
weinor Zenara – geïntegreerde LED-verlichting 

www.weinor.nl

Innovatieve verlichting
De in de weinor Zenara opgenomen LED-verlich-
ting geeft een aangenaam licht en heeft geen
extra inbouwruimte nodig. 

Uit economisch en ecologisch oogpunt zijn de
duurzame LED-spots de beste oplossing voor de
verlichting. Dankzij de kleine constructie van 
de LED-spots wordt het puristische design van de
weinor Zenara perfect onderstreept. 

Geheel zonder UV-straling
LED-verlichting geeft geen UV-straling – daarom
blijven ook ongewenste gasten zoals steekmuggen
op afstand. 

De geïntegreerde verlichting kan via de afstands-
bediening worden ingeschakeld en zelfs worden
gedimd.

Minder onderhoud en energie nodig dankzij duurzame LED-verlichting 



weinor Zenara – voorspantechniek
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Harmonieus geïntegreerde Volant Plus
De optionele verticale zonwering Volant Plus van
de weinor Zenara is harmonieus opgenomen in 
het uitvalprofiel. Daardoor wordt de verticale zon-
wering elegant in de vormgeving van de weinor
Zenara opgenomen. 

De in het uitvalprofiel geïntegreerde Volant Plus
biedt bij laagstaande zon extra zonwering bij een
maximale volanthoogte van 210 cm. Bovendien
zorgt de beschermde technologie van de zwevende
lagering ervoor, dat bij een breedte tot 6,5 m 
een optimale doelstand van het volant wordt
gerealiseerd.

Gecoördineerde besturing van de verticale
zonwering
De Volant Plus kan met de afstandsbediening
WeiTronic in- en uitgelopen worden. Een veilig-
heidsfunctie zorgt ervoor, dat het zonnescherm
nooit per ongeluk met uitgelopen Volant Plus
wordt ingelopen en daardoor bijvoorbeeld een
gedekte tafel leeg veegt.

De 3-in-1 radiografische ontvanger regelt drie
functies: het in- en uitlopen van het zonnescherm,
de bediening van de elektrische volant en de geïn-
tegreerde LED-verlichting van de weinor Zenara. 

Bij de montage van de weinor Zenara met Combio-
ontvanger is een enkele kabel voldoende, om het
gehele zonnescherm inclusief Volant, motor en
licht aan te sluiten en te bedienen. Daarbij wordt
de kabel onzichtbaar geïnstalleerd in de holle
kamers van de armen.

Geïntegreerde verticale zonwering – uw extra verkoopargument


