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Terrasplezier tot ver in de herfst – met de weinor terrasover-

kapping Terrazza Originale bent u goed beschermd tegen weer 

en wind. En ook uw terrasmeubels kunnen probleemloos  buiten 

blijven staan. De weinor terrasoverkapping overtuigt door een 

elegante constructie, een fraai design en hoge belast baar heid. 

Met een verscheidenheid aan uitvoeringen is de  over kapping 

 geschikt voor zeer diverse typen huizen en eisen. 

Terrasoverkapping  Terrazza Originale  
Genieten van het buitenleven



Framekleur RAL 9016

tot 7 m

De weinor terrasoverkapping 
 Terrazza Originale valt op door 
het harmonische design. De 
aluminium constructie is mooi 
van vorm, solide en is doordacht 
tot in het kleinste detail:

 � De verschillende bouwdelen 
lopen naadloos in elkaar over

 � Corrosie bestendig door 
 gepoedercoate aluminium-
profielen en rvs schroeven

Decent design – als uit één stuk

Stabiele dakbedekking – belastbaar en breukvast

Onzichtbaar geïntegreerde waterafvoer 

De weinor Terrazza Originale is 
ontworpen voor hoogwaardig 
veiligheidsglas (VSG):

Door de onopvallend in de 
staanders geïntegreerde afvoer-
buis wordt  regenwater effectief 
afgevoerd. weinor heeft ver-
schillende opties om het water 
uit de staander te leiden al naar 
gelang uw wensen. Het optio-
nele bladrooster voorkomt dat 

 �  Bedekkingen van naar keuze  
10 of 12 mm VSG-glas

 � Zo nodig kan het dak een 
sneeuwlast van 75 N/m² tot 
550 N/m²  dragen

bladeren en ander ongewenst 
vuil kunnen binnendringen in 
de regengoot. In overeenstem-
ming met de architectuur en de 
woonstijl, zijn de staanders van 
de Terrazza Originale verkrijg-
baar als staander 115 (hoekig) 
of staander 90 (rond).

Terrazza Originale – hoogtepunten en varianten

De weinor Terrazza Originale is 
gekenmerkt door zijn uitsteken-
de  stabiliteit en lange levens-
duur. Alle terrasdaken voldoen 
aan de normen en vereisten en 
zijn overeenkomstig statische 
berekening geconstrueerd voor 
wind- en sneeuwlasten.

 �  Stabiele dakdragers in verschil-
lende uitvoeringen

 � Extra dikke wanden met een 
slank ontwerp

 � Optionele stalen verstevigingen, 
zo nodig ook in de dakgoot

 � Dakdieptes tot 6 m

Solide aluminiumconstructie

Staander 115 Staander 90

Wie onder een terrasoverkap-
ping verblijft, wil genieten van 
een onbelemmerd uitzicht. Met 
de dakgoot 220 in combinatie 

met de staanders 115 is een 
 grotere overspanning zonder 
middenstaander mogelijk.  
Zo  beperkt niets het uitzicht.

Dakgoot 220 – grote overspanning zonder middenstaander

Dakgoot 220Dakgoot 160

76

Ook in termen van kwaliteit hebben weinor terrasover-

kappingen veel te bieden. De stabiele aluminium constructie 

wordt in eigen fabriek tot op het laatste detail in meer dan 

200 RAL-kleuren gepoedercoat. Dit, in combinatie met 

 hoogwaardige roestvrijstalen schroeven, zorgt voor maximale 

corrosiebestendigheid. Zo beleeft u lang plezier van uw 

terras overkapping Terrazza Originale!  

En dankzij een speciale dakgootconstructie heeft u ook een 

vrij uitzicht naar buiten. Dit maakt een breedte tot 7 meter 

zonder middenstaander mogelijk.

De juiste terrasoverkapping 
voor uw wensen
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Of u kiest voor de variant Terrazza 
Originale Plus met dakoverstek en 
geintegreerde  regengoot –  specifiek 
voor het afvoeren van  regenwater.

Terrasoverkapping met dakover
stek en geïntegreerde regengoot

Terrazza Originale/Plus – dakvormen en uitrusting

Het basismodel in het klassieke 
 serredesign: voor wie geen extra dak-
overstek nodig heeft, is de Terrazza 
Originale een aanrader.

Terrasoverkapping zonder dakover
stek met geïntegreerde regengoot

Om uw terrasoverkapping perfect op uw huis af te stemmen,  
heeft u de keuze uit veelzijdige dakvormen (zie pag. 11). 

Twee dakvormen – geheel naar uw uitrustingswensen
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Terrasoverkapping met staanders 115 
(hoekig)

Terrasoverkapping met staanders 90 
(rond)

De staanders van de weinor Terrazza Orginale/Plus zijn in een hoekig of rond 
 design verkrijgbaar. Zo is er voor ieder type huis het juiste type terrasoverkapping,  
of het nu klassiek of modern is. U kunt uw favoriete kleur kiezen uit meer dan 
200 RAL-framekleuren, passend bij uw huis.

Aantrekkelijk gevormde staanders – hoekig of rond
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weinor terrasoverkappingen en Glasoases® passen zich aan  

de vorm en esthetiek van uw huis aan – zelfs bij wandver-

springingen of hoekoplossingen. Uw weinor dealer adviseert 

u graag welke dakvorm het beste bij uw wensen past.

De meeste dakvormen en -typen kunnen zeer eenvoudig 

worden gecombineerd met weinor glaselementen.

Laat u adviseren door  
uw weinor dealer!

Maximale transpa
rantie: zijelement 
 SUPER LITE w50c
Met de vaste beglazing 
onder de dakdragers 
aan de zijkant kunnen 
complete transparante 
panelen worden aange-
bracht – geheel zonder 
verticale of  horizontale 
stijlen.

Aanvulling op  
glazen schuifwand: 
 zijelement LITE
Boven in het trapezium 
een lichte, vaste begla-
zing en daaronder de 
weinor glazen schuif-
wand – daarmee kiest  
u voor een geliefde 
combinatie!

Maximale stabiliteit: 
 zijelement CLASSIC
Of u kiest boven in het 
trapezium een sterke 
vaste beglazing, daar-
onder de glazen schuif-
wand – optioneel bij 
sterke wind belasting 
aan de zijkant ook een 
vaste beglazing met 
profiel.

Dakvormen terrasoverkapping Terrazza Originale en Glasoase®

Dakvormen

Model Terrazza Originale Plus met dakoverstek  
en  geintegreerde regengoot

Model Terrazza  Originale zonder dakoverstek en   
met geintegreerde regengoot

Lessenaardak schuin – 
type B

Trapeziumdak tot de 
dakgoot – type C

Lessenaardak –  
type A

Trapeziumdak tot de 
nok – type C

Lessenaardak met 
balkon uitsparing 

Lessenaardak met 
 verspringende wand 

Lessenaardak met  
verspringende goot

Zadeldak –  
type L

Lessenaardak rondom – 
type N

Lessenaardak afhellend

Lessenaardak afhellend 
en van voren afgeschuind

Terrazza Originale/Plus – dakvormen

Passende beglazing aan de zijkanten –  
naar uw wensen en eisen
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Zo haalt u de tuin naar binnen – met de Glasoase® van weinor 

creëert u een vloeiende overgang tussen binnen en buiten. 

Deze bestaat uit een terrasoverkapping Terrazza Originale die 

met behulp van profielloze glaselementen tot een ongeïsoleerde 

serre kan worden uitgebouwd. Dankzij de vele verschillende 

flexibele en vaste glazen zijelementen ontstaat een waaier aan 

combinatiemogelijkheden. Onze dakvormen vindt u op pag. 11. 

weinor Glasoase®  
Lichtdoorlatende elegantie

Bekroond met:
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Het maakt niet uit, of u het liever beschermd en gezellig, of liever fris 

en luchtig heeft; met de frameloze glazen schuifwand w17 easy 

 beleeft u puur woongenot – op uw terras. Eenvoudiger gaat het niet – 

dankzij premium beslagtechniek is de glazen schuifwand van weinor 

heel eenvoudig te verschuiven en naar wens ook af te sluiten.

w17 easy  
De comfortabele  
glazen schuifwand

Bekroond met:
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Glazen schuifwand w17 easy  
hoogtepunten en varianten

Systeem met tussenstijl – naar twee zijden 
te openen, sluit in het midden

Enkel systeem – naar een of twee zijden te 
openen, sluit links en/of rechts

Hoeksysteem – profielloze volglazen hoek, 
bijv. voor balkons of loggia’s

De glazen schuifwand w17 easy 
is standaard uitgerust met het 
soft-closing-system. Hierdoor 
kan de glazen vleugel uiterst  
stil en licht worden bewogen. 
Het systeem is uitgerust met 
hoogwaardige roestvrij stalen 
rollen en geleiderails.  

Softclosingsystem
Daarvoor zijn alle vleugelmee-
nemers, vleugelstoppers aan  
de  eindposities en wandaan-
sluitingsprofielen uitgerust met 
zachtere dempingselementen. 

Technische gegevens  
Glazen schuifwand w17 easy

 
Individuele installatie

 
Stolp installatie

Max. systeembreedte 6,6 m 10 m

Max. systeemhoogte* 2,8 m 2,8 m

Aantal vleugels 2 tot 5 4 tot 10

Type geleidingsrail 2- tot 5-sporig 2- tot 5-sporig

Openingswijze parallel te verschuiven parallel te verschuiven

Glastype (gehard veiligheidsglas ESG) 6, 8, 10 mm 6, 8, 10 mm

Hoogtecompensatie in de bovenrails Standaard: 0 mm/-25 mm Standaard: 0 mm/-25 mm

Wandaansluitingsprofiel Optie Optie

Borstel- en kierafdichtingen Optie Optie

Soft-Closing-System Standaard Standaard

Hoeksysteem 90° 90°

* Vanaf een systeemhoogte van 2,4 m is de variant w17 easy XXL met aangescherpte vereisten en beperkingen mogelijk

Naast de hogere standaard 
vloerrail met weinor CleanCase®, 
kunt u ook de vlakke variant kie-
zen. Deze is zonder CleanCase® 
uitgevoerd. Uw voordeel: zij is 
zo laag dat ze vrijwel geen hin-
dernis vormt bij de overgang. 

Simpelweg barrièrevrij! Voor 
een mooie overgang tussen de 
vloerrail en uw terrasvloer, zor-
gen elegante vloeraansluiting 
profielen, passend bij ieder type 
vloer. 

Om ervoor te zorgen dat de gla-
zen vleugels bij volledige of ge-
deeltelijke opening betrouw-
baar in de gewenste positie blij-
ven, heeft weinor een 
intelligent mechanisme voor 
fixatie ontwikkeld. 

 � Comfortabele bediening zon-
der bukken

 � Vergrendelen en ontgrendelen 
van de w17 easy door lichte 
voetdruk

Vlakke vloerrail – elegant en drempelvrij

Comfortabele vergrendeling met de voet

Met de hoogwaardige greep-
varianten zijn de glazen schuif-
wanden comfortabel te bedienen. 
 � Standaardgrepen: in roestvrij 
staal en in de kleur van het 
 systeem

 � Schelpgrepen rond in V4A 
edelstaal 

 � Cilinderslot: in de kleur van het 
systeem (binnenste slotkast 
van roestvrij staal A4, sleutel 
en profielcilinder van hoog 
roestbestendig nieuwzilver), 
van binnen afsluitbaar, optio-
neel ook aan beide zijden ver-
grendelbaar.

Hoogwaardige greep en sluitvarianten

De standaard vloerrail  beschikt 
over een handige CleanCase® – 
eenvoudig verwijderen van vuil 
met handveger of doek.

 � Betrouwbare afwatering naar 
buiten

 � Ook zonder CleanCase® 
 verkrijgbaar met railprofiel uit 
één stuk

Slimme CleanCase® – eenvoudige reiniging van de looprail

Aan te brengen bij bestaande producten – voor vrijwel alle 
terrasoverkappingen
Als staande constructie past de 
glazen schuifwand van weinor 
onder bijna alle terrasover-
kappingen en vele andere dak-
constructies.
 � Uitbreiding van de weinor 
 Terrazza tot Glasoase®

 � Geen extra kosten voor stati-
sche aanpassingen

 � Passende profielen van weinor 
voor eenvoudige aanpassing 
achteraf

 � Ongecompliceerd schoonma-
ken door goede toegankelijk-
heid van buiten
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Passende zonweringen voor terrasoverkapping, Glasoase® of serre 

 zorgen voor textiele bescherming tegen hoge temperaturen, verblin-

ding en bieden inkijkbescherming – en bovendien voor aanzienlijk 

meer  wooncomfort. Bij goed geventileerde terrasoverkappingen en 

Glasoases® is een onder het dak gemonteerde serrezonwering vaak al 

voldoende. In een serre kan het bij direct zonlicht al snel zeer warm 

worden. Hier zorgt een op het dak gemonteerde serrezonwering voor 

een aangenaam klimaat. Verticale zonwering en inkijkbescherming 

biedt de verticale zonwering VertiTex II.

WGM Top,  
Sottezza II, VertiTex II  
Drie perfecte zonweringen 
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WGM Top Stretch/OptiStretch

max. breedte 6,5 m bij 5 m uitval

max. uitval 6,0 m bij 6 m breedte
2120

De bovengemonteerde serrezonwering WGM Top zorgt  

er in hoge mate voor, dat de ruimte onder uw serre of terras-

overkapping niet te heet wordt. Want de installatie weert  

een groot deel van de  zonnestralen al buiten de glazen 

overkapping af. De rondom gesloten en robuuste zonne-

schermcassette beschermt het doek en de technische 

 uitrusting betrouwbaar tegen de weersomstandigheden.  

Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw weersbescherming.

Beproefde bescherming tegen 
hitte met hoge belastbaarheid

De WGM Top is op de Terrazza 
en Glasoase® toe te passen. De 
zonwering beschermt tegen 
oververhitting en draagt zo bij 
aan een aangenaam klimaat.

 � Geschikt voor grotere afmetin-
gen tot 36 m² 

 � Stabiel tot windkracht 6 op de 
schaal van Beaufort 

 � Fraai design zonder schroeven 
in het blikveld

De steunvoeten van de serre-
zonwering WGM Top overtuigen 
met hun hoge mate van stabili-
teit en scoren met hun subtiele 
en nagenoeg schroefloze uit-
straling.

De steunvoeten zijn leverbaar  
in verschillende uitvoeringen 
(vast, verstel baar, standaard en 
speciale productie), zodat de 
hoogte van het zonnescherm 
 individueel aangepast kan 
 worden. 

Lichte en stille loop
Het spansysteem van de  
WGM Top zorgt voor een strak 
doek. Het bestaat onder andere 
uit een nieuw, plat koord en het 
beproefde weinor loopwerk-
systeem. Het platte koord is bij-

zonder stil en duurzaam, het 
weinor loopwerk overtuigt 
dankzij het geluidsarm in- en 
uitschuiven dat het materiaal 
ontziet.

WGM Top – hoogtepunten en varianten

Prima klimaat in de serre en onder het glazen terrasdak

Steunvoeten voor elke behoefte 

Werkingsprincipe OptiStretch

WGM Top Stretch: de echt 
 gelijkmatige doekstand zorgt 
voor een huiselijke sfeer.
 � Stretch: aan 2 zijden vast 
 ge spannen, voordelig, een-
voudige montage

WGM Top OptiStretch: rondom 
compleet gesloten en een strak 
doek zonder hangende zijzomen. 
Reduceert bij grote systemen 
het in het midden doorhangen 
van het doek bij in- en uitsturen. 
 � OptiStretch: aan 4 zijden vast 
gespannen, geen lichtspleet

Slimme varianten Stretch en OptiStretch

Het maximale comfort bieden 
draadloze sensoren. Deze 
 schuiven het zonnescherm bij 
zon automatisch uit en bij  regen 
en wind weer in.

Verkrijgbaar in de varianten:
 � Zon-wind-regensensor
 � Zon-windsensor
 � Zonnesensor
 � Windsensor

Zonne, wind en regensensoren
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Sottezza II max. breedte max. uitval

OptiStretch 6 m 5 m

Stretch 6 m 4 mInnovatieprijs 2016
2322

Als aantrekkelijke bescherming tegen schittering, is de onder 

het dak gemonteerde zonwering Sottezza II met name 

 geschikt wanneer onder de Glasoase®- of terrasoverkapping 

voor voldoende luchtcirculatie is gezorgd. Dankzij de op  

maat  gemaakte afmetingen past de zonwering ook bij elke 

andere rechthoekige terrasoverkapping.

Onder het dak  gemonteerde 
zonwering met huiselijke flair

Dankzij de slanke vorm en een 
prachtig doek zorgt de Sottezza II 
voor sfeer onder uw terras-
overkapping. Een enorme keuze 
aan doekdessins en kleuren 
maakt van de vormgeving een 
feest. 

 � Optisch passend bij iedere 
terras overkapping

 � Praktisch overal naderhand 
monteerbaar

 � Ook voor grote oppervlakken 
dankzij serie-installaties

Sottezza II is leverbaar in 2 uit-
voeringen: Sottezza II OptiStretch 
met rondom gesloten doek en 
de voordeligere Sottezza II 
Stretch met open zijkanten.

Sottezza II OptiStretch: aan 
alle zijden compleet gesloten, 
geen lichtsleuven aan de zijkant 
en hangende doekkanten
Sottezza II Stretch: gelijkmatige 
doekstand, geringe lichtsleuf 
aan de zijkanten

2 varianten – altijd een strak doek

Bij de OptiStretch II is het doek 
aan alle vier de kanten strak 
 opgespannen. Dit reduceert het 
in het midden doorhangen van 
het doek enorm. Ook het pro-
bleem van zijdelings hangende 

kanten behoort hiermee tot het 
verleden.
 � Het doek zit stevig vast in het 
transportprofiel, zoals een rits 

 � Geen zijdelingse lichtspleet

Lange avonden met geïntegreerde LEDverlichting
Geniet lange avonduren op uw 
terras – voor sfeervol licht zorgt 
de Sottezza II LED. De cassette 
met geïntegreerde ledverlich-
ting past zich perfect aan de 
constructie van de terrasover-
kapping aan.

 � Aangenaam warmwit licht
 � Levensduur 30.000 uur
 � Bijzonder energie-efficiënt
 � Dimmbar met afstandsbe-
diening via handzender of  
met een Smart Home app via 
smartphone of tablet

Sottezza II/LED – hoogtepunten en varianten

Ondergemonteerde zonwering voor een aangenaam woonklimaat

Sottezza II OptiStretch – rondom de beste doekspanning

Het beproefde kabelspansys-
teem zorgt ook bij Sottezza II 
voor een gelijkmatige doek-
stand. 
 � Kabel met hoge scheur- en 
treksterkte 

 � Extreem lichte en stille loop
 � Jarenlang bewezen span-
systeem

Overtuigende techniek voor een gelijkmatig strak doek

Bekroond met:
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VertiTex II max. breedte max. hoogte*

Zip 6 m 3 m

Rail 6 m 4 m

Draad 6 m 4 m

*  Max. beschaduwd oppervlak: Zip 15 m²,  
rail en draad 14,4 m²

2524

Met de aan de buitenzijde gemonteerde verticale zonwering 

van de VertiTex II-serie haalt u bescherming tegen verblinding, 

wind- en inkijkbescherming in huis. Dankzij het gepatenteerde 

 weinor Opti-Flow-systeem® is de cassette van de VertiTex II 

 bijzonder klein en decent – toch biedt de cassette ruimte voor 

grote doek oppervlakken.  Pergolazonwering, terrasoverkap-

ping, Glasoase® of serre: VertiTex II past altijd. 

Maximale doekbreedtes  
in zeer kleine cassette

De VertiTex II is leverbaar met 
 verschillende cassettegroottes 
en in hoekige en ronde uit-
voering. Hierdoor is de verticale 
zonwering een echte aanwinst 
voor het terrasdak.

 � Gewenste RAL-kleur passend 
bij de gevel

 � Grote doekkeuze uit de 
screens by weinor® collectie – 
waaronder vele naadloze 
 uitvoeringen zonder storende 
dwarsnaad

Exclusief bij weinor: Dankzij  
het weinor Opti-Flow-System® 
heeft de VertiTex II de kleinste 
cassette, zelfs bij grote breedtes 
tot 6 meter.
 � cassette afmetingen 75 mm,  
92 mm en 112 mm

 � Elegant alternatief voor jaloe-
zieën, rolluiken en dergelijke 
(geen zichtbelemmering)

 � Doekoppervlak tot 15 m² 
 mogelijk 

 � Met zip, rail of draad

Kleinste cassette – ook voor grote systeemafmetingen

VertiTex II – hoogtepunten en varianten

Modern design – in twee vormen

hoogte 7,5 cm*

De draadgeleiding van de 
 VertiTex II kan indien gewenst 
inspringen. Dat biedt voordelen, 
als er aan de zijkant geen be-
vestiging mogelijk is, bijv. bij 
 inspringende staanders.  

Uitvoering met draadgeleiding – past vrijwel altijd en overal

* zelfs tot 6 m breedte

Inspringende staanders

VertiTex WeiTop 

Bij de combinatie van het weinor 
terrasdak Terrazza Originale sa-
men met de verticale zonwering 
VertiTex II Zip, is de Terrazza 
 Originale met een hoge dak-
goot uitgerust, welke grotere 
breedtes zonder storende mid-
denstaander mogelijk maakt.

Bovendien zorgt deze uitvoering 
door de Zip-techniek voor hoge 
windstabiliteit.

Uitvoering met VertiTex II Zip – grote breedtes, hoge windstabiliteit

VertiTex II Zip met dakgoot 220

VertiTex WeiTop is perfect op  
de dakgoot van het terrasdak 
Terrazza Originale en de 
 Glasoase® afgestemd en is uit-
voerbaar tot een breedte van  
6 meter. Ook bij deze variant is 
naar wens draadgeleiding met 
inspringende draad mogelijk. 

 � Doekoppervlak tot 14,4 m² 
 mogelijk

 � Snelle en veilige montage,  
ook naderhand

Uitvoering VertiTex WeiTop – flexibel en perfecte pasvorm

Bekroond met:



De dakventilator WeiTop DL 
permanent zorgt voor een 
 perfect klimaat en betrouwbare 
ventilatie.
 � slimme constructie door over-
lappende dakbedekkingen

 � bedompte lucht verdwijnt 
continu naar buiten

 � optioneel met hor 
 � een optioneel winterpaneel 
voor betere warmte-isolatie

Prima klimaat dankzij de dakventilatie

Welke besturing past bij u?

U wilt uw weinor serrezonwering comfortabel met een afstandsbediening vanaf het terras 
of vanuit uw huis besturen? Met een draadloze besturing is dat heel eenvoudig. Optioneel 
kunnen de verlichting en de verwarming hiermee worden bediend en zelfs gedimd. Ook 
verticale zonwering of andere zonneschermen aan het huis kunt u zo centraal besturen.

Comfort

Comfort – Bediening met afstandsbediening  
plus dimmen van verwarming en verlichting

U wilt uw weinor serrezonwering, verlichting, verwarming en ander accessoires koppelen 
aan uw andere domotica en deze via smartphone of tablet vanaf elke gewenste plek 
 besturen? Met de Smart-Home-Centrale Somfy TaHoma Switch is dat kinderlijk eenvoudig! 
Ook wanneer u deze via spraakassistent of via een vooraf ingesteld geautomatiseerd 
scenario wilt bedienen.

Smart

Smart – Bediening met smartphone, spraakassistent  
of vooraf ingesteld

U wilt uw weinor zonwering comfortabel met een schakelaar bedienen? Via een kabel 
worden uw gemotoriseerde serre- en verticale zonwering moeiteloos uit- en ingerold. 
 Optioneel kunt u in plaats van een handmatige schakelaar ook een automatische bestu-
ring met zon-, wind- en regensensor gebruiken. Ook verwarming en verlichting kunnen  
met afzonder lijke schakelaars aan- en uitgezet worden.

Basis

Basis – Bediening met handschakelaar  
of automatische weersafhankelijke besturing

Let op: De beschikbare systemen van weinor BiConnect en Somfy  
kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Meer comfort met klimaatregeling

Via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische 

 weersafhankelijke bediening – bedient u uw weinor zonneschermen en accessoires zonder moeite 

met de besturingen van weinor BiConnect of Somfy. Ledverlichting en verwarmingssysteem zijn 

draadloos of via Smart Home traploos dimbaar. Uw vakhandelaar geeft u graag en deskundig advies.

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716 suede

Voor elke behoefte de juiste besturing

Somfy Smart-Home-Centrale 
 TaHoma Switch & app

weinor handzender 
BiEasy

Somfy handzender 
Situo Pure II

Somfy wandzender 
Smoove Pure Shine

weinor wandzender  
BiEasy 

2726

Met serrezonwering, verticale zonwering, verwarming en verlichting van weinor  
maakt u het verblijf in uw Glasoase nog aangenamer. Voor de bediening kunt u kiezen  
uit verschillende besturingspakketten.



9 WiGatrendkleuren 

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

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

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 

200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit 

vele kleuren die harmoniëren met de aanwezige 

architectuur.

Meer dan 200 topactuele 
framekleuren

47 standaard RALkleuren

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

WT 029/10797
Approx.  

RAL 9010

WT 029/80081
Iron Glimmer  

Effect P 7

WT 029/70786
Sparkling Iron  

Effect

WT 029/80077
Approx.  

DB 703 Metallic

WT 029/90147
Approx.  

RAL 9007 Metallic WT 029/60740
Marrone 04  

Metallic

WT 029/50704
Approx.  

RAL 6009 Metallic

WT 029/90146
Approx.  

RAL 9006 Metallic
WT 029/71289

Approx.  
RAL 7016

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 7032
Kiezelgrijs

RAL 7021
Zwartgrijs

RAL 8016
Mahoniebruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7040
Venstergrijs

RAL 7039
Kwartsgrijs

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 4005
Blauwlila

RAL 3007
Zwartrood

RAL 1014
Ivoor

RAL 2011
Dieporanje

RAL 2000
Geeloranje

RAL 1023
Verkeersgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 5021
Waterblauw

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7015
Leigrijs

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 7035
Lichtgrijs

weinor 7319
Weinorgrijs

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Leembruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Blank aluminiumkleurig

RAL 1002
Zandgeel

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 3002
Karmijnrood

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 3004
Purpurrood

RAL 8019
Grijsbruin

RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 2002
Vermiljoen

RAL 4006
Verkeerspurper

RAL 5009
Azuurblauw

RAL 5014
Duifblauw

RAL 1034
Pastelgeel

RAL 8022
Zwartbruin

RAL 8017
Chocoladebruin

weinor 8077
weinorbruin

RAL 7030
Steengrijs
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Belangrijke informatie:
Bij alle afgebeelde inrichtingsvoorwerpen gaat het 
om weerbestendige outdoor-meubels en 
-accessoires.

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

Zonneschermen en serrezonwering: 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 frame-
kleur 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).

Met zekerheid beste weinor kwaliteit

Beste kwaliteit
made in Germany

Met zekerheid
een origineel product

ECHTHEIDS
CERTIFICAAT

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

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!

2022
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AUSZEICHNUNG

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

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

modern basics blue®  
Duurzame collectie zonwering-

doeken, 2021

Artares lamellendak, 2022
Terrazza Pure  

terrasoverkapping, 2019

Artares lamellendak, 2023
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)

modern basics blue®  
Duurzame collectie zonwering-

doeken, 2021

weinor Glasoase®, 2021
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Plaza Viva  
Pergolazonwering, 2019

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

 weinor PergoTex II  
Pergolazonwering, 2016

Artares lamellendak, 2022
Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2021

modern basics blue®  
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021

Kubata cassettescherm, 2019
w17 easy glazen schuifwand, 2018
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Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag:

Coverfoto en achterzijde:  
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 accessoires 
voor zon en weerwering

TERRAS-
COMFORT

Volant Plus  Paravento  Duofi x  Verwarmingssysteem Tempura  LED-verlichting  Besturingen 

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

TERRASGENOT
 Zonneschermen

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

Kubata  Opal Design II  Semina Life  Cassita II  I/K/N 2000  Semina  Topas

AANPASSINGSKUNSTENAAR
 Serrezonweringen

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

WGM Top  Sottezza II
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Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®


