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weinor zonneschermen
Sterk in kwaliteit en design
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weinor ZONNESCHERMEN
Hoogwaardige zonwering
die steeds past
Belastbaar en duurzaam: knikarmschermen van weinor combineren prestigieus design
met eersteklas technologie. Afhankelijk van de montagelocatie, het gewenste comfortniveau
en de uitrusting kunt u kiezen uit drie verschillende zonneschermcategorieën.

Cassetteschermen
In de cassette rusten het doek en de techniek veilig
als in een kluis – de perfecte oplossing, wanneer u
de optimale bescherming voor uw zonwering wenst.
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Halfcassetteschermen
Bij het halfcassettescherm worden doek en techniek
veilig omsloten door de zonneschermoverkapping
en het ingeschoven uitvalprofiel. Voor meer bescherming in vergelijking met een open zonnescherm.
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Open zonneschermen
Een open zonnescherm is de opstap naar de weinor
zonneschermwereld. Het is vooral geschikt, wanneer
bijvoorbeeld een balkon erboven het zonnescherm
beschermt tegen weersinvloeden.
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DESIGN

Design is gevoel voor stijl –
compromisloos met fraaie vormgeving
Klassiek of avant-gardistisch – weinor zonneschermen vallen op met hoogwaardige
materialen en een esthetische vormgeving.
Zo is de meest geavanceerde technologie
opgenomen in een modern design. Kies
volledig volgens uw eigen wensen en uw
persoonlijke inrichting het zonnescherm
dat perfect bij u past.

weinor ZONNESCHERMEN
Highlights

Beste kwaliteit
made in Germany

Al jarenlang staat weinor voor consequente innovatie

COMFORT

op het vlak van zonneschermvormgeving. Met de designzonneschermen zet weinor nieuwe maatstaven.

TECHNIEK

Voor lange terrasavonden –
sfeervolle LED-verlichting
Als optie zijn alle zonneschermen leverbaar met geïntegreerde LED-verlichting
of verschillende LED-lijsten. Krachtige
LED-spots verspreiden een aangenaam
warmwit licht, ook als het zonnescherm
ingeschoven is. Bedien en dim uw
zonnescherm met de draadloze afstandsbediening weinor BiConnect. De
bijzonder energie-efficiënte LED-spots
hebben een levensduur van 30.000 uur.

weinor LongLife-arm –
een naam die verplichtingen schept
De stille weinor LongLife-arm valt op door
een bijzonder hoge spankracht – zelfs bij
hoge windbelastingen. Dit zorgt voor een
excellente doekstand. De belastbare hightech-paumelle is tot 100.000 cycli getest.
Hierop geven wij u 10 jaar garantie.
Voor nog meer stabiliteit zorgt het vormgesmeed aluminium in het scharnier.

Framekleur RAL 7021 I Dessin 3-708

ZENARA/LED
Innovatief design
tot in perfectie
Basis voor het baanbrekende design van de weinor Zenara
is de innovatieve technologie. Met optionele LED-verlichting
laat dit zonnescherm niets te wensen over.
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ZENARA/LED – Highlights en varianten
Avant-gardistisch design voor stijlpuristen
Eén geheel met de gevel: zelfs
 bijzonder stabiele cassette
bij grote breedtes heeft de
 tot 6,5 m breed – vanaf 5,5 m
Zenara slechts twee wandaangepatenteerde kabelspansluitingen nodig.
ningstechnologie uit de bruggenbouw
 met weinor LongLife-arm
(10 jaar garantie)

Optiek als uit één stuk dankzij onzichtbare techniek
Voor een minimalistische look
 elektronica en besturing
zijn alle technische componenverborgen in de cassette
ten onzichtbaar opgenomen in
 gepatenteerd OptiFlow-
de behuizing van de Zenara.
Systeem® voor de beste
doekstand

Aanzienlijk langer genieten op het terras dankzij
LED-verlichting
Met het aangenaam warmwitte  bijzonder energie-efficiënt
licht van de uitvoering Zenara
 levensduur 30.000 uur
LED kunt u genieten van lange
 traploos dimbaar met afavonden.
standsbediening BiConnect
 ook bruikbaar bij opgerold
zonnescherm

Zenara/LED
max. breedte

max. uitval

650 cm

400 cm
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Framekleur WT 029/80077 I Dessin 3-509

Framekleur WT 029/80077 I Dessin 4-320

OPAL DESIGN II/LED
Terrasleven in grootse stijl
Hoogwaardige technologie ontmoet eersteklas design – de
Opal Design II van weinor voldoet aan de hoogste eisen aan een
cassettescherm van de premiumklasse. Het scherm is ontworpen
voor zonwering op grote oppervlakken en past dankzij zijn tijdloos
klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur van de gevel.
Met zijn fraaie cassette brengt het chique accenten aan in de
gevel. Een veelheid aan productkenmerken zorgt voor eenvoudige
bediening, overtuigend comfort en een lange levensduur. 
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Framekleur RAL 9016

Zonnescherm van topklasse
met sterke uitrusting
Met Volant Plus en geïntegreerde LED-verlichting voldoet
de Opal Design II aan de hoogste eisen. Systemen met
meerdere velden toveren ook grote terrassen om in een
schaduwrijke plek, waar het goed toeven is.
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OPAL DESIGN II/LED – Highlights en varianten
Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen
Groot, krachtig en veilig – de
 tijdloos klassiek design
Opal Design II overtuigt ook de
 gecertificeerd tot windkracht 5
meest veeleisende terrasliefheb-  met weinor LongLife-arm
bers.
(10 jaar garantie)

De sikkelsignalering – uniek veilig sluiten
Wanneer de zijdelingse sikkel
 veilig sluiten van het sikkel
elementen van het uitvalprofiel
element met een hoorbare klik
gesloten zijn, is het zonne unieke gepatenteerde oplosscherm betrouwbaar beschermd
sing made by weinor
tegen vocht en vuil.

Lange terrasuren dankzij geïntegreerde LED-verlichting
De Opal Design II LED verspreidt  levensduur 30.000 uur
een sfeervol warmwit licht voor  bijzonder energie-efficiënt
nog langer terrasplezier.
 traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
 ook bruikbaar bij opgerold
zonnescherm

Volant Plus – meer privacy en bescherming tegen verblinding
Met zijn geïntegreerde verticale  volanthoogte tot 210 cm
zonwering biedt de Opal Design  de beste doekstand door
II Volant Plus optimale zon
gepatenteerd OptiFlow-
wering, bescherming tegen verSysteem®
blinding en zichtbescherming.
 gecoördineerde Volant-besturing met BiConnect – tafelafruimbescherming ingebouwd

Meerveldinstallaties voor bijzonder grote
schaduwoppervlaktes
Voor gecombineerde systemen
 voor brede terrassen tot 48 m²
met meerdere velden worden
 verbindende spleetafdekking
twee doekvelden met één
tussen de installaties
motor verbonden. Zo kunnen
 bij gekoppelde systemen LEDze gelijktijdig worden bediend
spots asymmetrisch verdeeld
(behalve bij Volant Plus-optie).
Opal Design II/LED

Optie Volant Plus

max. breedte

max. uitval

max. breedte

max. uitval

uitval Volant Plus

650 cm/1.200* cm

400 cm

500/600 cm

350/300 cm

100, 150, 210 cm

* 2-delige systemen
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Framekleur WT 029/90147 I Dessin 3-718

Framekleur RAL 9001 I Dessin 3-501

SEMINA LIFE/LED
Één voor allen
Semina Life is een echte allrounder onder de cassettezonweringen.
Overtuigend door een modern en fris design in combinatie met
jarenlang beproefde weinor techniek. Veel technische highlights staan
garant voor een hoog comfort en een lange levensduur. Of u nu
oud of jong bent, modern of klassiek: Semina Life is altijd precies de
juiste keuze – eigenlijk een klasse op zich!
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Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-503

Een moderne look
met mooie features
Met de opties Volant Plus en de in de cassette
geïntegreerde spots bij Semina Life LED blijft er
nauwelijks iets te wensen over.
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SEMINA LIFE/LED – Highlights en varianten
Fris design met moderne techniek
De Semina Life cassette is stijlvol  modern en helder design
en beschermd tegen weersin innovatief en nagenoeg
vloeden. De fraai gevormde
slijtagevrij sluiten van de zonkopplaatringen in RVS-look zijn
wering
een fraaie afronding voor de
combinatie van framekleur en
doekmotief.

Semina Life LED – cassette met geïntegreerde LED verlichting
Door de in de cassette geïnte levensduur 30.000 uur
greerde LED-spots krijgt u een
 bijzonder energie-efficiënt
sfeervolle verlichting op het
 LED traploos dimbaar met
terras.
afstandsbediening BiConnect

Volant Plus – verticale bescherming tegen inkijk en verblinding
De Volant Plus is op een ele
 traploos uitrolbaar tot 210 cm
gante manier geïntegreerd in
 de beste doekstand door
het uitvalprofiel van het zonnegepatenteerd OptiFlow-
scherm. Op deze manier heeft
Systeem®
u bescherming tegen inkijk en
 BiConnect – tafelafruimbeverblinding bij laagstaande zon.
scherming ingebouwd

Semina Life/LED

Optie Volant Plus

max. breedte

max. uitval

max. breedte

max. uitval

uitval Volant Plus

650 cm

400 cm

600 cm

350 cm

100, 150, 210 cm
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Framekleur RAL 9007 I Dessin 3-718

CASSITA II/LED
Een juweeltje in een cassette
Slank design en moderne techniek – met de puristische
vormgeving en de extreem vlakke cassette past de Cassita II
perfect binnen moderne woontrends. Veel details zorgen
voor comfort.
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CASSITA II/LED – Highlights en varianten
Modern wonen met slank cassettedesign
Voor fans van moderne woon fraaie aluminiumkappen
cultuur: de Cassita II overtuigt
 verborgen schroeven
dankzij het nieuwe, minimalis
 slechts twee wandaansluitintische design in harmonieus
gen nodig
vlakke ovaalvorm.

Sterk presterende technologie met minimale plaatsbehoefte
Optimaal beschermd: in de
 belastbare en bijzonder stille
cassette zit de allernieuwste
weinor LongLife-arm
weinor zonneschermtechnolo(10 jaar garantie)
gie verborgen.
 stijve OptiNut-as zorgt voor
optimale doekstand

Ledverlichting – voor lange terrasuren
Aangename zomeravonden
 bijzonder energie-efficiënt
op uw terras – voor sfeervolle
 levensduur 30.000 uur
verlichting met warmwit licht
 traploos dimbaar met afzorgt de Cassita II LED.
standsbediening BiConnect
 ook bruikbaar bij opgerold
zonnescherm

Cassita II/LED
max. breedte

max. uitval

550 cm

300 cm
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Framekleur RAL 9016 I Dessin 6-318

I 2000/K 2000/N 2000
Beproefde technologie,
tijdloos design
Bij de cassette-zonneschermen I2000 en K2000 gaat het
om ware klassiekers. Hiermee biedt weinor oplossingen
voor elke bouwsituatie – met en zonder achterwand. De
N 2000 is speciaal voor gevelnissen ontworpen.
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I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights en varianten
Flexibele alleskunner voor elke gevel
Met klassieke afmetingen en
 1-delige systemen tot 7 m
een duizendmaal beproefd
breedte en 4 m uitval
ontwerp zijn deze cassette belastbare en bijzonder stille
schermen geschikt voor elke
weinor LongLife-arm
bouwkundige situatie.
(10 jaar garantie)

Perfect beschermd en op vele wijzen aan te brengen
Bij opgerold zonnescherm zijn
 K 2000 met volledig gesloten
doek en techniek veilig in de
cassette voor elke bouw
cassette beschermd. Afhankelijk
situatie
van de plaats van montage zijn
 I 2000 zonder achterwand
er verschillende varianten beprofiel voor de wandmontage
schikbaar.

Systemen met meerdere velden voor grote terrassen
Voor bijzonder grote terrassen
 voor zonwering tot 12 m
zijn gekoppelde, 2-delige systebreed en 4 m uitval
men geschikt, die met één mo doorgaand doek of spleet
tor in- en uitgeschoven kunnen
afdekking voor de verbinding
worden.
van twee doekvelden

N 2000 – Specialist voor nissituaties
Dankzij het bijzonder vlakke
 gelijke afsluiting van het uituitvalprofiel van de N2000 is dit
valprofiel met de huisgevel
scherm de perfecte oplossing
 exact sluiten van het uitvalprovoor inbouw in gevelnissen.
fiel dankzij het kantelscharnier

I 2000/K 2000

N 2000

max. breedte

max. uitval

max. breedte

max. uitval

700 cm/1.200* cm

400 cm

600 cm

350 cm

* 2-delige systemen
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Framekleur WT 029/90146 I Dessin 6-331

SEMINA
Modern design
en krachtige techniek
Het compacte halfcassettescherm Semina is sterk in prijs,
werking en design. Het biedt een rechtlijnige vormgeving
en uitstekende kwaliteit.
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SEMINA – Highlights en varianten
De compacte halfcassette – frisse, moderne esthetiek
Hier beschermt de halfronde
 compacte vormgeving
zonneschermoverkapping in
 belastbare en bijzonder stille
combinatie met het grote uitvalweinor LongLife-arm
profiel doek en techniek tegen
(10 jaar garantie)
vuil.

Energie-efficiënt – de optionele LED-lichtlijst
Nog langer terrasplezier – voor
 bijzonder energie-efficiënt
een aangenaam warmwit licht
 levensduur 30.000 uur
’s avonds zorgt naar wens de
 traploos dimbaar met
LED-lichtlijst.
afstandsbediening BiConnect
 ook bruikbaar bij opgerold
zonnescherm

Windbeveiliging – bescherming voor het zonnescherm
De weinor knikarm met ge
 beproefde, onderhoudsvrije
patenteerde windbeveiliging
techniek
voorkomt dat het zonnescherm  alle onderdelen uit gesmeed
omhoogklapt bij wind die
en geëxtrudeerd aluminium
onder het scherm slaat.

Semina
max. breedte

max. uitval

700 cm

350 cm

23

24

Framekleur WT 029/60740 I Dessin 6-301

Framekleur WT 029/90147 I Dessin 6-324

LIVONA/LED
De essentie van een zonnescherm
Intelligente technologie vormt de basis voor het minimalistische
design van het open zonnescherm Livona. Dankzij de minimalistische
vormgeving van de zonwering lijkt deze te zweven en is heel veel
doek zichtbaar. Optioneel zorgt innovatieve LED-verlichting voor
sfeervolle accenten. In combinatie met framekleur en doek is de
Livona meer dan een balkon- of terraszonwering: een modern stijl
element voor het buitenleven.
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Framekleur WT 029/60740 I Dessin 6-301

Minimalistisch design
De coole vormgeving van de Livona berust in eerste
instantie op heldere lijnen en een weglaten van over
bodige details. Fraaie aluminium kappen, een extra
slank uitvalprofiel en een design als uit één stuk –
de look voor een modern levensgevoel.
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LIVONA/LED – Highlights en varianten
Zwevend, open zonnescherm voor nog meer doekgevoel
Outdoor-living is meer dan een
 vrijwel onzichtbare draagbuis
trend. Het open zonnescherm
 extra slank uitvalprofiel
Livona biedt textiele gezellig geen schroeven zichtbaar
heid dankzij vele technische
 2-delige systemen tot 12 m
innovaties.
met doorlopend doek (glij
lager) of spleetafdekking

weinor LongLife arm – gegarandeerd belastbaar en duurzaam
De LongLife arm van de Livona
 uiterst belastbare highis bijzonder stil, licht en daarbij
tech-paumelle met meer dan
uiterst bestendig dankzij
100.000 cycli bij het testen
matrijsgesmeed aluminium.
 10 jaar garantie
 voor een perfecte doekstand

Sfeervolle verlichting met de Livona LED
De weinor Livona LED fascineert  bijzonder energie-efficiënt
door de combinatie van twee
 levensduur 30.000 uur
LED-lichtringen op de zijdelingse  traploos dimbaar met
afdekkappen en de extra slanke
afstandsbediening BiConnect
lichtlijst LED Slim.
 ook bruikbaar bij opgerold
zonnescherm

Volant Plus – verticale zichtbescherming en zonwering
geïntegreerd
Als u zeer gehecht bent aan uw  biedt bescherming tegen
privacy en bescherming wenst
verblinding en inkijk tot een
tegen laagstaande zon, dan
volanthoogte van 210 cm
is de Livona/LED Volant Plus
 gepatenteerd OptiFlow-
precies het juiste voor u.
Systeem® voor de beste doek
 traploos uitrolbaar
stand
 met BiConnect-besturing –
tafelafruimbescherming ingebouwd

Livona/LED
max. breedte

Optie Volant Plus
max. uitval

700/1.200*/600** cm 400 cm
* 2-delige systemen/** Livona LED

max. breedte

max. uitval

uitval Volant Plus

500/600 cm

350/300 cm

100, 150, 210 cm
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Framekleur RAL 7040 I Dessin 3-515

TOPAS
Het klassieke startersmodel
Hoge kwaliteit voor een klein budget – het open zonnescherm weinor Topas is het perfecte startersmodel.
Dankzij de vele verschillende uitvoeringen biedt de Topas
voor iedere bouwsituatie de passende oplossing.
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TOPAS – Highlights en varianten
Ongecompliceerd en windbestendig – het voordelige
zonnescherm
Het open zonnescherm Topas is  1-delige systemen tot 7 m
bijzonder windbestendig. Met
breedte en 4 m uitval
een prachtig doek uit de uit
 belastbare en bijzonder stille
gebreide weinor doekcollectie
weinor LongLife-arm
zorgt het voor gerieflijkheid.
(10 jaar garantie)

Voor zeer verschillende bouwkundige situaties
Als open zonnescherm is de
 afdekking met een dakprofiel
Topas bijzonder geschikt voor
mogelijk
montage in nissen of onder
 2-delige installaties tot 12 m
balkons. Er zijn vele verschillenbreed met spleetafdekking of
de uitvoeringen verkrijgbaar.
doorlopend doek

Meerveldinstallaties – voor bijzonder grote
schaduwoppervlaktes
De Topas is ook als gecombi als 2-delige installatie tot 12 m
neerde meerveldinstallatie voor  doorgaand doek of spleet
zeer grote terrassen verkrijgafdekking voor de verbinding
baar.
van twee doekvelden

Topas
max. breedte

max. uitval

700 cm/1.200* cm

400 cm

* 2-delige systemen
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Gewoon intuïtief.

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-725

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

Meer comfort
door slimme oplossingen
U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonnescherm 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 co. mogelijk.
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TOEBEHOREN EN BESTURING – Comfort en veiligheid
Volant Plus – optie voor inkijkbescherming en zonwering
Voor uw Volant Plus kunt u
kunnen kijken, zijn het doorzichhet doekdessin van het hoofdtige acryldoek Perluca of het
scherm uitkiezen. Wanneer
hightech klimaatdoek Soltis®
u bovendien naar buiten wilt
het best geschikt.

Paravento – met één handeling inkijkbescherming aan
de zijkant
Een andere mogelijkheid
Paravento biedt optimale windom meer privésfeer te creëren,
en inkijkbescherming en kan
bieden onze uitschuifbare zij
qua doek en kleur aan uw zonbeschermingswanden: de
nescherm worden aangepast.

Weersensoren – automatische reactie op wind en weer
Weersensoren schuiven uw
 zonnesensor
zonnescherm automatisch uit
 zon-windsensor
bij zon en als optie weer in bij
(ook op zonne-energie)
regen en wind:
 zon-wind-regensensor

Warmtestraler Tempura – behaaglijke warmte op
koelere dagen
Aangename warmte zonder
1.500 watt. Ze is heel eenvoudig
voorverwarmen: de energie
te bedienen en te dimmen met
zuinige infraroodverwarming
de draadloze afstandsbediening
Tempura levert een verwarBiConnect.
mingsvermogen van meer dan

Slingeraandrijving – wanneer de omstandigheden daarom
vragen
U kunt uw zonnescherm naar
sluiting mogelijk is. Ook als u uw
keuze ook met een slinger inzonnescherm slechts zeer zelen uitschuiven – bijvoorbeeld
den gebruikt, kan dit een goede
wanneer geen elektrische aanoplossing zijn.
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colours

by weinor®
Meer dan

150
dessins

Prachtige DOEKEN
voor iedere toepassing
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.

Colours by weinor®: de doeken voor uw zonnescherm

true
colours
acryl collectie

weinor true colours is de acryldoekcollectie met prachtige
kleuren. Deze overtuigt door een
buitengewoon lange levensduur
en heldere kleuren – voor permanent mooie doekdessins.

magic
colours

WeiTex® polyester collectie

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

Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen

Perluca

Soltis®

Acryl klimaatdoek voor
verticale zonweringen

Hightech klimaatdoek voor
verticale zonweringen

weinor Perluca, de doekcollectie
met regelmatige openingen,
biedt luchtige zonwering en inkijkbescherming. Voor Volant Plus
of Paravento.

Als alternatief is er voor de verticale zonwering het hightech-doek
Soltis®. Het is bijzonder luchtdoorlatend dankzij microporiën.
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47 standaard RAL-kleuren

RAL 7021
Zwartgrijs

RAL 8001

RAL 9001

Okerbruin

Crèmewit

RAL 8022

RAL 9010

RAL 9016

Zwartbruin

Zuiver wit

Verkeerswit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006

RAL 8017

Blank aluminiumkleurig

RAL 8019

Chocoladebruin

weinor 7319

Grijsbruin

Weinorgrijs

RAL 8016

Mahoniebruin

RAL 7035
Lichtgrijs

RAL 7030
Steengrijs

weinor 8077
weinorbruin

RAL 7032
Kiezelgrijs

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7040

Venstergrijs

RAL 9007

Grijs aluminiumkleurig

RAL 5021

RAL 6009

Waterblauw

RAL 5024

Dennengroen

Pastelblauw

RAL 7039
Kwartsgrijs

RAL 7015
Leigrijs

RAL 6011

Resedagroen

RAL 5014

RAL 6005

Duifblauw

Mosgroen

RAL 4005
RAL 7016

RAL 3004

Blauwlila

RAL 5005

Purpurrood

Signaalblauw

Antracietgrijs

RAL 1034

RAL 2002

RAL 5009

Pastelgeel

Vermiljoen

Azuurblauw

RAL 1014
Ivoor

RAL 3002

RAL 4006

Karmijnrood

Verkeerspurper

RAL 3007
RAL 5022

Zwartrood

Nachtblauw

RAL 2011
Dieporanje

RAL 2000
Geeloranje

RAL 1023

Verkeersgeel

Meer dan 200 topactuele
FRAMEKLEUREN
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.

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan
200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit
vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige
architectuur.
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.

RAL 8003
Leembruin

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

RAL 6012

Zwartgroen

RAL 1002
Zandgeelw

9 WiGa-trendkleuren
WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

RAL 1015

Licht ivoorkleurig

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P 7

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

RAL 1003

Signaalgeel

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic

Framekleur RAL 7021 I Dessin 3-708

weinor – made in germany
Bekroonde techniek en design
Tijdloos klassiek of puristisch modern – met een weinor product
wordt elke buitenruimte een woonruimte. T
 alrijke 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

Beste kwaliteit
made in Germany

Levende innovatiekracht
Innovatie wordt bij weinor met
hoofdletters geschreven: dit betreft 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 voldoen aan strenge milieunormen
worden de productieprocessen
en materialen voortdurend gecontroleerd door experts.

ZONNESCHERMEN

Productoverzicht
Zenara/LED

Opal Design II/LED

Semina Life/LED

Cassita II/LED

Techniek

Cassetteschermen

Max. breedte x max. uitval,
1-delig/2-delig met doorlopend doek
of spleetafdekking

650 cm x 400 cm

1-delig: 650 x 400 cm
2-delig: 1.200 x 400 cm

650 cm x 400 cm

550 cm x 300 cm

Afmetingen cassette/zijafmetingen
(b x h), incl. console

Zenara:
280 x 160 mm
Zenara LED:
280 x 165 mm

Opal Design II/LED:
265 x 172 mm

Semina Life/LED:
307 mm x 194 mm

Cassita II/LED:
266 x 155 mm

MiniMax, meer uitval dan breedte

⎯

⎯

⎯

⎯

Motoraandrijving

• standaard

• standaard

• standaard

• standaard

Slingeraandrijving

⎯

•

•

•

Zonnescherm uitvalshoek verandering

5° – 40°

5° – 40° (bij uitval
vanaf 351 cm 7° – 40°)

5° – 25°

5° – 45°,
met slinger 5° – 40°

Montagevarianten

wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk

Verlichting

Zenara LED

Opal Design II LED

Semina Life LED

Cassita II LED

LongLife-zonneschermarmen

•

•

•

•

Max. breedte

⎯

500 cm/600 cm

600 cm

⎯

Max. uitval

⎯

350 cm/300 cm

350 cm

⎯

Afmetingen cassette (b x h)

⎯

Opal Design II:
326 x 172 mm
Opal Design II LED:
326 x 172 mm

367 mm x 194 mm

⎯

Motoraandrijving (alleen mogelijk bij
hoofdaandrijving motor)

⎯

•

•

⎯

Slingeraandrijving

⎯

•

•

⎯

Zonnescherm uitvalshoek verandering

⎯

10° – 20°

10° – 20°

⎯

Uitval Volant Plus (H)

⎯

100 cm, 150 cm, 210 cm 100 cm, 150 cm, 210 cm ⎯

47 standaard framekleuren

•

•

•

•

Meer dan 150 andere RAL-kleuren

•

•

•

•

9 WiGa-trendkleuren

•

•

•

•

Acryldoeken true colours

•

•

•

•

Polyesterdoeken magic colours

•

•

•

•

Functiedoeken Perluca

⎯

• alleen voor Volant Plus • alleen voor Volant Plus ⎯

Functionele doeken Soltis®

⎯

• alleen voor Volant Plus • alleen voor Volant Plus ⎯

Warmtestraler Tempura*

•

• bevestiging aan
cassette mogelijk

• bevestiging aan
cassette mogelijk

•

Productbeschermingssensor
BiSens Agido-3V

•

•

•

•

Afstandsbediening

•

•

•

•

Getest tot

windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561

Optie Volant Plus

Framekleuren

Doekcollectie colours by weinor®

Toebehoren en kwaliteit

*a
 .u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten.
Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.

• standaard
38

• optie

⎯ niet leverbaar

Belangrijke informatie:
Voor textiele zonwering: knikvouwen ontstaan bij de
verwerking en bij het vouwen van de zonweringsdoeken.
Daarbij kunnen, vooral bij lichte kleuren, in de knik oppervlakte-effecten ontstaan, die bij tegenlicht donkerder
lijken. Oprolvouwen bij de zomen, naden en banen

I 2000/K 2000/N 2000

Semina

Livona/LED

Halfcassetteschermen

Open zonneschermen

700 cm x 350 cm

Livona: 1-delig: 700 x 400 cm
Livona: 2-delig: 1.200 x 400 cm
Livona LED: 600 x 400 cm
MiniMax: 500 cm x 400 cm

1-delig: 700 x 400 cm
2-delig: 1.200 x 400 cm

I/K 2000: 198 x 211 mm
N 2000: 202 x 197 mm

204 mm x 204 mm

met dak: 282 x 190 mm
zonder dak: 275 mm x 190 mm
MiniMax met dak: 282 x 283 mm
MiniMax zonder dak: 275 x 283 mm

met dak: 220 x 210 mm
zonder dak: 210 x 180 mm

⎯

⎯

• alleen zonder LED en Volant Plus

⎯

• standaard

• standaard

• standaard

• standaard

•

•

•

•

5° – 40°

5° – 40°

5° – 20°
MiniMax: 5° – 15°

5° – 40°

I/K 2000:
1-delig: 700 x 400 cm
2-delig: 1.200 x 400 cm
N 2000: 600 x 350 cm

Topas

wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk
• LED Design/3Spot-lijst

•

• Livona LED: 2 lichtringen,
lichtlijst LED Slim

• LED Design/3Spot-lijst

•

•

•

•

⎯

⎯

500 cm/600 cm

⎯

⎯

⎯

350 cm/300 cm

⎯

⎯

⎯

313 x 190 mm

⎯

⎯

⎯

•

⎯

⎯

⎯

•

⎯

⎯

⎯

5° – 20°

⎯

⎯

⎯

100 cm, 150 cm, 210 cm

⎯

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

⎯

⎯

• alleen voor Volant Plus

⎯

⎯

⎯

• alleen voor Volant Plus

⎯

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561
 ntstaan door de meervoudige lagen van het weefsel en
o
de verschillende oproldikten op de doekas. Daardoor
ontstane stofspanningen kunnen ribbels (bijv. wafel- of
visgraatstructuur) veroorzaken. In principe treden deze
effecten in meer of mindere mate op bij praktisch alle
zonweringsdoeken. Knik- en oprolvouwen verminderen

de waarde en het functioneren van de zonneschermen
niet. Zonneschermen en serreschermen zijn zonwerings
installaties, die bij regen en wind moeten worden
opgerold.
Doeken die nat zijn geworden, kunnen extra vouwen
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 aandrijvingen bij
systemen met slingeraandrijving in zwart (als RAL 9005),
wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).
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Coverfoto: Framekleur WT 029/90147 I Dessin 3-560
Achterzijde: Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716

Zonneschermen

Terrasoverkappingen

Glasoases

Zonneschermen

Terrasoverkappingen

Glasoases

Zonneschermen

Terrasoverkappingen

Technische wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

Glasoases

UW BUITENKAMER
Terrasoverkappingen en Glasoases

LIEVELINGSPLEK

BEDIENINGSGEMAK

Pergola-zonweringen

Plaza Home

Plaza Pro

PergoTex II

Besturingen

Terrazza

w17-c

w26-c

WGM 1030/2030

Sottezza II

VertiTex

Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be
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Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer:

