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De duurzame collectie zonweringdoeken
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NIEUW & uniek!



*

Lees meer over upcycling en 
duurzame zonwering

weinor.nl/sun-days-with-future

Van 328* oude plastic flessen 

Gemaakt met 85 % gerecycled PET – 
geteste en gecertificeerde kwaliteit 
De collectie modern basics blue® bestaat uit 
Tempotest® Starlight® blue, een zonweringstof 
met 85 % gerecycled PET, gecertificeerd volgens 
de Global Recycled Standard (GRS) – voor een 
beter milieubalans op het gebied van water, 
energie en CO2.

 Bijvoorbeeld 112 x 1,5 l wegwerpflessen  
en 216 x 0,5 l wegwerpflessen

… maken wij 21 m2 droomdoek

Geen compromissen: de doekcollectie modern basics blue® is net zo veeleisend 
als u. Prachtige zonweringdoeken in modern design met een unieke kwaliteit 
kunt u verwachten – voor nog meer buitenleven op uw terras. 

Nieuw en uniek: deze zonweringdoeken zijn duurzaam geproduceerd.  
Upcycling betekent hier ca. 60 % minder energieverbruik en ca. 45 % minder 
CO2-uitstoot door PET-recycling en ca. 90 % minder waterverbruik dankzij 
spindopverven. Voor ons betekent het: verantwoordelijkheid nemen.  

Lange levensduur: weinor producten worden altijd gemaakt voor langdurig 
gebruik. In dit opzicht is onze keuze voor eersteklas kwaliteit ook altijd een  
keuze voor meer duurzaamheid – for our future.



*  Leverbaar in de baanbreedte 120 cm en aan te bren-
gen op alle knikarmschermen en serrezonweringen,  
de pergolazonwering Plaza Viva en het zijzonne-
scherm Paravento van weinor. 

weinor doeken van Tempotest® Starlight® blue zijn gecertificeerd 
volgens ÖKO-TEX Standaard 100: ze bevatten geen stoffen die scha-
delijk zijn voor gezondheid of milieu. Met een waarde van UPF 50+ 
bieden weinor doeken optimale bescherming tegen uv-stralen.

Unieke doekkwaliteit 
Duurzaamheid ook in het verfproces 
Doektechniek, laatste stand: door spindopverven met een enorme waterbesparing, 
slaan we het kleurpigment al in de vezel op – voor door en door kleur. Het effect: 
heldere, duurzame kleuren die bij lichtinval een fraai effect geven. Innovatieve 
ontwikkelingen in de garen- en weeftechniek zorgen voor een optimale stand 
van het doek. Dankzij het Memory-Effect® keert het doek beter terug in zijn 
oorspronkelijke staat. Dankzij de Teflon™-afwerking druppelt water en vuil 
gewoon van het doek af. Dat betekent blijvende schoonheid, langer gebruik

en dus een langere levensduur.   

Modern wonen
Exclusieve dessins voor uw inrichtingsstijl  
Nu al trendsetters: De zonweringdoeken van de weinor designstudio  
zijn een moderne interpretatie van klassieke dessins. Elegante grijstinten 
gaan een dialoog aan met de krachtige kleuraccenten van felle zomer-
kleuren. Het designteam van weinor houdt altijd de nieuwste kleurtrends  
in de gaten en heeft tijdloze fantasiedessins een frisse uitstraling gegeven. 

Wie belang hecht aan modern wonen, vindt hier zijn droomdoek.* 
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Upcycling voor de modernste zonwering
 Van plastic afval creëren wij iets van duurzame waarde

PET-flessen  
worden ingezameld  

Upcycling – dat betekent van afval 
iets waardevollers en duurzamers 
maken. In ons geval worden PET-flessen 
ingezameld voor recycling en tot 
compacte plastic balen geperst. 
Hier door wordt het transportvolu-
me van de flessen aanzienlijk 
verminderd en wordt er minder 
CO2 uitgestoten.

Het recyclingbedrijf sorteert  
en reinigt de grondstof

Vervolgens worden de flessen in grote 
balen afgevoerd en naar de recycling-
installatie gebracht. Daar wordt het 
materiaal gesorteerd en grondig 
gereinigd. Pas als de flessen van 
elkaar gescheiden en gereinigd zijn, 
wordt het recyclebare materiaal tot 
kleine kunststof vlokken versnipperd.  

De kunststof wordt gesmolten en 
er ontstaan chips

Voor de verdere verwerking moeten 
eerst kleine chips worden geprodu-
ceerd. Hiervoor wordt het materiaal 
gesmolten en door een extrusiepers 
geperst – een soort industriële 
spaghettipers. Met speciale messen 
worden deze kunststofstrengen uit-
eindelijk in kleine stukjes gesneden: 
de chips. 

Spindopverven zorgt ervoor dat 
het pigment diep in het materiaal 
wordt aangebracht

Geverfd wordt met de hoogwaardige 
spindoptechniek. Daarbij worden de 
kleurloze chips weer gesmolten en 
voorzien van pigment. Anders dan bij 
conventionele processen, waar het 
oppervlak van het afgewerkte garen 
of weefsel wordt geverfd, ontstaat 
zo een garen met door en door kleur: 
het doek blijft altijd stralend van 
kleur.

Bij het extruderen van de smelt 
door spindoppen ontstaan eind loze 
draden

Nu wordt de geverfde smelt door 
spindoppen geperst. Dit zijn geper-
foreerde schijven, waarvan de grootte 
van de openingen de diameter van 
de garenvezels bepaalt. Er ontstaan 
afzonderlijke eindloze draden, die 
vervolgens worden samengevoegd. 
Het resultaat: hoogwaardige en 
elastische eindloze filamenten.

Het multifilamentgaren wordt  
gemaakt van verschillende eindloze 
filamenten

Door samenvoeging van vele eindloze 
draden wordt het hoogwaardige 
multifilamentgaren geproduceerd. 
De textuur geeft het een structuur 
die vergelijkbaar is met die van 
natu urlijke vezels. Vervolgens wordt 
het multifilamentgaren op spoelen 
gewikkeld. Het kan worden samen-
gesteld uit verschillende gekleurde 
vezels – voor een mooi gemêleerd 
effect.  

Het materiaal wordt geweven  
en krijgt een afwerking 

Nu wordt van het garen bij Parà het 
hoogwaardige Tempotest®-weefsel 
gemaakt. De Italiaanse weverij is één 
van de meest gerenommeerde produ-
centen van outdoorstoffen ter wereld. 
De speciale TeflonTM-afwerking 
zorgt voor een lange levensduur 
van het zonweringdoek en laat vuil 
gewoon van het doek af druppelen. 

Het zonweringdoek wordt  
geconfectioneerd in de naaiateliers 
van weinor 

Individualiteit telt: alle zonwering-
doeken worden in Duitsland bij weinor 
op maat gemaakt voor de klant.  
Vervolgens wordt elk zonweringdoek 
van de modern basics blue® collectie 
vakkundig gekeurd. Als het doek  
de keuring met succes heeft door-
staan, krijgt het tot slot het weinor 
doeklabel.

Lees meer over upcycling en 
duurzame zonwering 
weinor.nl/sun-days-with-future

Verdere energiebesparing
Geautomatiseerde zonweringssystemen voorkomen oververhitting 
van woonruimtes en zorgen ervoor dat er minder energie nodig is 
voor de klimaatregeling.  

Belangrijke informatie

Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge 
kwaliteitseisen en worden geproduceerd met de modernste productie-
technieken. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming 
bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uit-
gesloten. 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 serrezonweringen: 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 uitgeschoven 
worden om te drogen. 

Positieve duurzaamheidsbalans

CO2-uitstoot ca. - 45 %
85 % gerecycled PET 
Standaard PET

85 % gerecycled PET 
Standaard PET

Energie-verbruik ca. - 60 %
Spindopverven 
Stukverven

Water-verbruik ca.  - 90 %



Ihr weinor Fachhändler berät Sie gerne:

weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110  

D-50829 Keulen
weinor.nl I weinor.be

Een alliantie voor innovatieve doeken  
Samenwerking van de weinor designstudio met Parà Tempotest®

Het geheel is meer dan de som der delen. Dit geldt met name voor 
de nauwe samenwerking tussen de weinor designstudio en Parà 
Tempotest®. 

De unieke bundeling van een stijlvast gevoel voor trends met 
innovatieve materiaal- en proceskennis heeft geresulteerd in de 
baanbrekende doekcollectie modern basics blue®: esthetisch 
eigentijds, zeer lang meegaand en verantwoord met betrekking  
tot duurzaamheid.  

Uw weinor speciaalzaak geeft u graag advies:
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