NIEUW!

SEMINA LIFE – ÉÉN VOOR ALLEN
Het cassettescherm

Zonneschermen

Terrasoverkappingen

Glasoases

Framekleur WT 029/90147 I Dessin 3-718

Het zonnescherm voor jouw huis, jouw leven en jouw genot
Jĳ doet wat jĳ wilt. En wanneer het om jouw familie gaat, dan maak je geen compromissen.
Ook wat zonwering betreft niet. Daarom heb jĳ voor Semina Life gekozen. Techniek,
optiek, prĳs: hier klopt gewoon alles. Daarvan kan jĳ zeker zĳn. Het cassettescherm
Semina Life – een klasse apart!

Framekleur RAL 9001 (crèmewit) I Dessin 3-501

Het scherm voor mijn persoonlijke stijl
Ontwerp is mĳn stokpaardje – en dat niet pas sinds gisteren. Wat ik mooi vindt aan de
Semina Life: de moderne, duidelĳke vorm en meer dan 150 mooie doekdessins evenals
meer dan 200 framekleuren. Daar komen de zĳdelingse kopplaatringen in hoogwaardige
edelstaal-look nog bĳ. Mĳn mening: dit zonnescherm is het highlight op mĳn terras.

Framekleur WT 029/71289 I Dessin 3-598

Het zonnescherm voor onze mooiste momenten op het terras
We houden van ongestoorde momenten met z‘n tweeën – en dat vooral buiten op ons terras. Daarom
hebben we gekozen voor de Semina Life met Volant Plus. Per druk op de knop zakt de verticale zicht- en
zonwering naar beneden – en dan zĳn we helemaal alleen. Met de warmwitte, traploos dimbare
LED-verlichting en het verwarmingssysteem Tempura is de aangename sfeer compleet.

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-503

Het grote zonnescherm voor de complete familie
Wĳ zĳn echte familie-mensen en we zĳn met velen. We zitten het liefste samen op het terras. En dan willen we allemaal
goed beschermt zĳn. Daar past het grote, solide zonnescherm Semina Life perfect bĳ. Wĳ waren vooral overtuigt door het
grote schaduwoppervlakte en de hoge kwaliteitsstandaard. Gedempte inlooprollen laten het scherm zachtjes sluiten,
de weinor LongLife-armen zĳn duurzaam belastbaar en zorgen voor een mooi strak doek. Wat willen we nog meer?

COMBINEER DESIGN EN COMFORT!
TOP ACTUELE
FRAMEKLEUREN
Bĳ weinor kunt u kiezen uit
47 standaardkleuren en tevens
meer dan 150 extra RAL-kleuren.
De poedercoating in eigen fabriek
waarborgt kleurechtheid en een
gelĳke glansgraad.

EXCLUSIEVE
DOEKKWALITEIT
Kies uit meer dan 150 doekvarianten
uw eigen dessin! Moderne nanotechnologie laat vuil eenvoudig wegdruipen. En de innovatieve techniek
van het spindopkleuren waarborgt
duurzame kleurbriljantie.

HOOGSTE KWALITEIT
Een strak doek is cruciaal voor de
totale uitstraling van het zonnescherm. Daarvoor zorgt de weinor
LongLife-arm met hightech-band.
Als uit één stuk: aantrekkelĳke
console-afdekkingen verbergen de
schroeven voor bevestiging van het
scherm aan de gevel.

MODERNE
DESIGN-AFDEKKINGEN

LICHT EN WARMTE
Uw opties voor meer comfort: geniet
van avonden op het terras onder warmwitte en traploos dimbare LED-spots.
Met het verwarmingssysteem
Tempura kunt u het terras ook in
de koelere uurtjes gebruiken. Het is
naderhand toepasbaar en wordt
onopvallend aan de cassette van het
scherm bevestigt.

De mooie kopplaatringen in edelstaal-look maken uw individuele
combinatie uit framekleur en doekdessin perfect af.
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EXCLUSIEVE weinor CASSETTESCHERMEN
Handzender met display
BiEasy 15M en BiEasy App

U kunt uw terrastechniek
ook met io-homecontrol®
besturen.
van

HANDIGE BESTURING

U zoekt een cassettescherm in de premium klasse voor uw terras?
Dan informeert uw weinor dealer u graag over de design-schermen
Zenara en Opal Design II. Deze twee hoogwaardige schaduwverschaffers staan voor compromisloze kwaliteit en perfect design –
ook in detail.

Kies voor een zonnescherm met motoraandrĳving en weinor
BiConnect besturing, dan kunt u per handzender of BiEasy App
zonwering, verlichting en verwarming heel eenvoudig bedienen.
De zonsensor laat het zonnescherm automatisch uitsturen –
of u nu thuis bent of niet.
U wilt Semina Life manueel bedienen? Ook geen probleem! Zowel
het zonnescherm als de Volant Plus zĳn met slingeraandrĳving uit
te rusten.

Technische gegevens van de Semina Life
max. breedte
6,5 m
max. uitval
4m
max. breedte met Volant Plus
6m
max. uitval met Volant Plus
3,5 m
Volant Plus mogelijke hoogtes 1 m, 1,5 m, 2,1 m
Motoraandrijving
standaard
Helling
5° tot 25°

Cassettescherm Zenara –
innovatief design tot in perfectie

Cassettescherm Opal Design II –
hoogste technologie met klassieke vormgeving

Beide zonneschermen worden samen 7 keer bekroond, met o.a.:

Bij de Semina Life zijn wand-, plafondof dakspantmontage mogelijk.

Opal Design II

Zenara
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Technische wĳzigingen voorbehouden. Kleurafwĳkingen kunnen druktechnisch optreden.
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