weinor serrezonwering

Aanpassingskunstenaar
Schaduwspecialist voor uw terrasoverkapping

www.weinor.nl

weinor serrezonwering

Aangenaam licht voor een sfeervolle woonruimte
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weinor serrezonwering

Klimaatinstallatie voor slimmeriken
De fraaie en lichtdoorlatende serre- en terrasoverkapping is tegelĳkertĳd ook een uitdaging: waar veel zon invalt, wordt het licht
al snel als verblindend ervaren en het wordt onaangenaam heet.
Met serrezonwering van weinor creëert u aangename schaduw
en uw persoonlĳk gewenst klimaat.
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Op het dak gemonteerde hittebescherming
Opgebouwde serrezonwering van weinor voorkomt, dat lucht onder een terrasoverkapping of in
een serre te sterk opwarmt. Deze zĳn leverbaar
als WGM 2030 en als WGM 1030 – de slanke, maar
net zo stabiel uitgevoerd voor kleinere oppervlakken.

Onder het dak gemonteerde verblindingsbescherming
De ondergebouwde serrezonwering Sottezza
van weinor zorgt niet alleen voor een gezellige
textiele ﬂair, maar voorkomt ook onaangename
verblindingseffecten. Dankzĳ de slanke cassette
met onzichtbare techniek is dit de
decente uitbreiding voor elke
terrasoverkapping.
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weinor serrezonwering

De 3 highlights
van de weinor serrezonwering

Naderhand uit te breiden

De passende uitbreiding voor
elk type terrasoverkapping
Dankzĳ de modernste technologie, fraai design
en een enorm kleurenpallet passen serrezonweringen van weinor nagenoeg bĳ ieder “dak” –
van hout, aluminium of kunststof.
Maximale ﬂexibiliteit – weinor zonneschermen
kunnen ook eenvoudig aan bestaande terrasoverkappingen en serres worden gemonteerd,
zelfs bĳ grote dakoppervlakken.
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Al jaren staat weinor voor consequente innovatie
op het gebied van serrezonwering, zowel opals ondergebouwd. Drie aspecten zĳn daarbĳ van
groot belang.

Comfort

De basis van ons succes:
grote technische knowhow
en een compromisloze
kwaliteit.

Techniek

BiConnect draadloze afstandsbediening – voor een eenvoudige bediening

Aangenaam lichter en stiller lopen
dankzĳ modernste technologie

Inclusief draadloos comfort – bedien uw
serrezonwering met de voorgeprogrammeerde BiEasy handzender.

De exacte techniek van het gepatenteerde weinor loopwerksysteem zocht
voor een bĳzonder exacte geleiding –
voor altĳd wrĳvingsloos lopen.

Of u laat de bediening over aan de BiSens
weersensoren, die zich automatisch op
wind en weer instellen en uw serrezonwering daarop aangepast in- of uitschuiven.
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Meer dan 150 weinor doekdessins
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Prachtige doeken
voor elk type serrezonwering
Of u nu kiest voor een onder- of opgebouwd zonnescherm, met
de nieuwe doekdessins van weinor wordt uw terras een esthetisch
hoogtepunt! Dankzĳ de teﬂon EXTREME®-uitrusting zĳn weinor
doeken water- en vuilafstotend. Omdat deze spindopgekleurd zĳn,
blĳven de kleuren permanent helder, want de kleurpigmenten zĳn
al in de basisvezel opgenomen.

colours
by weinor®

true
colours

magic
colours

acryl collectie

WeiTex® polyester collectie

weinor true colours is de
prachtige gekleurde acryl-doekcollectie. Deze overtuigt door
buitengewoon lange levensduur
en heldere kleuren – voor permanent fraaie dessins.

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

Perluca

Soltis®

Acryl klimaatdoek voor
verticale zonweringen

Hightech klimaatdoek voor
verticale zonweringen

weinor Perluca, de doekcollectie
met regelmatige openingen,
biedt luchtige zonwering en inkĳkbescherming.

Het door de ontwerper Serge
Ferrari ontwikkelde hightechdoek Soltis® is bĳzonder luchtdoorlatend dankzĳ microporiën.
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Meer dan 200 framekleuren
9 WiGa-trendkleuren
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Grote keuze – nu komt de
framekleur in het spel!
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Ons aanbod framekleuren is zo groot, dat u altĳd een kleur vindt
die past bĳ de aanwezige architectuur: kies uit meer dan 200 kleuren
de nuance die u wenst!
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Identieke kleuren – zo past
alles perfect bĳ elkaar

Kies uit een rĳkdom aan
hoogwaardige kleuren:

Omdat weinor in de eigen
fabriek poedercoat, kunt u bĳ
verschillende weinor producten
vertrouwen op maximale
kleurgelĳkheid en een identieke glans.

• 47 standaard RAL-framekleuren, zĳdeglans
• 9 krasvaste en resistente
WiGa-trendkleuren in fraaie
structuur-optiek
• meer dan 150 speciale
RAL kleuren
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weinor is een bedrĳf dat milieubewust
handelt. Teneinde te voldoen aan strenge
milieunormen worden de productieprocessen en materialen voortdurend
gecontroleerd door experts.
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Sinds het verbod op toevoeging van zware metalen in
poedercoatings kan, ondanks alle inspanningen van de
verffabrikant om de kleurstabiliteit te garanderen, het
verbleken van de kleur, met name bĳ de kleur vuurrood
(RAL 3000) niet helemaal uitgesloten worden. Kleuren
kunnen om druktechnische redenen afwĳken van de
werkelĳke kleuren.
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47 standaard RAL-kleuren

RAL 1002

RAL 1003

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1023

RAL 1034

Zandgeel

Signaalgeel

Ivoor

Licht ivoor

Verkeersgeel

Pastelgeel

RAL 2000

RAL 2002

RAL 2011

RAL 3002

RAL 3004

RAL 3007

Geeloranje

Vermiljoen

Dieporanje

Karmĳnrood

Purpurrood

Zwartrood

RAL 4005

RAL 4006

RAL 5005

RAL 5009

RAL 5014

RAL 5021

Blauwlila

Verkeerspurper

Signaalblauw

Azuurblauw

Duifblauw

Waterblauw

RAL 5022

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6011

RAL 6012

Nachtblauw

Pastelblauw

Mosgroen

Dennengroen

Resedagroen

Zwartgroen

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7030

RAL 7032

RAL 7035

Leigrĳs

Antracietgrĳs

Zwartgrĳs

Steengrĳs

Kiezelgrĳs

Lichtgrĳs

RAL 7039

RAL 7040

weinor 7319

RAL 8001

RAL 8003

RAL 8014

Kwartsgrĳs

Venstergrĳs

Weinorgrĳs

Okerbruin

Leembruin

Sepiabruin

Conﬁgureer
online via
www.weinor.nl

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

Mahagonibruin

Chocoladebruin

Grĳsbruin

Zwartbruin

weinor 8077

RAL 9001

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

11 9016
RAL

Crèmewit

Gitzwart

Witaluminium

Grĳsaluminium

Zuiver wit

Verkeerswit

Weinorbruin

Serrezonwering WGM 2030/1030
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WGM – de buitenzonwering
voor verschillende daken

Één van de marktleiders onder de serrezonweringen: dankzĳ het
fraaie design en de individuele maatvoering passen de WGM 2030
en 1030 ﬂexibel op elke dakconstructie. De opgebouwde serrezonweringen beschermen tegen oververhitting en dragen zo bĳ
aan een aangenaam klimaat. Bewezen kwaliteit en duizenden
malen bewezen uitschuif- en spantechniek maakt deze bĳzonder
belastbaar en zorgt voor een nagenoeg strak doek.
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WGM 2030/1030 – highlights

Technisch wonder –
windstabiel en jarenlang getest
weinor serrezonweringen beschikken over een slimme technologie.
Al jaren in gebruik, worden deze steeds verder geoptimaliseerd. Het
resultaat: een belastbaar hightech-design, dat optisch en technisch
overal kan worden aangepast. Als WGM 2030 voor grote oppervlakken
of als slanke WGM 1030 voor kleinere afmetingen.
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Het hele jaar door aangename schaduw
Als hittebescherming in de
zomer of verblindingsbescherming in de winter – opgebouwde serrezonwering van weinor
zorgt het hele jaar door voor
een aangenaam klimaat. Het
fraaie design harmoniseert met
iedere woonstĳl.

• intelligente technologie,
die montage op elke terrasoverkapping mogelĳk maakt
• mogelĳkheid tot koppelen van
meerdere serrezonweringen
voor de zonwering op nog
grotere daken

Windstabiele installatie – windstoten kunnen geen schade
aanrichten
weinor serrezonweringen zĳn al
vele jaren toonaangevend op de
markt. Ongeëvenaarde belastbaar en bewezen, overtuigen ze
door een zeer hoge mate aan
productbetrouwbaarheid. Zelfs
bĳ een stevige bries kunnen de
weinor zonweringen uitgeschoven blĳven.

• goede doekspanning ook bĳ
krachtige wind dankzĳ slim
spansysteem
• intelligente componenten:
bĳv. scheurvaste Tex-kabel uit
de zeezeiltechniek
• gecontroleerd en geluidsarm
opwikkelen
• getest in windtunnel tot windkracht 6 Beaufort

Licht en stil lopen van uw serrezonwering
Onze serrezonweringen zĳn bekend om de moeiteloze en stille
loop. De basis daarvoor is de
perfecte samenwerking tussen
loopwerk, die het zonnescherm
transporteert, met het spansysteem, dat voor een strak doek
zorgt.

• gemakkelĳk in- en uitschuiven
en exacte geleiding dankzĳ gepatenteerde loopwerksysteem
• precisierollen voor gecontroleerd lopen zonder kantelen,
ook bĳ eenzĳdige windbelastingen
• hoogwaardige materialen

Passende steunvoeten – perfect qua stĳl en functie
Een omvangrĳke keuze aan
steunvoeten zorgt voor eenvoudige montage op nagenoeg
elke terrasoverkapping. Zelfs
veeleisende bouwkundige situaties kunnen daarmee worden
overwonnen.

• passend voor individuele
zonweringsoplossingen
• leverbaar in verschillende
design-varianten
• leverbaar in verschillende
bouwhoogten
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Serrezonwering Sottezza
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Sottezza – onderzonwering
met gezellige charme

Textiele ﬂair, met een weinor Sottezza brengt u sfeer onder uw
terrasoverkapping of in uw serre. In de zomer verandert de
ondergebouwde serrezonwering felle zonneschĳn in betoverende
lichtsferen. En niet in de laatste plaats wordt ook de warmteontwikkeling tegengegaan. De Sottezza past onder praktisch elke
terrasoverkapping – esthetisch dankzĳ het fraaie, slanke design,
technisch door de nauwkeurige maatvoering.
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Sottezza/LED – highlights

Op maat onder ieder dak –
indien gewenst met LED-verlichting
De ondergebouwde serrezonwering Sottezza is de perfecte verblindingsbescherming voor goed geventileerde
terrasdaken. Indien gewenst zorgt de uitvoering met
LED-verlichting voor sfeervol licht.
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Onderzonwering voor een behaaglĳk woongevoel

Dankzĳ de slanke vorm en een
prachtig doek zorgt de Sottezza
voor gezelligheid onder uw
terrasoverkapping. Een enorme
keuze aan doekdessins en kleuren maakt van de vormgeving
een feest.

• extra keuze uit klimaatdoeken
Soltis® en Perluca
• optisch passend op iedere
terrasoverkapping
• praktisch overal naderhand
monteerbaar
• ook voor zonwering op grote
oppervlakken met gekoppelde
installaties

Fraai design en onzichtbare techniek
De elegante, ronde cassette
past optisch bĳ elke terrasdakconstructie. Tegelĳkertĳd geeft
het slanke design voldoende
ruimte voor de optionele weinor
lichtlĳst LED.

• geringe overhang van de kast
voor een optimaal gebruik van
de beschikbare ruimte
• slanke transportproﬁelen met
minimale afstand tot doek
(slechts ca. 4 cm)
• geen zichtbare schroeven

Lange avonden met LED-verlichting
Geniet van de lange avonduren
op uw terras; voor sfeervol licht
zorgt de Sottezza LED. Onafhankelĳk of uw serrezonwering
is uitgeschoven is of niet.

• levensduur 30.000 uur
• voor patent aangemelde
LED-spots
• bĳzonder energie-efficiënt
• traploos dimbaar via weinor
draadloze afstandsbediening

Overtuigende techniek voor een gelĳkmatig strak doek
Het innovatieve spansysteem
zorgt voor een uitgestreken
doekstand. Door een speciale
techniek wordt het doek na het
uitschuiven nog eenmaal extra
op spanning gebracht.

• loopwerk loopt op precisierollen
• extreem licht en stil lopen van
het uitvalproﬁel
• geen kantelen door zwevende
lagering van het loopwerk
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weinor accessoires en besturing

Eenvoudig intuïtief.
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BiConnect afstandsbediening –
intuïtieve bediening

Weersensoren – automatische
reactie op wind en weer

Lichtlĳst LED/design voor
terrasplezier tot ver in de avond

Bedien uw serrezonwering,
verwarming en licht met de
voorgeprogrammeerde BiEasy
afstandsbediening. Kies uw
persoonlĳke handzender: met
of zonder display.

Schuif uw zonnescherm automatisch uit bĳ zon en als optie
weer in bĳ regen en wind:
• zonnesensor
• zonne-windsensor
(ook op zonne-energie)
• zon-wind-regen-sensor

Uw nieuwe zonwering is ook
leverbaar met LED-verlichting:
• speciale glazen lenzen voor
sfeervolle verlichting
• bĳzonder energie-efficiënt
• levensduur 30.000 uur
• draadloos dimbaar met
afstandsbediening

Daarnaast kunt u uw
terrassysteem ook met
io-homecontrol® van
besturen.

Verwarmingssysteem
Tempura – behaaglĳke warmte
op koelere dagen
Aangename warmte zonder
voorverwarmen: de energiezuinige infraroodverwarming
Tempura levert een verwarmingsvermogen van meer dan
1.500 Watt. Eenvoudig te bedienen en te dimmen met de weinor
draadloze afstandsbediening.

VertiTex – zon-, wind- en inkĳkbescherming een de zĳkant

Paravento – met één handeling
inkĳkbescherming aan de zĳkant

Genieten van meer privésfeer,
verblindingseffecten voorkomen
en het ophopen van warmte
vermĳden: heel eenvoudig met
de verticale zonwering VertiTex.
De onopvallend kleine cassette
biedt ruimte voor grote doekoppervlakken.

Een andere mogelĳkheid
om meer privésfeer te creëren,
bieden onze uitschuifbare
zĳbeschermingswanden: de
Paravento biedt de beste winden inkĳkbescherming en kan
qua doek en kleur op uw zonnescherm worden aangepast.
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Productvoordelen in detail

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelĳk

Varianten van de serrezonweringen WGM en Sottezza/LED
WGM 2030

WGM 1030

Sottezza

Sottezza LED

47 standaard framekleuren

●

●

●

●

Meer dan 150 andere RAL-kleuren

○

○

○

○

9 WiGa-trendkleuren

●

●

●

●

Acryldoeken true colours

●

●

●

●

Polyesterdoeken magic colours

●

●

●

●

Functiedoeken Perluca

⎯

⎯

●

●

Functiedoeken Soltis®
(max. breedte x uitval)

● 500 x 400 cm

● 450 x 350 cm

● 400 x 250 cm

● 400 x 250 cm

Innovatief span- en loopwerksysteem

●

●

●

●

Getest tot

windkracht 6 op de schaal van Beaufort en niet nodig voor ondergebouwde zonwindweerstandsklasse 3 volgens DIN 13561 wering

Framekleuren

Doekcollectie colours by weinor®

Kwaliteit

Techniek
Max. breedte installatie met 1 vlak

650 cm

450 cm

600 cm

600 cm

Max. breedte installatie met meer vlakken 1.300 cm

900 cm

1.000 cm

650 cm

Max. uitval

650 cm

500 cm

600 cm

600 cm

Max. doekoppervlak

16 – 36 m2

16 m2

24 m2

24 m2

Kastafmetingen (hoogte x diepte)

180 x 305 mm

129 x 219 mm

139 x 228 mm

139 x 228 mm

Slingeraandrĳving

⎯

⎯

○

⎯

Motoraandrĳving

●

●

●

●

Lichtlĳst LED/LED Design

○

○

○

●

Verwarmingssysteem Tempura

○

○

○

○

Afstandsbediening BiConnect

○

○

○

○

BiSens weersensoren

○

○

○

○

Toebehoren
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Het weinor kwaliteitsconcept

“ Made in Germany” – techniek
en design met onderscheiding
Onderscheiden design
Tĳdloos klassiek of puristisch modern – met een weinor
product wordt elke buitenruimte een woonruimte. Talrĳke
design-awards bevestigen onze betrokkenheid voor een
goede vormgeving:
• red dot design award 2008 voor de VertiTex verticale zonwering
• red dot design award 2009 voor Terrazza Glasoase® serre
• iF product design award 2011 voor het Plaza Pro zonweringssysteem
• Focus Open 2012 voor het Zenara cassettezonnescherm
• R+T innovatieprĳs 2012 vooor het Zenara cassettezonnescherm
• German Design Award Special Mention 2014 voor de Zenara LED Volant
Plus en de Opal Design II LED Volant Plus volcassette-zonneschermen

Doorleefde 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. Niet voor niets staat weinor in de top 100 van
de meest innovatieve Duitse ondernemingen.

Beproefde weinor-kwaliteit
Vastgelegde arbeidsprocedures en fabricageprocessen waarborgen, dat altĳd een gelĳkblĳvend hoge productkwaliteit
wordt gegarandeerd. Dit wordt door talrĳke certiﬁceringen
succesvol aangetoond.
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Verticale zonwering
Wanneer de zon lager staat, is uw serrezonwering niet
meer voldoende. Een verticale zonwering biedt bescherming
tegen schuin invallende zon en geeft extra privacy.
In kleur en qua doek passend bĳ uw serrezonwering.

www.weinor.nl
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 ontstaan door de meervoudige lagen van het
weefsel en 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 serrezonwering zĳn zonweringsinstallaties, die bĳ regen en
wind moeten worden opgerold. Doeken, die nat zĳn
geworden, kunnen extra vouwen vertonen en mogen,

indien mogelĳk, 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).

Technische wĳzigingen voorbehouden. Kleurafwĳkingen kunnen druktechnisch optreden.

De uitbreiding voor uw serrezonwering

0/12/13/117314-0000 Z

Uw dealer adviseert u graag:

