij
van schadelijke stoffen en voldoen aan alle
noodzakelijke milieunormen.

weinor verticale zonwering beschermt
terras en binnenruimtes betrouwbaar tegen
te hoge temperaturen en schermt de privé
sfeer af tegen ongewenste blikken. Voor
deze toepassing is de collectie screens by
weinor® aan te raden.

Aanwijzing: Soltis®-doeken voor VertiTex II Zip
niet verkrijgbaar.

Duurzaam & exclusief bij weinor

Pergona®
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MODERN GREYS

mélange
MODERN BEIGES

Ze bestaat uit vier verschillende, hoogwaardige doeken: StarScreen, Perluca, Soltis® en
glasvezelscreen. Alle bieden optimale zichtbescherming en zonwering voor ramen, terras en balkon. Afhankelijk van de vereisten
zijn verschillende maten van transparantie
en luchtdoorlaatbaarheid mogelijk.

De doeken voor weinor PergoTex II

De weinor doekcollectie modern basics blue®
omvat 16 moderne dessins in beproefde
weinor polyesterkwaliteit. Voor de productie
van het weefsel wordt 85% gerecycled PET
gebruikt.

momentum

Pergona® is de collectie voor het pergolascherm weinor PergoTex II. U kunt kiezen
tussen Pergona® classic en Pergona®
transparant.

Meer informatie van de fabrikanten van onze zonweringdoeken en van het Industrieverband
Technische T
 extilien, Rollladen, Sonnenschutz (ITRS e.V.) vindt u op:
weinor.nl/doekeigenschappen | www.weinor.be/doekeigenschappen

not crazy.
MODERN COLOURS

momentum, mélange en not crazy.
Kies uit de 3 deelcollecties uw lievelings
dessin. Tijdloos neutrale, harmonieuze of
creatieve trends – voor elk smaak bieden wij
het juiste materiaal en de bijpassende tint.

Hoogwaardige zonweringdoeken

47 standaard RAL-kleuren

RAL 7021
Zwartgrijs

RAL 8001

RAL 9001

Okerbruin

Crèmewit

RAL 8022

RAL 9010

RAL 9016

Zwartbruin

Zuiver wit

Verkeerswit

Meer dan 200 topactuele
framekleuren

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006

RAL 8017

Blank aluminiumkleurig

RAL 8019

Chocoladebruin

weinor 7319

Grijsbruin

Weinorgrijs

RAL 8016

Verffabrikanten spannen zich intensief in om
de stabiliteit van de kleurschakeringen te
waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen 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.

Mahoniebruin

RAL 7035
Lichtgrijs

RAL 7030
Steengrijs

weinor 8077
Kiezelgrijs

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7040

RAL 8003
Leembruin

Venstergrijs

RAL 9007

Grijs aluminiumkleurig

RAL 5021

Dennengroen

Pastelblauw

RAL 7039
Kwartsgrijs

vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige
architectuur.

RAL 6009

Waterblauw

RAL 5024

200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit

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

weinorbruin

RAL 7032

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan

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

RAL 6012

Zwartgroen

RAL 7015
Leigrijs

RAL 6011

Resedagroen

RAL 5014

RAL 6005

Duifblauw

Mosgroen

RAL 4005
RAL 7016

RAL 3004

Blauwlila

RAL 5005

Purpurrood

RAL 1002

Signaalblauw

Antracietgrijs

Zandgeelw

RAL 1034

RAL 2002

RAL 5009

Pastelgeel

Vermiljoen

Azuurblauw

RAL 1014
Ivoor

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

RAL 1015

Licht ivoorkleurig

RAL 4006

Karmijnrood

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

RAL 3007

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

RAL 1003

Zwartrood

Nachtblauw

Signaalgeel

RAL 2011
Dieporanje
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WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P 7

RAL 3002

Verkeerspurper

RAL 5022

9 WiGa-trendkleuren

RAL 2000
Geeloranje

RAL 1023

Verkeersgeel

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
23
Marrone 04
Metallic

Coverfoto: Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716
Achterzijde: Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-515

Zonneschermen

Terrasoverkappingen

Glasoases®

Zonneschermen

Terrasoverkappingen

Glasoases®

Zonneschermen

Terrasoverkappingen

Glasoases®

Zonneschermen

Terrasoverkappingen

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programmawijzigingen
voorbehouden. Het weinor productassortiment kan per land verschillen.
Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.

weinor print klimaatneutraal.
Overige informatie op: www.weinor.nl/klimaatneutrale_druk

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

Glasoases®

BLIKVANGER
verticale zonwering VertiTex II

UW BUITENKAMER
Terrasoverkappingen en Glasoases®

AANPASSINGSKUNSTENAAR
Serrezonweringen

TERRASGENOT
Zonneschermen

Alleen bij weinor:

kleinste cassette

Cassettehoogte 7,5 cm – zelfs tot 6 m breedte

Kubata

Opal Design II

Semina Life

Cassita II

I/K/N 2000

Semina

Topas

Terrazza Originale

w17 easy

WGM Top

Sottezza II

VertiTex II

WGM Top

Sottezza II
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Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag:

