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Sterk in prestatie en design – 
de nieuwe aanwinst van weinor

Met de drie nieuwe zonneschermen defi nieert weinor het 

 concept “Zonwering” nieuw: Gemeenschappelĳ k voor alle drie 

de schermen is een innovatief ontwerp dat voor stĳ lvolle 

 accenten op de gevel zorgt. Baanbrekende innovaties zoals de 

hoog belastbare weinor LongLife-arm en LED-verlichting met 

warm licht vormen het innovatieve equivalent op technisch vlak.
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Zenara – de avant-gardistische

Het design-zonnescherm 
 Zenara/LED versmelt door haar 
vormgeving met de gevel – 
een perfecte aanvulling op de 
moderne architectuur en een 
 interessant contrast met oudere 
gebouwen.

Cassita II – de slanke

Met haar ultra-slank design en 
strakke lĳ nen biedt de  Cassita II/
LED de perfecte aanvulling op 
de moderne woontrends. 
 Geschikt voor de meeste terras-
afmetingen.

Opal Design II – de klassieker 

De Opal Design II/LED overtuigt 
door een evenwichtig tĳ dloos 
design. Met haar afmetingen en 
de mogelĳ kheid van meerdelige 
systemen, is het zonnescherm 
ook ideaal voor grote terrassen.
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weinor zonneschermen van extra klasse

De 3 nieuwe highlights 
van de zonneschermen

Design is stĳ l – drie maal 
compromisloos mooi design
Of het nu avant-gardistisch, 
 klassiek of slank is – de nieuwe 
weinor zonneschermen impo-
neren door een uitgesproken 
design dat zich harmonieus aan 
de gevel aanpast. Kies op basis 
van uw smaak en inrichting, 
het zonnescherm dat bĳ  u past.

Design
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Een naam die verplicht – 
de weinor LongLife-arm
De geluidsarme weinor LongLife-arm 
biedt extreem hoge spankracht – zelfs 
bĳ  hoge windbelasting. Dit is de voor-
waarde voor een excellente doekstand.

De extreem belastbare hightech-band 
overtuigt met meer dan 100.000 cycli 
in de belastingstest. Het gesmeed 
 aluminium in de knikarm zorgt voor 
nog meer stabiliteit.

Voor lange avonden op het terras – 
geïntegreerde LED-verlichting
Optioneel zĳ n deze drie zonneschermen 
verkrĳ gbaar met dimbare LED-terras-
verlichting (patent aangevraagd). De 
 individuele LED-spots verspreiden een 
aangenaam warm licht, zelfs wanneer 
het scherm ingeschoven is. Indien u wilt, 
kunt u het zonnescherm bedienen en 
de verlichting dimmen met de weinor 
 afstandsbediening BiEasy. 

Milieu- en kostenbewust: De bĳ zonder 
energie-effi  ciënte LED-spots hebben een 
levensduur van 30.000 uur.

De basis van ons succes: 
de hoogste technische 
know-how en compromis-
loze kwaliteitseisen.

Sinds jaren staat weinor voor consequente innovatie 
op het gebied van zonwering-design en -technologie. 
Met de nieuwe generatie zonneschermen zet 
weinor wederom een geheel nieuwe maatstaf neer. 
Drie aspecten staan daarbij op de voorgrond.

Comfort Techniek



weinor Zenara
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De weinor Zenara werd onder-
scheiden met de prestigieuze 
 Design award:
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Met haar avant-gardistisch design, is de weinor Zenara 

hèt design-zonnescherm onder de zonweringen. Bĳ  moderne 

 huizen past de cassette in een harmonieuze dialoog met de 

 gevel, bĳ  oude gebouwen zorgt ze voor spannende contrasten. 

Zelfs bĳ  grote breedtes tot 6,5 m vereist de weinor Zenara 

slecht twee wandaansluitingen en versmelt zo qua vorm met 

het huis. Talrĳ ke innovaties maken de Zenara ook technisch 

avant-gardistisch.

Zenara – baanbrekend 
ontwerp in perfectie



Zenara – Highlights en varianten
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De basis voor het baanbrekende design van de weinor Zenara 

is haar innovatieve technologie. Met de optionele LED-verlichting 

en de verticale zonwering Volant Plus laat dit zonnescherm niets 

te wensen over.

De nieuwe dimensie 
in zonnescherm-design
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Voor designfans en stijl puristen – avant-gardistisch 
 design

 De unieke technologie van de 
weinor Zenara is de basis voor 
de architectonische vormgeving. 
Zelfs bĳ  grote schermafme-
tingen vereist de Zenara slechts 
twee bevestigingspunten.

• verkrĳ gbaar tot 6,5 m
• stabiele cassette voor geringe 

profi el doorbuiging
• vanaf 5,5 m breedte gebruik 

van gepatenteerde kabelspan-
techniek uit de bruggenbouw

En toen werd het licht – weliswaar met energie-efficiënte 
LED-verlichting

Soms is het terras net in de 
avonduren het mooist. Heerlĳ k, 
wanneer u dan het sfeervolle 
warme licht van uw Zenara LED 
kunt inschakelen. 

• voor patent aangemelde 
LED-spots

• verlichting ook bĳ  ingescho-
ven zonnescherm te gebruiken

• bĳ zonder energie-effi  ciënt 
• levensduur 30.000 uren
• traploos dimbaar met de 

 BiEasy afstandsbediening

Volant Plus – en vreemde blikken hebben geen kans meer 

Uw terras is uw toevluchtsoord – 
om te ontspannen en u goed te 
voelen. De verticale zon wering 
Volant Plus beschermt tegen 
 ongewenste verstoorders zoals 
invallende zonnestralen en 
vreemde blikken.

• bescherming tegen ver-
blinding en inkĳ k tot volant-
hoogte van 210 cm

• traploos uitrolbaar
• gepatenteerd OptiFlow- 

Systeem® voor veilig sluiten 
van het uitvalprofi el en 
beste doekstand

Het puristische design van de 
weinor Zenara levert een 
 belangrĳ ke bĳ drage aan haar 
 elegante verschĳ ning. Voor een 
zeer gestroomlĳ nde look zĳ n 
 alle technische componenten 
onzichtbaar geïntegreerd in de 
behuizing. 

• elektronica en bediening 
 verborgen in de cassette

• schroeven, consoles en 
 afdekkappen onzichtbaar

• geïntegreerd gepatenteerd 
OptiFlow-Systeem® voor 
beste doekstand

Optiek als één geheel – door onzichtbaar geïntegreerde 
techniek

Zenara/LED Optie Volant Plus
max. breedte max. uitval max. breedte max. uitval uitval Volant Plus Motoraandrĳ ving

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



weinor Opal Design II
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Het cassette-zonnescherm Opal Design II maakt indruk met zĳ n 

tĳ dloze klassieke design gecombineerd met trendsettende weinor 

techniek. Ontworpen voor het beschermen van grote oppervlak-

ken, past ze zich aan de desbetreff ende architectuur harmonisch 

aan en zorgt met haar fraai vormgegeven cassette voor verfĳ nde 

accenten. Veel mooie en praktische opties maken een eenvoudige 

bediening, meer comfort en maximale duurzaamheid mogelĳ k.

weinor Opal Design II – 
terrasleven in grootste stijl



Opal Design II – Highlights en varianten
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Met Volant Plus en geïntegreerde LED-verlichting maakt 

de Opal Design II de hoogste verwachtingen waar. Meerdelige 

 systemen veranderen ook grote terrassen in een schaduwrĳ ke, 

 aangename plaats.

Indrukwekkende functies voor een 
zonnescherm van de hoogste klasse
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Voor aangename, ruime terrassen – en fans van een 
klassiek design

Groots, krachtig, veilig – de 
Opal Design II overtuigt door 
een evenwichtig ontwerp en 
is het Premium-zonnescherm 
voor veeleisende gebruikers.
 

• voor ruime terrasoppervlak-
ken tot 48 m2

• gecertifi ceerd tot windkracht 5
• met ingebouwd veiligheids-

mechanisme (sikkel)

Sluitmechanisme – unieke veilige sluiting

Zĳ n de zĳ delingse sikkels van 
het uitvalprofi el van uw Opal 
Design II zichtbaar gesloten, dan 
is het zonnescherm betrouw-
baar beschermd tegen vocht en 
vuil.

• veilig sluiten van de sikkel met 
een hoorbare klik

• exclusieve, gepatenteerde 
 oplossing

Geïntegreerde LED-verlichting – 30.000 uur meer 
 helderheid 

Sfeervol warm licht: wie lange 
avonden op het terras wil 
 genieten kiest voor de Opal 
 Design II LED.
• voor patent aangemelde 

LED-spots

• levensduur 30.000 uren
• verlichting ook bĳ  ingeschoven 

zonnescherm te gebruiken
• bĳ zonder energie – effi  ciënt 
• traploos dimbaar met 

 BiConnect 

Volant Plus – geïntegreerde verticale bescherming tegen 
verblinding en inkijk

Wanneer u privacy belangrĳ k 
vindt en bescherming tegen 
laagstaande zon wenst is de 
Opal Design II Volant Plus 
 precies het juiste voor u.
• traploos uitrolbaar

• bescherming tegen verblinding 
en inkĳ k tot volanthoogte van 
210 cm

• gepatenteerd OptiFlow-Systeem® 
voor veilig sluiten van het uitval-
profi el en beste doekstand

• met BiConnect besturing – tafel-
afruimbescherming geïntegreerd 

Tweedelige systemen – voor zeer grote schaduwopbrengst

Voor extra brede terrassen is de 
Opal Design II op aanvraag ook 
beschikbaar als gecombineerd 
meerdelig systeem. Daarvoor 
worden twee zonne scherm -
elementen met een motor ver-
bonden. 

• niet bĳ  optie Volant Plus
• voor schaduwgebieden tot 

12 m breedte en 4 m uitval
• gelĳ ktĳ dige bediening van de 

gekoppelde doekvelden
• bĳ  gekoppelde systemen LED 

spots asymmetrisch verdeeld
• aansluitende spleetafdekking

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

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

* tweedelige schermen



weinor Cassita II
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Met haar slank en puristisch design biedt de Cassita II de 

 perfecte overeenkomst met moderne woontrends. Ongeacht 

haar extreem compacte vormgeving herbergt de cassette een 

hele reeks van technologische innovaties. De optisch geredu-

ceerde tweepuntsophanging ondersteunt het moderne design.

Met haar kleine afmetingen is de Cassita II de ideale zonwering 

voor de meeste terrasafmetingen.

Cassita II – het juweel 
onder de cassettes



Cassita II – Highlights en varianten
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De gestroomlĳ nde Cassita II voldoet aan alle eisen van een 

 hoogwaardig zonnescherm: een extreem slanke cassette met 

edele afdekkappen en weinor LongLife-arm. 

Slank design en boordevol techniek



Slim line at its best: Fans van 
 hedendaagse wooncultuur ver-
krĳ gen met de Cassita II een 
 uiterst slank cassettescherm. Tal 
van hoogwaardige details maken 
onderscheidende accenten.

• nieuw puristisch design
• harmonische, vlakke ovale 

vorm
• mooi gevormde aluminium 

eindkappen met edele gravure
• verborgen schroeven
• slecht twee wandaansluitin-

gen nodig

Voor aanhangers van jonge woontrends – slank ontwerp 
van de cassette
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Met LED-verlichting – inclusief lange uren 
op het terras

Verheug u op warme zomer-
avonden op uw terras. De 
 Cassita II LED zorgt voor aan-
gename  verlichting. De lichtlĳ st 
kan qua kleur op de cassette 
worden aangepast.

• voor patent aangemelde 
LED-spots

• verlichting ook bĳ  ingescho-
ven zonnescherm te gebruiken

• bĳ zonder energie-effi  ciënt
• levensduur 30.000 uren
• met de BiEasy afstandsbedie-

ning traploos dimbaar

Toonaangevende technologie – in een 
minimale ruimte

Basis voor het extra slanke 
 design van de Cassita II is de 
 intelligente plaatsing van alle 
componenten. In een kleine 
ruimte, herbergt ze de aller-
nieuwste weinor technologie 
voor zonneschermen.

• betrouwbare bescherming 
voor doek en techniek in de 
cassette

• slanke weinor LongLife-arm 
met hightech-band, belastbaar 
en geluidsarm

• stabiele OptiNut-doekrol voor 
breedtes tot 5,5 m

Cassita II
max breedte max. uitval

550 cm 300 cm



weinor accessoires en besturingen
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Volant Plus – verticale zonwering 
voor Zenara en Opal Design II 

Voor uw Volant Plus kunt u 
het doek van het zonnescherm 
kiezen. Wanneer u tevens ook 
naar buiten wilt blĳ ven  kĳ ken, 
zĳ n de lichtdoorlatende acryl-
doeken Perluca of het  hightech 
klimaatdoek Soltis® bĳ  uitstek 
geschikt.

Paravento – met een  handgreep 
zĳ delingse zichtbescherming 

Een extra manier om van meer 
privacy te genieten, is een 
 uitschuifbare zĳ beschermings-
wand: De Paravento biedt 
een uitstekende bescherming 
tegen wind en inkĳ k en kan 
qua doek en kleur op uw zonne-
scherm worden aangepast.

Verwarmingssysteem Tempura – 
aangename warmte op koelere 
dagen 

Meteen aangename warmte 
zonder voorverwarming: Het 
energie-effi  ciënte infrarood 
 verwarmingssysteem Tempura 
zorgt voor een warmtever- 
mogen van meer dan 1.500 watt. 
Eenvoudig te bedienen en dim-
men met de afstandsbediening 
BiEasy.
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BiEasy afstandsbediening – 
zonneschermen gemakkelĳ k 
bedienen

Bedien uw zonnescherm, ver-
warmingssysteem en verlichting 
met het weinor besturings-
systeem BiConnect. De voorge-
progammeerde handzender 
BiEasy met of zonder display, 
 zilver of zwart – of zelfs met de 
BiEasy App.

Weersensoren – automatische 
reactie op weer en wind

Rol uw zonnescherm uit bĳ  zon 
en wind en optioneel bĳ  regen 
weer in:
• zon-sensor
• zon-wind-sensor
• (ook op zonne-energie)
• zon-wind-regen-sensor

Slingeraandrĳ ving – wanneer de 
omstandigheden het vereisen

Uw zonnescherm kan optioneel 
ook met een slinger in en uit-
gestuurd worden. Wanneer 
 bĳ voorbeeld een elektrische 
aansluiting niet mogelĳ k is of 
wanneer het zonnescherm 
 zelden gebruikt wordt. 
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Meer dan 200 weinor doekdessins

Verheug u op prachtige nieuwe doekdessins! Doeken van weinor 

 blĳ ven lang mooi, de innovatieve nano-technologie maakt ze 

water- en vuilafstotend. Omdat de hoogwaardige kleurenpigmenten 

al in de grondvezel zĳ n verwerkt (spindopkleuring), blĳ ven weinor 

doeken langdurig kleurecht.

Langblijvende kleurenbriljantie – 
 fantastische Italiaanse doeken
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Lichtdoorlatend – door haar 
 fĳ ne perforatie is het klimaat-
doek Percula bĳ zonder geschikt 
voor de Volant Plus. 
• 5 dessins

Biedt doorkĳ k – het lichtdoor-
latende Hightech klimaatdoek 
met microporiën is ook  perfect 
voor de Volant Plus.
• 10 dessins 

colours
WeiTex® polyester collectie

magic true 
colours
acryl collectie

Enorme keuze uit dessins en 
bewezen kwaliteit

De acryldoeken true colours 
overtuigen door een buitenge-
woon lange levensduur en 
 duurzame kleurechtheid.
• meer dan 100 dessins
• baanbreedte 120/240 cm

Innovatieve doeken met 
 buitengewone elasticiteit

De polyesterdoeken magic 
 colours springen door warmte-
werking weer terug in hun oor-
spronkelĳ ke gladde toestand 
(weinor Memory-Eff ekt®).
• meer dan 50 dessins
• baanbreedte 120 cm

Perluca
Acryl klimaatdoek voor 
verticale zonweringen

Soltis®
Hightech klimaatdoek voor 
verticale zonweringen

colours
by weinor®



weinor kleurenvariatie
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De prachtige tinten van weinor brengen kleur in het leven. 

Hier vindt iedereen zĳ n lievelingstint: bĳ  weinor kunt u kiezen 

uit meer dan 200 verschillende framekleuren. Laat u inspireren!

Een enorm aanbod aan zeer 
actuele framekleuren
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WT 029/10797
Approx. 

RAL 9010

WT 029/50704
Approx. 

RAL 6009 metallic

WT 029/60740
Marrone 04 

metallic

WT 029/70786
Sparkling iron 

eff ect

WT 029/71289
Approx. 

RAL 7016 metallic

WT 029/80077
Approx. 

DB 703 metallic

WT 029/80081
Iron glimmer 

eff ect P7

WT 029/90146
Approx. 

RAL 9006 metallic

WT 029/90147
Approx. 

RAL 9007 metallic

WiGa-trendkleuren

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
Karmijnrood

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 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Witaluminium

RAL 9007
Grijsaluminium

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 6009
Dennengroen

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 7015
Leigrijs

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 7021
Zwartgrijs

RAL 7030
Steengrijs

RAL 7032
Kiezelgrijs

RAL 7035
Lichtgrijs

RAL 1002
Zandgeel

RAL 3004
Purpurrood

weinor 8077
Weinorbruin

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7039
Kwartsgrijs

RAL 7040
Venstergrijs

weinor 7319
Weinorgrijs

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Leembruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 8016
Mahoniebruin

RAL 8019
Grijsbruin

RAL 8017
Chocoladebruin

RAL 8022
Zwartbruin

weinor framekleuren

Identieke kleuren – zodat alles 
perfect bĳ  elkaar past

Omdat weinor in haar eigen 
 fabriek poedercoat kunt u ook 
bĳ  de verschillende producten 
vertrouwen op de hoogste kleur 
uniformiteit en een identieke 
glansgraad.

Kiest u uit een breed scala van 
hoogwaardige kleuren:

• 47 standaard RAL frame-
kleuren, zĳ deglans

• 9 krasvaste en sterke WiGa-
trendkleuren in edele 
structuur look

• meer dan 150 speciale kleuren

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in poeder-
coating kan, ondanks alle inspanningen van de verff  abrikanten 
om de stabiliteit van de kleurschakering te waarborgen, 
een  verschieten van de kleur, met name bĳ  de kleur Vuurrood 
(RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen 
om druktechnische redenen duidelĳ k afwĳ ken.

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



En nog meer weinor terrasoverkappingen van textiel …

Uw vakhandelaar voorziet u graag van advies:
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U wilt uw terras langer gebruiken dan met een zonnescherm 
mogelĳ k is – weinor heeft geschikte oplossingen voor u, bĳ -
voorbeeld de cabrio-terrasoverkapping PergoTex. Als ervaren 
specialist zal uw weinor dealer u begeleiden van advies tot 
 implementatie.

Textiele terrasoverkapping – PergoTex 

www.weinor.nl

Belangrĳ ke opmerkingen: 
Voor zonwering van textiel: knikvouwen ontstaan bĳ  
de confectie en bĳ  het vouwen van zonweringdoek. 
Met name bĳ  lichte kleuren kan daarbĳ  bĳ  tegenlicht 
in de vouw een donkere streep zichtbaar worden.
Wikkelvouwen bĳ  de zoom, naad of in de baan wor-
den veroorzaakt door meerdere doeklagen en ver-
schillende opwikkelsterkten op de doekas. Resulterende 
doekspanningen kunnen rimpelingen veroorzaken 
(bĳ voorbeeld golf-of visgraatmotief).

Kortom, deze eff ecten ontstaan in verschillende mate 
bĳ  vrĳ wel alle doeken. Vouwen en plooien verminde-
ren de waarde en de bruikbaarheid van de zonwering 
niet. Zonneschermen en serrezonneschermen zĳ n 
 zonweringsinstallaties, die bĳ  regen en wind moeten 
worden ingehaald. Doeken die nat geworden zĳ n, 
kunnen versterkt wikkelvouwen vertonen en dienen 
indien mogelĳ k eerst te drogen alvorens ze op te 
 rollen (Let op windsterkte en voorkom vorming van 
waterzakken). 

Afhankelĳ k van de bestelde framekleur leveren wĳ  
alle kleine onderdelen zoals slingers en aandrĳ vingen 
bĳ  systemen met slingeraandrĳ ving in zwart (vergelĳ k-
baar met RAL 9005), wit (vergelĳ kbaar met RAL 9016) 
of in grĳ s (vergelĳ kbaar met weinor 7319). 
Voor terrasoverkapping, Glasoase®, serre: Laat u door 
een gekwalifi ceerde serrebouwer informeren over 
de oorzaken van vorming van condensatie en af en toe 
optredende krakende geluiden en hoe deze kunnen 
worden vermeden in de planningsfase.


