
www.weinor.nl

weinor zonneschermen

Heerlijk vertoeven 
op het terras
Buiten leven met weinor zonneschermen
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Sfeervolle momenten – tot diep in de nacht!
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Hoogwaardige zonneschermen 
voor ieder wat wils
Belastbaar en duurzaam: knikarmschermen van weinor combineren 

design met eersteklas technologie. Afhankelĳ k van de montageplaats, 

gewenste comfort en uitrusting heeft u de keuze uit verschillende 

zonneschermcategorieën.

Open zonneschermen

Een open zonnescherm is 
de opstap naar de weinor 
zonne schermwereld. Vooral 
geschikt, wanneer bĳ voor-
beeld een balkon erboven 
het zonnescherm beschermt 
tegen weersinvloeden. 

Cassetteschermen

In de cassette rusten het doek 
en de techniek veilig als in een 
kluis – de perfecte oplossing, 
wanneer u de optimale be-
scherming voor uw zonwering 
wenst. 

Halfcassetteschermen

Bĳ  de halfcassetteschermen 
worden doek en techniek door 
het schermdak en het inge-
schoven uitvalprofi el omsloten. 
Voor meer bescherming dan 
bĳ  een open zonnescherm.

Zenara . . . 12
Opal Design II . . . 14

Cassita II . . . 18
I/K/N 2000 . . . 20

Semina . . . 22

Livona . . . 24
Topas . . . 28
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weinor zonneschermen

De highlights van de 
weinor zonneschermen

Design is stĳ lgevoel – 
vormgeving zonder compromissen

Klassiek of avant-gardistisch – weinor 
zonneschermen vallen op met hoog-
waardige materialen en een esthetische 
vormgeving. Zo is de meest geavanceerde 
technologie opgenomen in een modern 
design. Kies volledig volgens uw eigen 
wensen en uw persoonlĳ ke inrichting het 
zonnescherm dat perfect bĳ  u past. 

Design
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weinor LongLife arm – 
een naam, die verplichtin-
gen schept

 De stille weinor LongLife arm 
valt op door een bĳ zonder hoge 
spankracht – zelfs bĳ  hoge 
windbelasting. Dit zorgt voor 
een uitstekende doekstand. 
De belastbare hightech-band is 
tot 100.000 cycli getest. Hierop 
geven wĳ  u 10 jaar garantie. 
Voor nog meer stabiliteit zorgt 
matrĳ sgesmeed aluminium in 
het scharnier. 

Bewezen knikarmscherm 
met rondstalen ketting

 Als alternatief kunt u kiezen 
voor een weinor zonnescherm 
met bewezen ketting. Zelfs na 
vele duizenden bewegingen 
vertoont de ketting nog steeds 
geen slĳ tage. Hierop geven wĳ  
u 10 jaar garantie. De stabiele 
arm met matrĳ sgesmeed alu-
minium in het scharnier is zelfs 
bestand tegen eenzĳ dige 
 belastingen tot 100 kg. 

Voor lange terrasavonden – 
 sfeervolle LED-verlichting

Als optie zĳ n alle zonneschermen 
leverbaar met geïntegreerde LED-
verlichting of verschillende LED- 
lĳ sten. Geselecteerde LED-spots ver-
spreiden een aangenaam warm wit 
licht, ook wanneer het zonne-
scherm is ingeschoven. Bestuur en 
dim uw zonnescherm met de draad-
loze afstandsbediening weinor 
 BiConnect. De bĳ zonder energie-
zuinige LED-spots hebben een 
 levensduur van 30.000 uur. 

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

Al jaren staat weinor voor consequente innovatie op het 
 gebied van zonnescherm-design en -technologie. Met de 
 nieuwe zonneschermgeneratie stelt weinor weer nieuwe 
maatstaven. Drie aspecten zĳ n daarbĳ  van groot belang.

Comfort Techniek
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Meer dan 150 weinor doekdessins
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colours
WeiTex®  Polyesterkollektion

magic true 
colours
Acrylkollektion

Prachtige doeken 
voor elk type zonnescherm

weinor true colours is de 
 prachtige gekleurde acryl-doek-
collectie. Deze overtuigt door 
buitengewoon lange levensduur 
en heldere kleuren – voor per-
manent fraaie dessins.

weinor magic colours valt op 
door lichte dessins en zeer 
 elastisch polyester, dat zich bĳ  
warmte in de gladde uitgangs-
toestand terugtrekt (weinor 
 Memoryeff ekt®).

Met de nieuwe doekdessins van weinor wordt uw terras een 

 esthetisch hoogtepunt. Dankzĳ  de tefl on EXTREME®-uitrusting zĳ n 

weinor doeken water- en vuilafstotend. Spindopkleuring, waarbĳ  

de kleurpigmenten al in de vezel worden opgenomen, maakt de 

kleuren bovendien duurzaam helder.

colours
by weinor®

weinor Perluca, de doekcollectie 
met regelmatige openingen, 
biedt luchtige zonwering en in-
kĳ kbescherming. Voor Volant 
Plus of Paravento. 

Als alternatief voor de verticale 
zonwering is er het door Serge 
Ferrari ontwikkelde hightech-
doek Soltis®. Bĳ zonder lucht-
doorlatend dankzĳ  microporiën. 

Perluca
Acryl klimaatdoek voor 
verticale zonweringen

Soltis®

Hightech klimaatdoek voor 
verticale zonweringen

Doeken met doorkĳ k voor verticale zonwering
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Meer dan 200 framekleuren

Identieke kleuren – zo past 
 alles perfect bĳ  elkaar

Omdat weinor in de eigen 
 fabriek poedercoat, kunt u bĳ  
verschillende weinor producten 
vertrouwen op maximale 
kleurgelĳ k heid en een iden- 
tieke glans. 

Kies uit een rĳ kdom aan 
 hoogwaardige kleuren:

• 47 standaard RAL-frame-
kleuren, zĳ deglans

• 9 krasvaste en resistente 
 WiGa-trendkleuren in fraaie 
structuur-optiek

• meer dan 150 speciale 
RAL kleuren

Sinds het verbod op toevoeging van zware metalen in 
poedercoatings kan, ondanks alle inspanningen van de 
verff abrikant 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 afwĳ ken van de 
werkelĳ ke kleuren.

weinor is een bedrĳ f dat milieubewust 
handelt. Teneinde te voldoen aan strenge 
milieunormen worden de productie-
processen en materialen voortdurend 
gecontroleerd door experts. 

9 WiGa-trendkleuren 
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Ons aanbod framekleuren is zo groot, dat u altĳ d een kleur vindt 

die past bĳ  de aanwezige architectuur: kies uit meer dan 200 kleuren 

de nuance die u wenst!

Grote keuze – nu komt de 
framekleur in het spel!
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47 standaard RAL-kleuren

RAL 1002
Zandgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 1014
Ivoor

RAL 1015
Licht ivoor

RAL 1023
Verkeersgeel

RAL 1034
Pastelgeel

RAL 2000
Geeloranje

RAL 2002
Vermiljoen

RAL 2011
Dieporanje

RAL 3002
Karmĳ nrood

RAL 3004
Purpurrood

RAL 3007
Zwartrood

RAL 4005
Blauwlila

RAL 4006
Verkeerspurper

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 5009
Azuurblauw

RAL 5014
Duifblauw

RAL 5021
Waterblauw

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 7015
Leigrĳ s

RAL 7016
Antracietgrĳ s

RAL 7021
Zwartgrĳ s

RAL 7030
Steengrĳ s

RAL 7032
Kiezelgrĳ s

RAL 7035
Lichtgrĳ s

RAL 7039
Kwartsgrĳ s

RAL 7040
Venstergrĳ s

weinor 7319
Weinorgrĳ s

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Leembruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 8016
Mahagonibruin

RAL 8017
Chocoladebruin

RAL 8019
Grĳ sbruin

RAL 8022
Zwartbruin

Confi gureer 
online via 
www.weinor.nl weinor 8077

Weinorbruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Witaluminium

RAL 9007
Grĳ saluminium

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 9016
Verkeerswit
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Cassetteschermen
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Zenara/LED Optie Volant Plus
max. breedte max. uitval max. breedte max. uitval uitval Volant Plus

650 cm 400 cm 500/600 cm 350/300 cm 100, 150, 210 cm

Uitgangspunt voor het baanbrekende design van de 

weinor Zenara is de innovatieve technologie. Met de optionele 

LED-verlichting en verticale zonwering Volant Plus voldoet dit 

 zonnescherm aan elke wens.

weinor Zenara – 
toekomstgericht design

Voor een puristische look zĳ n 
alle technische componenten 
onzichtbaar in de behuizing van 
de weinor Zenara geïntegreerd.

• elektronica en besturing 
 verborgen in de cassette

• gepatenteerd OptiFlow- 
systeem® voor de beste doek-
stand

Uiterlĳ k als uit één stuk dankzĳ  onzichtbare techniek

Aanmerkelĳ k langer genieten van het terras met 
LED-verlichting

Met het aangenaam warmwitte 
licht van de uitvoering Zenara 
LED kunt u genieten van lange 
terrasavonden.
• voor patent aangemelde 

LED-spots

• bĳ zonder energie-effi  ciënt
• levensduur 30.000 uur
• met BiConnect afstandsbedie-

ning traploos dimbaar
• ook bĳ  ingeschoven zonne-

scherm bruikbaar

Inkĳ k- en verblindingsbescherming met de Volant Plus

De verticale zonwering Volant 
Plus beschermt eff ectief tegen 
de laagstaande zon en inkĳ k. 

• volanthoogte tot 210 cm
• traploos uitrolbaar
• gepatenteerd OptiFlow- 

systeem® – betrouwbaar 
 sluiten van het profi el

Een eenheid met de gevel: 
zelfs bĳ  grote breedtes heeft 
de weinor Zenara slechts twee 
wandaansluitingen nodig.
• bĳ zonder stabiele cassette

• tot 6,5 m breed – vanaf 5,5 m 
breedte kabelspannings-
techniek uit de bruggenbouw 

• met weinor LongLife arm 
(10 jaar garantie)

Avant-gardistisch design voor stĳ lpuristen
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weinor Opal Design II
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Moderne technologie ontmoet eersteklas design – de Opal Design II 

van weinor voldoet aan de hoogste eisen van een cassettescherm 

uit de premiumklasse. Ontwikkeld voor de zonwering van grote 

 oppervlakken, past deze dankzĳ  de tĳ dloos, klassieke vormgeving 

harmonisch bĳ  de architectuur. Met de fraaie cassette ontstaat een 

edel accent op de gevel. De vele product-highlights zorgen voor 

 eenvoudige bediening, overtuigend comfort en een lange levensduur.  

weinor Opal Design II – 
 terrasleven in grootse stijl
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Opal Design II – highlights en varianten

Met Volant Plus en geïntegreerde LED-verlichting voldoet de 

Opal Design II aan de hoogste eisen. Installaties met meerdere velden 

veranderen ook grote terrassen in een schaduwrĳ ke lievelingsplek. 

Indrukwekkende features voor een 
zonnescherm uit de topklasse



17

Opal Design II/LED Optie Volant Plus
max. breedte max. uitval max. breedte max. uitval uitval Volant Plus

650/1.200* cm 400 cm 500/600 cm 350/300 cm 100, 150, 210 cm

* tweedelige installaties

Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen

Ruim, krachtig en betrouwbaar – 
de Opal Design II overtuigt ook 
veeleisende terrasliefhebbers. 
• tĳ dloos klassiek design

• voor grote terrasoppervlakken 
tot 48 m2

• gecertifi ceerd tot windkracht 5
• met weinor LongLife arm 

(10 jaar garantie) 

Wanneer de zĳ delingse sikkels 
van het uitvalprofi el gesloten 
zĳ n, is het zonnescherm be-
trouwbaar beschermd tegen 
vocht en vuil.

• betrouwbaar sluiten van de 
sikkel met een hoorbare klik

• unieke gepatenteerde oplos-
sing made by weinor

Sluitmechanisme – uniek veilig sluiten

Lange terrasuren met geïntegreerde LED-verlichting

Volant Plus – meer privésfeer en inkĳ kbescherming

De Opal Design II LED verspreidt 
een sfeervol warmwit licht voor 
nog langer terrasplezier. 
• voor patent aangemelde 

LED-spots

Met de geïntegreerde verticale 
zonwering geeft de Opal 
Design II Volant Plus de beste 
bescherming tegen de zon, 
 verblinding en inkĳ k.

• levensduur 30.000 uur
• bĳ zonder energiezuinig
• met BiConnect afstandsbedie-

ning traploos dimbaar
• ook bĳ  ingeschoven zonne-

scherm bruikbaar

• volant-hoogte tot 210 cm
• de beste doekstand door ge-

patenteerd OptiFlow-systeem®
• gecoördineerde Volant-bedie-

ning met BiConnect – met 
 geïntegreerde beveiliging 
 tegen tafel afruimen

Meerveldinstallaties voor bĳ zonder grote schaduw-
oppervlaktes

Voor gecombineerde meer-
veldinstallaties worden twee 
doekvelden met één motor 
 verbonden. Zo kunnen deze 
 tegelĳ kertĳ d worden bediend 
(behalve bĳ  Volant Plus optie). 

• voor zonwering tot 
12 m breed en 4 m uitval

• aansluitende spleetafdekking
• bĳ  gekoppelde installaties 

LED-spots asymmetrisch 
 verdeeld
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Cassetteschermen
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Cassita II
max. breedte max. uitval

550 cm 300 cm

Slank design en moderne techniek – met de puristische vormgeving 

en de extreem slanke cassette past de Cassita II perfect binnen 

 moderne woontrends. Vele details zorgen voor comfort. 

weinor Cassita II – 
het juweel onder de cassettes

Voor fans van de moderne 
wooncultuur: de Cassita II valt 
op door het puristisch design 
in een harmonisch slanke ovalen 
vorm.

• fraaie aluminium kappen
• verborgen bouten
• slechts twee wandaan-

sluitingen nodig

Modern wonen met slank cassettedesign

Hightech in minimale ruimte

Het beste beschermd: in de 
 cassette gaat de allernieuwste 
weinor zonneschermtechno-
logie schuil.

• belastbare en bĳ zonder stille 
weinor LongLife arm 
(10 jaar garantie)

• torsiestĳ ve OptiNut-doekas 
voor breedtes tot 5,5 m

LED-verlichting – lange terrasavonden gegarandeerd

Aangename zomeravonden op 
het terras – voor sfeervolle ver-
lichting met warmwit licht zorgt 
de Cassita II LED.

• voor patent aangemelde 
LED-spots

• bĳ zonder energie-effi  ciënt
• levensduur 30.000 uur
• met BiConnect afstandsbedie-

ning traploos dimbaar
• ook bĳ  ingeschoven zonne-

scherm bruikbaar
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Cassetteschermen
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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

Bĳ  deze TÜV-beproefde cassetteschermen gaat het om een echte 

klassieker. Met drie varianten levert weinor oplossingen voor iedere 

bouwsituatie – met en zonder achterwand en speciaal voor nissen. 

weinor I 2000/K 2000/N 2000 – 
beproefde techniek, tijdloos design

Bĳ  ingeschoven zonnescherm 
zĳ n doek en techniek veilig in 
de cassette opgeborgen. Afhan-
kelĳ k van de montageplaats 
staan verschillende uitvoeringen 
ter beschikking.

• K 2000 met volledig gesloten 
cassette voor iedere inbouw-
situatie

• I 2000 zonder achterwand-
profi el voor de wandmontage

• N 2000 voor gevelinbouw

Perfect beschermd en fl exibel te monteren

Meerveldinstallaties voor grote terrassen

Voor bĳ zonder grote terrassen 
zĳ n gekoppelde tweedelige 
 installaties geschikt, die met een 
motor kunnen worden in- en 
uitgeschoven. 

• voor zonwering tot 12 m 
breed en 4 m uitval

• doorgaand doek of spleet-
afdekking voor de verbinding 
van twee doekvelden 

N 2000 – specialist in nissituaties

Het bĳ zonder vlakke uitval-
profi el van het cassettescherm 
N 2000 maakt deze de perfecte 
oplossing voor de inbouw aan 
gevels.

• vlakke afsluiting van het uit-
valprofi el met de huisgevel

• door toepassing van het 
 kantelscharnier exact sluiten 
van het uitvalprofi el

Met klassieke afmetingen en 
een duizendmaal bewezen 
 concept zĳ n deze cassettescher-
men geschikt voor elke bouw-
kundige situatie.

• eendelige installaties tot 7 m 
breedte en 4 m uitval

• weinor knikarm met bewezen 
stalen ketting (10 jaar garantie)

Flexibele alleskunner voor elk gevel

* tweedelige installaties



22

Halfcassetteschermen
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Het compacte halfcassettescherm Semina is sterk op het gebied van 

prĳ s, functie en design. Met de ongecompliceerde vormgeving biedt 

deze een uitstekende kwaliteit en TÜV-beproefde betrouwbaarheid.

weinor Semina – modern design 
en doelmatige technologie

Nog langer van het terras genie-
ten – voor een aangenaam 
warmwit licht in de avond zorgt 
indien gewenst de LED-lichtlĳ st. 
• voor patent aangemelde 

LED-spots

• bĳ zonder energie-effi  ciënt
• levensduur 30.000 uur
• met BiConnect afstandsbedie-

ning traploos dimbaar
• ook bĳ  ingeschoven zonne-

scherm bruikbaar

Energiezuinig – de optionele LED-lichtlĳ st

Windbeveiliging – bescherming van uw zonnescherm

De weinor knikarm met gepa-
tenteerde windbeveiliging voor-
komt omhoog slaan van het 
zonnescherm bĳ  onderslaande 
wind. 

• bewezen onderhoudsvrĳ e 
techniek

• alle onderdelen uit gesmeed 
en geëxtrudeerd aluminium

Hier beschermt het halfronde 
zonneschermdak in combinatie 
met het grote uitvalprofi el 
het doek en de techniek tegen 
vervuiling.

• compacte vormgeving
• weinor knikarm met stalen 

ketting (10 jaar garantie)

De compacte halfcassette – fris en jong uiterlĳ k

Semina
max. breedte max. uitval

700 cm 350 cm
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Open zonneschermen

Intelligente technologie is de basis voor het minimalistische design van 

het open zonnescherm Livona. Het puristische zonnescherm geeft een 

zwevende indruk en zicht op heel veel stof. Indien gewenst zorgt een 

 innovatieve LED-verlichting voor sfeervolle accenten. In combinatie met 

framekleur en doek ontstaat meer dan een balkon- of terraszon wering: 

een modern stĳ lelement voor het buitenleven.

weinor Livona – 
de essentie van een zonnescherm
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Atmosferisch LED-licht

Bĳ  de uitvoering Livona LED 
 verspreiden de lichtringen aan 
de zĳ kant en de lichtlĳ st LED 
Slim een fascinerend warmwit 
LED-licht. Zo geeft u uw terras 
een heerlĳ ke sfeer.

Voor iedere woonsituatie

Verschillende varianten maken 
de montage mogelĳ k aan prak-
tisch elk huis. Of het nu gaat 
om muur-, dakspant- of plafond-
montage, de Livona is veel-
voudig inzetbaar. Wanneer de 
architectuur van boven geen 
 bescherming biedt, is de Livona 
zelfs  leverbaar met dak. 

Puristisch design

De coole vormgeving van de 
 Livona berust in eerste instantie 
op heldere lĳ nen en een reduc-
tie tot het wezenlĳ ke. Fraaie 
aluminium kappen, extra slank 
uitvalprofi el en een design als 
uit één stuk – de look voor een 
modern levensgevoel. 
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Open zonneschermen
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Livona/LED Optie Volant Plus
max. breedte max. uitval max. breedte max. uitval uitval Volant Plus

700 cm/1.200* cm/600**cm 400 cm 500/600 cm 350/300 cm 100, 150, 210 cm

weinor Livona – 
puur zonnescherm met heel veel doek

De LongLife arm van de Livona 
is bĳ zonder stil, licht en daarbĳ  
uiterst bestendig dankzĳ  
matrĳ s gesmeed aluminium.

• uiterst belastbare hightech-
band met meer dan 100.000 
cycli in de test

• 10 jaar garantie
• voor een perfecte doekstand

weinor LongLife arm – gegarandeerd duurzaam en belastbaar

Atmosferische verlichting met de Livona LED

De Livona LED fascineert door 
de combinatie van twee licht-
ringen op de afdekkappen aan 
de zĳ kant en de extra slanke 
lichtlĳ st LED Slim.

• bĳ zonder energie-effi  ciënt
• levensduur 30.000 uur
• met BiConnect afstandsbedie-

ning traploos dimbaar
• ook bĳ  ingeschoven zonne-

scherm bruikbaar

Volant Plus – geïntegreerde verticale inkĳ kbescherming en 
zonwering
Wanneer u privésfeer met hoofd-
letters schrĳ ft en een bescher-
ming tegen de laagstaande zon 
wenst, dan is de Livona/LED 
 Volant Plus voor u precies de 
goede oplossing.
• traploos uitrolbaar

• verblindings- en inkĳ kbescher-
ming tot een maximale volant-
hoogte van 210 cm

• gepatenteerd OptiFlow- 
systeem® voor de beste doek-
stand

• met BiConnect bediening – 
met geïntegreerde beveiliging 
tegen tafel afruimen

Outdoor-living is meer dan een 
trend. Het open zonnescherm 
Livona van weinor biedt textiele 
sfeer dankzĳ  vele tech nische 
 innovaties.

• nagenoeg onzichtbare draag-
buis 

• extra slank uitvalprofi el
• geen schroeven zichtbaar
• 2-delige installaties tot 1200 cm: 

met spleetafdekking of door-
lopend doek (glĳ lager)

Zwevend open zonnescherm voor nog meer doekgevoel

* tweedelige installaties/**Livona LED
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Open zonneschermen
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Veel kwaliteit voor een klein budget – het open zonnescherm 

weinor Topas is het perfecte startermodel. Dankzĳ  de vele ver-

schillende uitvoeringen biedt de Topas voor iedere inbouwsituatie 

de passende oplossing. 

weinor Topas – 
het klassieke startermodel

Als open zonnescherm is de 
 Topas bĳ zonder goed geschikt 
voor de montage in nissen of 
onder balkons. Vele verschillende 
uitvoeringen zĳ n leverbaar.

• dakafdekking mogelĳ k
• 2-delige installaties tot 12 m 

breed met spleetafdekking of 
doorlopend doek 

• uitvoering MiniMax voor meer 
uitval (tot 4 m) dan breedte

Voor verschillende bouwkundige situaties

Volant Plus – betrouwbare inkĳ kbescherming en zonwering

Geniet van meer privésfeer en 
bescherming tegen laagstaande 
zon met de Topas Volant Plus – 
het zonnescherm met geïnte-
greerde verticale zonwering.

• volanthoogte tot 210 cm
• gecoördineerd Volant-bedie-

ning – eerst de volant, dan het 
hoofdzonnescherm

• met Soltis®-doek voor door-
kĳ ken

Het open zonnescherm Topas is 
bĳ zonder weerbestendig. Met 
een prachtig doek uit de om-
vangrĳ ke weinor doekcollectie 
zorgt u voor sfeer.

• eendelige installaties tot 7 m 
breedte en 4 m uitval

• weinor knikarm met  bewezen 
stalen ketting (10 jaar garantie)

Ongecompliceerd en windstabiel – het voordelige zonne-
scherm

Topas Optie Volant Plus (alleen Topas zonder dak)
max. breedte max. uitval max. breedte max. uitval uitval Volant Plus

700 cm/1.200* cm 400 cm 500/600 cm 350/300 cm 100, 150, 210 cm

* tweedelige installaties
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weinor toebehoren

Volant Plus – verticale zonwering 
voor privacy en zonwering

Voor uw Volant Plus kunt u het 
doek van het hoofdzonnescherm 
kiezen. Wanneer u bovendien 
naar buiten wilt kunnen kĳ ken, 
zĳ n het doorzichtige acryldoek 
Perluca of het hightech-klimaat-
doek Soltis® met microporiën 
het meest geschikt.

Verwarmingssysteem Tempura – 
behaaglĳ ke warmte op koelere 
dagen

Warmte zonder voorverwarmen: 
de energiezuinige infrarood-
verwarming Tempura levert 
een vermogen van meer dan 
1.500 Watt. Eenvoudig te 
 bedienen en te dimmen met de 
draadloze afstandsbediening.

Paravento – met één handeling 
inkĳ kbescherming aan de zĳ kant

Een andere mogelĳ kheid om 
meer privésfeer te creëren, is een 
uitschuifbare zĳ beschermings-
wand: de Paravento biedt de 
beste wind- en inkĳ kbescher-
ming en kan qua doek en kleur 
op uw zonnescherm worden 
aangepast. 

weinor zonneschermen zetten nieuwe maatstaven voor de zonwering 

op terrassen en balkons. Niet in de laatste plaats zĳ n het de talrĳ ke 

 mogelĳ ke opties, die voor het unieke weinor comfort zorgen. Doordachte 

technologie van weinor voldoet ook aan de meest veeleisende wensen.

Intelligente toebehoren voor meer comfort

Eenvoudig intuïtief.
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Weersensoren – automatische 
reactie op weer en wind

Schuif uw zonnescherm auto-
matisch uit bĳ  zon en als optie 
weer in bĳ  regen en wind: 
• zonnesensor
• zonne-windsensor

(ook op zonne-energie)
• zon-wind-regen-sensor

BiConnect afstandsbediening – 
zonneschermen comfortabel 
bedienen

Bedien zonnescherm, verwar-
ming en licht met de draadloze 
afstandsbediening weinor 
 BiConnect. Via een voorgepro-
grammeerde handzender BiEasy 
met of zonder display, in zilver of 
zwart of ook met de BiEasy App.

Slingeraandrĳ ving – wanneer 
de omstandigheden daarom 
vragen

U kunt uw zonnescherm ook 
met een slinger in- en uit-
schuiven. Een goede oplossing 
wanneer een elektrische aan-
sluiting niet mogelĳ k is of wan-
neer u uw zonnescherm zelden 
gebruikt.

Tempura 
verwarmings-
systeem

weinor zonnescherm 
met motor

Lichtbalksystemen LED

Volant Plus

BiConnect 
 weersensoren

De meest geavanceerde draadloze 
elektronica voor comfort op uw terras

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

 besturen.
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weinor – al meer dan 50 jaar toonaangevend in kwaliteit en innovatie

Al een halve eeuw hebben wĳ  een opdracht: de tevreden-

heid van onze klanten. Als middelgrote, internationaal 

 opererende onderneming biedt weinor u de beste kwaliteit 

“Made in Germany”. Al onze producten worden in Duitsland 

ontwikkeld en gefabriceerd.

“ Made in Germany” – techniek 
en design met onderscheiding 
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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 be-
drĳ fscultuur. Niet voor niets staat weinor in de top 100 van 
de meest innovatieve Duitse ondernemingen.

Beproefde weinor-kwaliteit

Vastgelegde arbeidsprocedures en fabricageprocessen waar-
borgen, dat altĳ d een gelĳ kblĳ vend hoge productkwaliteit 
wordt gegarandeerd. Dit wordt door talrĳ ke certifi ceringen 
succesvol aangetoond.

Onderscheiden design

Tĳ dloos klassiek of puristisch modern – met een weinor 
 product wordt elke buitenruimte een woonruimte. Talrĳ ke 
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 innovatieprĳ s 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
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Productoverzicht

Zenara/LED Opal Design II/LED Cassita II/LED

Cassette-zonneschermen

Techniek

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

650 cm x 400 cm 1-delig: 650 cm x 400 cm 
2-delig: 1.200 cm x 400 cm 550 cm x 300 cm

Afmetingen cassette (b x h), incl. console Zenara: 280 mm x 160 mm 
Zenara LED: 280 mm x 165 mm

Opal Design II/LED: 
265 mm x 172 mm

Cassita II/LED: 
266 mm x 155 mm

MiniMax, meer uitval dan breedte ⎯ ⎯ ⎯

Motoraandrĳ ving ● standaard ● standaard ● standaard

Slingeraandrĳ ving ⎯ ○ ○

Zonnescherm uitvalshoek verandering 5° – 40° 5° – 40° 5° – 45°

Montagevarianten wand-, plafond- en dakspantmontage mogelĳ k

verlichting Zenara LED Opal Design II LED Cassita II LED

Naam zonnescherm LongLife arm LongLife arm LongLife arm

Optie Volant Plus

Max. breedte 500 cm/600 cm 500 cm/600 cm ⎯

Max. uitval 350 cm/300 cm 350 cm/300 cm ⎯

Afmetingen cassette (b x h) Zenara: 344 x 160 mm 
Zenara LED: 344 x 165 mm

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

⎯

Motoraandrĳ ving 
(alleen mogelĳ k bĳ  hoofdaandrĳ ving motor)

● ● ⎯

Slingeraandrĳ ving ⎯ ⎯ ⎯

Zonnescherm uitvalshoek verandering 5° – 20° 10° – 20° ⎯

Uitval Volant Plus (h) 100 cm, 150 cm, 210 cm 100 cm, 150 cm, 210 cm ⎯

Framekleuren

47 standaard framekleuren ● ● ●

Meer dan 150 andere RAL-kleuren ○ ○ ○

9 WiGa-trendkleuren ● ● ●

Doekcollectie colours by weinor®

Acryldoeken true colours ● ● ●

Polyesterdoeken magic colours ● ● ●

Functiedoeken Perluca ● alleen voor Volant Plus ● alleen voor Volant Plus ⎯

Functiedoeken Soltis® ● alleen voor Volant Plus ● alleen voor Volant Plus ⎯

Toebehoren  

Lichtlĳ st LED Design ⎯ ⎯ ⎯

Verwarmingssysteem Tempura** ○ wandmontage ○  wandmontage of bevesti-
ging aan cassette ○ wandmontage

Windsteunen ⎯ ○ ○

Besturing

Afstandsbediening ○ ○ ○

Kwaliteit

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

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelĳ k

* bĳ  sluiting redactie nog niet leverbaar
** a.u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten. Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.
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Rode balk

I 2000/K 2000/N 2000 Semina Livona/LED Topas

Halfcassetteschermen Open zonneschermen

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

700 cm x 350 cm

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

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

I/K 2000: 198 mm x 211 mm
N 2000: 200 mm x 185 mm 190 mm x 204 mm met dak: 282 mm x 190 mm

zonder dak: 265 mm x 190 mm
met dak: 220 mm x 210 mm
zonder dak: 210 mm x 180 mm

⎯ ⎯ ○  alleen zonder LED* ○

● standaard ● standaard ● standaard ● standaard

○ ○ ○ ○

5° – 45° 5° – 40° 5° – 25° 5° – 40°

wand-, plafond- en dakspantmontage mogelĳ k

○ LED Design-lĳ st ○ LED Design-lĳ st ●  Livona LED: 2 lichtringen, 
lichtlĳ st LED Slim ○ LED Design-lĳ st

knikarm met stalen ketting knikarm met stalen ketting LongLife arm scharnierarm met stalen ketting

⎯ ⎯ 500 cm/600 cm 500 cm/600 cm

⎯ ⎯ 350 cm/300 cm 350 cm/300 cm

⎯ ⎯ 313 mm x 190 mm 280 mm x 180 mm

⎯ ⎯ ●  ●  alleen bĳ  Topas zonder dak

⎯ ⎯ ○ ○

⎯ ⎯ 5° – 25° 10° – 20°

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

● ● ● ●

○ ○ ○ ○

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

⎯ ⎯ ● alleen voor Volant Plus ● alleen voor Volant Plus

⎯ ⎯ ● alleen voor Volant Plus ● alleen voor Volant Plus

○ ○ ⎯ ○

○ wandmontage ○ wandmontage ○  wandmontage of bevestiging 
met draagbuishouder ○ wandmontage

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561
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Windbestendig: de weinor Plaza Home
De uitschuifbare textiele terrasoverkapping weinor Plaza Home 
biedt betrouwbare zonwering in gebieden met veel wind. 
Met de stabiele staanderconstructie bestand tegen windvlagen 
tot windkracht 5. De perfecte oplossing ook voor oneff en of 
 geïsoleerde gevels.

Belangrĳ ke informatie:
Voor textiele zonwering: knikvouwen ontstaan bĳ  de 
verwerking en bĳ  het vouwen van de zonwerings-
doeken. Daarbĳ  kunnen, vooral bĳ  lichte kleuren, in de 
knik oppervlakte-eff ecten ontstaan, die bĳ  tegenlicht 
donkerder lĳ ken. 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 

(bĳ v. wafel- of visgraatstructuur) veroorzaken. In prin-
cipe treden deze eff ecten in meer of mindere mate op 
bĳ  praktisch alle zonweringsdoeken. Knik- en oprol-
vouwen verminderen de waarde en het functioneren 
van de zonneschermen niet. Zonneschermen en serre-
zonwering zĳ n zonweringsinstallaties, die bĳ  regen en 
wind moeten worden opgerold. Doeken, die nat zĳ n 
 geworden, kunnen extra vouwen vertonen en mogen, 

indien mogelĳ k, pas na het drogen worden opgerold 
(let a.u.b. op de windkracht en voorkom waterop-
hoping). 
Afhankelĳ k van de bestelde framekleur leveren wĳ  alle 
kleine onderdelen, alsmede slingers en aandrĳ vingen bĳ  
systemen met slingeraandrĳ ving in zwart (als RAL 9005), 
wit (als RAL 9016) of grĳ s (als weinor 7319). 

Uw dealer adviseert u graag:

Textiele terrasoverkappingen


