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weinor Plaza Pro – 
het systeem voor textiele terrasoverkappingen

Aangenaam, robuust en modulair uitbreidbaar: de weinor Plaza Pro is 

de textiele terrasoverkapping voor verhoogde privésfeer en gastronomie. 

Bij te veel zon en opkomende wind biedt het uitrolbare textiele dak 

 bescherming en veiligheid. Vanaf 14° helling dient de Plaza Pro ook 

als betrouwbare bescherming tegen regen. De installatie is gebaseerd 

op de onderconstructie van de weinor Terrazza terrasoverkapping in 

combinatie met het WGM 2020 zonnescherm voor serres – voor een 

 perfecte doekstand en  extreme windstabiliteit, ook bij grote afmetingen. 

De Plaza Pro kan rondom met verticale glazen elementen of zonwerin-

gen worden afgesloten – voor nog meer bescherming en comfort. 
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weinor Plaza Pro kenmerken

weinor Plaza Pro in één oogopslag

Solide staanders

Modulair systeem

Terrasverlichting  blz.  9
Terrasverwarming  blz. 11
WeiTronic afstandsbediening  blz. 10
Verticale zonwering  blz. 12
w17-c lichtlopende schuifwand blz. 13
w50-C vaste beglazing blz. 13

Weerbeschermend dak 
voor grote ruimtes

Gekoppelde installaties  
mogelijk blz. 18 Zonwering  gebaseerd 

op de WGM 2020 

Stevige dwarsdrager 
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Productvoordelen in detail 
Textiele terrasoverkapping voor grote oppervlakken: 
de kenmerken van de Plaza Pro

De sterke constructie met dwarsdra-
ger waarborgt een hoge veiligheid.
• optimale doekspanning door het 

 rusten op de dwarsdragers

• grote stabiliteit en windbestendig
• aan de dwarsdrager te monteren: 

- onderbouwelementen (OBE) 
- verticale zonweringen

Weerbeschermend dak voor grote ruimtes – voor professionele eisen

Voor elk weer, voor alle afmetingen – 
de weinor Plaza Pro is rondom 
 professioneel: 
• zeer stabiele, windbestendige 

 constructie
• enorme gekoppelde installaties 

mogelijk

Het spansysteem biedt vele voordelen:
• strak gespannen doek – onaf-

hankelijk van de grootte van het 
oppervlak of de invallende wind

Zonwering gebaseerd WGM 2020 – het zeer innovatieve spansysteem

Stevige dwarsdrager – windstabiel en goede doekstand

Solide staanders – gebaseerd op de belastbare Terrazza constructie

De stevige staanders van de Terrazza E 
vormen de basis van de Plaza Pro.
• sterk bij onderslaande wind
• ontworpen voor uitbreidingen met 

OBE en verticale zonweringen

• gemakkelijke en betrouwbare 
montage op de vloer (door staan-
derplaat of aluminium voet met 
 afdekkappen)

Modulair systeem – nog meer comfort en bescherming tegen het weer

Uitbreiden en aanpassen is met het 
Plaza Pro systeem heel eenvoudig:
• profielloze glazen onderbouw-

elementen zoals 
- w17-c lichtlopende schuifwand 
- w50-c vaste beglazing

• verticale zonweringen, 
bv. VertiTex Zip

• verlichting, verwarming, afstands-
bediening

• afstandsbuizen en staticaprofielen 
(vanaf 4 m uitval noodzakelijk) 
voor  uiterste windstabiliteit

• vanaf 14° helling bruikbaar als 
 bescherming tegen regen

• modulair uitbreidbare, textiele 
 terrasoverkapping 

• esthetisch design, met de 
iF design award bekroond

• stabiliteit, ook bij zijwind
• gecontroleerd uitrollen van het 

 doek uit de cassette
• gebaseerd op de bewezen 

WGM 2030 technologie
• doordacht en intelligent systeem



6

Productvoordelen in detail

Zie bĳ lage in de productmap voor gedetailleerde beschrĳ vingen van accessoires en kleuren.

Varianten van weinor Plaza Pro

Plaza Pro Plaza Pro LED

Techniek

Max. breedte 1 vlak 500 cm 500 cm

Max. breedte 2 vlakken 500 cm 500 cm

Max. uitval 600 cm 600 cm

Afmetingen cassette (D x H) 237 x 180 mm 237 x 193 mm 

Afmetingen staander 70 x 70 mm 70 x 70 mm 

Motoraandrĳ ving standaard standaard

Dakhelling 5° tot 45° 5° tot 45°

Montagevarianten wand- en plafondmontage mogelĳ k

Verlichting ⎯ ● afzonderlĳ ke LED Design lichtbalk

Design

47 standaard framekleuren ● ●

Meer dan 150 andere RAL kleuren ○ ○

9 WiGa-trendkleuren ● ●

Andere structuurkleuren ○ ○

weinor doekcollectie ● ●

Accessoires

Verticale zonwering ○ ○

Verticale glazen elementen ○ ○

LED Design lichtbalk ○ ●

Tempura verwarmingssysteem ○ ○

WeiTronic afstandsbediening ○ ○

Zonne-wind-regensensor 
WeiTronic Sensero-868 ○ ○

Zonne-windsensor 
WeiTronic Aero-868 AC 230 ○ ○

Zonne-wind-regensensor 
WeiTronic Sensero-868 AC 230 ○ ○

Kwaliteit

Getest tot windkracht 6 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 3 volgens 
DIN 13561

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelijk
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47 standaard framekleuren

RAL 1002
Zandgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 1014
Ivoor

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

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
Mahoniebruin

RAL 8017
Chocoladebruin

RAL 8019
Grĳ sbruin

RAL 8022
Zwartbruin

weinor 8077
Weinorbruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Blank aluminiumkleurig

RAL 9007
Grĳ s aluminiumkleurig

RAL 9010
Zuiverwit

RAL 9016
Verkeerswit

9 WiGa-trendkleuren

WT 29/10797
Approx. RAL 9010

WT 29/50704
Approx. RAL 6009 Metallic

WT 29/60740
Marrone 04 Metallic

WT 29/70786
Sparkling Iron Eff ect

WT 29/71289
Approx. RAL 7016

WT 29/80077
Approx. DB 703 Metallic

WT 29/80081
Iron Glimmer Eff ect P 7

WT 29/90146
Approx. RAL 9006 Metallic

WT 29/90147
Approx. RAL 9007 Metallic

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in 
poeder coating kan, ondanks alle inspanningen van de verf-
fabrikanten om de stabiliteit van de kleurschakering te waar-
borgen, 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. 

Doek- en framekleuren

Een doek met hoge kwaliteit is 
de eerste vereiste voor een mooi 
 zonnescherm. Hier bieden de 
colours by  weinor® collecties evenals 
het klimaatbestendige doek Perluca 
een omvang rijke keuze.

• kleurvast door spin dopverving
• langdurig mooi en schoon door 

vuil- en waterafwerende nano- 
coating 

•  optioneel ook grote keuze uit col-
lecties van andere doekfabrikanten

• hoogwaardige acryl kwaliteit
 - aangetoond over tientallen jaren
 - baanbreedte: 120 cm/240 cm
• innovatieve polyester kwaliteit
 - zeer elastisch met Memory-effect®
 - baanbreedte: 120 cm

• geperforeerde acryl kwaliteit
•  lucht- en lichtdoorlatend klimaat-

bestendig doek voor Volant Plus
• baanbreedte: 120 cm/240 cm

• lucht- en lichtdoorlatend klimaat-
bestendig doek voor Volant Plus

• baanbreedte: 177 cm 
(Soltis® 86, 92)

• brede artikelen: 267 cm 
(Soltis® 86, 92, 93)

Doeken – attractief en langdurig briljante kleuren

weinor coat in de eigen fabriek. 
Hierdoor worden een uniforme 
kleur en een identieke glansgraad 
 gewaarborgd.

• 47 Standaard-RAL-frame-kleuren, 
satijn glans (glansgraad 70 ± 5 % 
bij 60° gemeten hoek) 

• 9 kras-bestendige en resistente 
WiGa-trendkleuren, structuur- optiek

• meer dan 150 speciale RAL kleuren

Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuze mogelijkheden
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Geselecteerde LED-componenten 
 staan voor hoogste weinor kwaliteit:
• speciale glazen lenzen voor 

 sfeervolle verlichting
• bijzonder energie-efficiënt
• levensduur 30.000 uur

• dimbaar met WeiTronic afstands-
bediening

• onderhoudsvriendelijk: eenvoudig 
vervangen van individuele LED-
lampen mogelijk, zonder 
 demontage van het zonnescherm

• aangemeld voor patent

Plaza Pro met LED-verlichting – 30.000 lichturen met 
het laagst mogelijke energieverbruik

Breedte van de Plaza Pro Aantal spots Breedte van de Plaza Pro Aantal spots

    – 150 cm 2 291 – 345 cm 5

150 – 179 cm 2 346 – 400 cm 6

180 – 235 cm 3 401 – 455 cm 7

236 – 290 cm 4 456 – 500 cm 8

Vanaf 601 cm breedte is de lichtbalk LED Design 2-delig, de afstand tussen 
de lampen kan bij installaties die uit meer delen bestaan bij de verbinding 
 onregelmatig zijn.

Plaza Pro – met LED-verlichting
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Aandrijving/Afstandsbediening

Product WeiTronic uitrusting Aansluiting Draadloze ontvanger Functie Handzender

Plaza Pro zonnescherm-motor Combio-868 MA in-uitlopen Remoto 1/5/10M

Plaza Pro LED + LED-verlichting met zonnescherm Combio-868 MLED + in-uitschakelen/dimmen Remoto 5/10M

+ verwarmingssysteem afzonderlĳ k Combio-868 HD In-uitschakelen/dimmen Remoto 5/10M

Product Somfy io uitrusting Aansluiting Draadloze ontvanger Functie Handzender

Plaza Pro zonnescherm afzonderlĳ k in draadloos bestuurde motor Sunea io in-uitlopen Situo Mobile io

Plaza Pro LED + LED-verlichting afzonderlĳ k Somfy verlichting ontvanger io in-uitschakelen/niet dimbaar Easy Sun io

+ verwarmingssysteem afzonderlĳ k niet met io systeem niet met io systeem nicht bei io

Product Somfy RTS uitrusting Aansluiting Draadloze ontvanger Functie Handzender

Plaza Pro zonnescherm afzonderlĳ k RTS geïntegreerd in-uitlopen Telis RTS

Plaza Pro LED + LED verlichting afzonderlĳ k Lighting Slim ontvanger LED in-uitschakelen/niet dimbaar Telis RTS

+ verwarmingssysteem afzonderlĳ k verlichting + verwarming ontvanger RTS in-uitschakelen/niet dimbaar Telis RTS

Vereisten: Plaza Pro met WeiTronic afstandsbediening, 
sensoren vereisen minstens een Remoto 1M, 5M of 10M

Somfy – gecoördineerde besturing voor Plaza Pro, 
LED-verlichting en verwarming (optie)

Naast de WeiTronic besturingen 
 kunnen zonneschermen, LED-verlich-
tingen en verwarmingen ook met 
Somfy besturingen bediend worden. 

Bij het gebruik van de Somfy 
 besturing voor de bediening van 
LED-lichtbalken en Tempura ver-
warmingssysteem is de dimfunctie 
niet mogelijk.

Handzender WeiTronic Remoto
•  betrouwbaar door beveiligde 

 zendfrequentie (868 MHz)
• tot 100 m reikwijdte 
•  lichter dan een tv-afstandsbedie-

ning, modern design en handig 

Het zonnescherm is standaard met 
een  motor uitgerust en kan optio-
neel met de voorgeprogrammeer de 
WeiTronic Remoto afstandsbedie-

WeiTronic ontvanger
•  verschillende radio-ontvangers 

afhankelijk van de combinatie van 
functies 

•  passend voor zonnescherm-uitrus-
ting –  bijv. voor het in- en uitlopen 
van het zonnescherm of voor het 
dimmen van de verlichting 

ning bestuurd worden. Hiervoor 
 bestaan er afstandsbedieningen met 
verschillende aantallen kanalen: 
u kunt kiezen uit 1, 5 en 10 kanalen 
met display. 

WeiTronic UniLine – gecoördineerde besturing voor 
 zonnescherm, licht en verwarming (optie)

Draadloze afstandsbediening WeiTronic

Verwarmingssysteem 
Tempura

WeiTronic
weersensoren

Alle zonweringen

Lichtbalksystemen

BiEasy 15M 
met display

BiEasy 5M
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Automatische weersafhankelijke  besturing en accessoires

Voor individuele opties wordt een meerprĳ s berekend. Zie de prĳ zen in de actuele weinor prĳ slĳ st voor zonneschermen.

Bij draadloze bediening wordt de 
WeiTronic Combio ontvanger buiten 
de Plaza Pro cassette aangebracht.
•  externe ontvanger ook bij 

LED-verlichting en Tempura ver-
warmingssysteem met afstands-
bediende dimmer

• optisch aantrekkelijk en tegen 
spatwater beschermde installatie 
(IP 24) in de moderne designbalk 

Moderne designbalk voor externe ontvangers  (optie)

• afmetingen ca. 350 x 72 x 50 mm
• leverbaar in 47 standaard-frame-

kleuren evenals in 9 kras besten-
dige en duur zame WiGa-Trend 
kleuren in edele structuur-optiek

• optie: 150 speciale RAL kleuren

 WeiTronic Sensero-868 AC 230 

De energie-efficiënte infrarode 
 verwarming Tempura overtuigt door 
een verwarmingsvermogen van 
meer dan 1.500 Watt in zo klein 
 mogelijke behuizing.
• onmiddellijke warmte zonder 

 voorverwarmen
• individueel richtbaar voor een 

doelgerichte verwarming

• met WeiTronic afstandsbediening 
 bedien- en dimbaar

• bestand tegen spatwater
• leverbaar in 47 standaard-frame-

kleuren evenals in 9 kras besten-
dige en duur zame WiGa-trend-
kleuren in edele structuur-optiek

• optie: 150 speciale RAL kleuren 
• eenvoudig toevoegbaar door 

 universele  bevestiging
• TÜV getest

De sensoren van de  WeiTronic  serie 
rollen het zonnescherm bij zon 
 automatisch uit en bij regen en wind 
betrouwbaar weer in.

Verkrijgbaar in de varianten:
• zonne-wind-regensensor  

WeiTronic Sensero-868 AC 230
• zonne-windsensor 

WeiTronic Aero-868 AC 230 
(ook met solaraandrijving als  
WeiTronic Aero-868 solar)

Zonne-, wind- en regensensoren –  automatische  warmte- 
en productbescherming (optie)

Verwarmingssysteem Tempura Universal met hoge 
 efficiëntiefactor (optie)
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VertiTex – verticale zonwering

Verticale zonwering

Verdere informatie kunt u in de separate VertiTex productbrochure vinden.

De verticale zonwering weinor 
 VertiTex is de perfecte zicht- en zon-
wering. Met een doek uit de Soltis® 
of Perluca collectie beschermt zij 
 tegen wind terwijl u de omgeving 
goed ziet, ze dient echter van buiten 
als zichtwering.

• geschikt voor grote oppervlakken 
(600 x 240 cm)

• VertiTex rail of Zip voor de zij-
kanten en de voorkant

• optioneel ook met VertiTex draad-
geleiding

83

35

73

10
5

De VertiTex draadgeleiding kan aan 
de dwars drager van de Plaza Pro 
 bevestigd worden (idealerwijze met 
VertiTex rail, wanneer  nodig met 
VertiTex draadgeleiding mogelijk).

De Plaza Pro kan rondom gesloten 
worden – voor de gastronomie 
idealer wijze met:
• CLASSIC zijelement  (beglazing in 

trapezium)
• Verticale zonwering VertiTex rail of 

Zip (aan de zijkant en voor aan de 
dwarsdrager) 
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w17-c lichtlopende schuifwand

Aanbeveling weinor Plaza Pro

Kenmerken • per zijde te openen
• eenvoudig te sluiten door  meeneem-functie
• een geleidersprofiel met meerdere rails 

(daardoor ontstaan verschillende bouwdiepten)
• staande constructie

Max. breedte 6.600 mm

Max. hoogte 2.600 mm

* grotere afmetingen op aanvraag

Onderbouwelementen – flexibel en met vaste beglazing

weinor profielloze glazen elementen 
bieden een maximale bescherming 
tegen wind en schuin invallende 
 regen. De w17-c lichtlopende schuif-
wand wordt voor combinatie met 
de weinor Plaza Pro textiele terras-

overkapping aangeraden. De even-
wijdig geleide profielloze glazen 
 elementen zijn gemakkelijk te 
 bedienen en nemen voor het weg-
zetten geen ruimte aan de binnen-
kant in.

De lichtlopende schuifwand – rondom flexibele bescherming

Passend bij weinor Plaza Pro 
levert weinor verschillende vaste 
 beglazingen in trapezium onder 

het transportprofiel aan de zijkant 
met staticaprofiel. Voor de Plaza Pro 
is het zijelement CLASSIC geschikt. 

Zijelement met vaste beglazing

CLASSIC zijelement voor Plaza Pro
• bijzonder robuust en stabiel
• dragende functie
• zeer goede prijs-prestatie- 

verhouding
• vaste beglazing onder het trans-

portprofiel aan de zijkant met 
 staticaprofiel (trapezium met 
 verticale latten)
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Vaste beglazing voor de weinor Plaza Pro

Onderbouwelementen
Aan de zijkanten of aan de voorkant 
kunnen de volgende onderbouw-
elementen gebruikt worden:
• w50-c (vaste beglazing, ramen, 

deur, PSK en als hekwerk zoals 
weergegeven)

• w17-c licht lopende schuifwand
• tussen staticaprofiel en OBE aan 

de zijkanten wordt een vast 
 element w50-c gebruikt. Andere 
speciale vormen op aanvraag

weinor Plaza Pro met zĳ element CLASSIC voor Plaza Pro (vĳ fhoek) 
en balustrade tussen de staanders

Het statisch profiel
De aanslag maakt ook de montage 
van OBE aan de zijkanten van de 
weinor Plaza Pro mogelijk.

weinor Plaza Pro met OBE aan de zĳ kanten 
(ook tussen de staanders mogelĳ k, zoals hier getoond)

Statisch profi el (alleen 6 mm glas mogelĳ k)

OBE zijkant vaste beglazing

OBE voorkant vaste beglazing

Zowel aan de voorkant, tussen de 
staanders als ook aan de zijkanten.

De weinor Plaza Pro kan rond om met 
vaste glazen onderbouwelementen 
gecombineerd worden.  

Onderbouwelementen – met vaste beglazing
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Trapeziumsysteem met Transparento – transparant trapezium aan de zijkant

• zijdelingse bescherming tegen 
wind en weer

• hoge transparantie
• aantrekkelijke prijs

Aanzicht in perspectief trapeziumsysteem met Transparento Aanzicht aan de zĳ kant trapeziumsysteem met 
Transparento

5

50

78
10

5

0.5

39

40

60

• PVC bespanning onder het 
 geleiderprofiel (trapezium), met 
flexibele staande, profielloze 
 glazen elementen combineerbaar

Staticaprofi el

Transparento trapeziumdoek

Wigdichting 4 mm

Glasdragerprofi el 39 mm

Bevestigingshoek dwarsbalk Kozĳ nprofi el 105 mm

Transportprofi el

Combinatiemogelijkheden voor de Plaza Pro

Bladzĳ de Voorkant Bladzĳ de Bladzĳ de

○ optioneel
⎯  niet mogelijk

w50-C vaste beglazing
 

w50-C vaste beglazing CLASSIC zĳ element Trapeziumsysteem 
met Transparento

w17-c lichtlopende 
schuifwand

⎯ ○ ○ ○

w50-c vaste 
 beglazing zĳ kant

⎯ ⎯ ○ ○

VertiTex ○ ○ ⎯ ⎯
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Doorgangshoogte (incl. overhang) in cm (afmetingen bĳ  benadering afgerond)

Uitvalshoek

Hellingshoek
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Rode balk

Bepalen van de uitvalhelling van de weinor Plaza Pro 

Bepalen van de doorgangshoogte van de weinor Plaza Pro 

Voorbeeld: zĳ aanzicht weinor Plaza Pro

Tabel uitvalhelling van de weinor Plaza Pro

Tabel doorgangshoogte van de weinor Plaza Pro

Uitvalhelling (incl.overhang) in cm (afmetingen bĳ  benadering afgerond)

Uitvalhelling en doorgangshoogte  bepalen:

1. Uitvalhelling aan de hand van terrasdiepte 
uit  tabel “Uitvalhelling” afl ezen.

2. Uit de tabel “Doorgangshoogte” met de be-
paalde uitvalshelling en de gewenste hellings-
hoek de waarde voor de doorgangshoogte 
 afl ezen. Deze doorgangshoogte geldt voor een 
be vestigingshoogte van 300 cm. 

3. Bĳ  de afgelezen doorgangs hoogte het ver-
schil tussen 300 cm en de eigen bevestigings-
hoogte optellen of ervan aftrekken.

*  Minimale helling voor gecontroleerde water-
afvoer 14°

Installatie- 
hellingshoek in

Terrasdiepte in cm 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

 5° 140 190 250 300 350 400 450 500 550 600

14° * 150 200 260 310 360 410 460 510 560 610

25° 160 210 270 320 380 430 490 540 590 650

Installatie- 
hellingshoek in

Uitvalhelling in cm 

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

 5° 263 259 254 250 245 241 237 232 228 224

14° * 242 229 217 204 192 180 170 154 142 130

25° 215 191 168 145 121 98 75 52 29 5

Planning/Afmetingen

Met deze tabel kunnen de verschil-
lende doorgangshoogtes voor 
 verschillende uitvalshellingen met 
hellingshoeken van 5°, 14° en 25° 

bepaald worden. Deze tabel geldt 
als voorbeeld voor een bevestigings-
hoogte van 300 cm (bovenkant 
 zonnescherm). 

Met deze tabel kunt u de uitval-
helling van het zonnescherm bij een 

gegeven horizontale terrasdiepte 
 bepalen.
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Opties Plaza Pro

Het wandaansluitprofiel dekt de 
 tussenruimte tussen de  huismuur en 
de zonnescherm-cassette af. Dit is 
een zeer nuttige optie,  wanneer er 

zich boven de cassette geen bouw-
zijdige bescherming zoals bv. een 
overstaande dakrand bevindt. 

Om het geleiderprofiel te versterken, 
ook bij kleinere uitvalhellingen, 
wordt het gebruik van het statisch 
profiel aangeraden. Statische  pro-
fielen worden in de fabriek op de 
transportprofielen gemonteerd.

worden voor een goede bescherming 
tegen regen met elkaar verbonden 
door een spleetafdekprofiel.

Wandaansluitprofiel (optie)

Het statische profiel dient buiten de 
stabilisatie ook als afdekking van 
de opening tussen het doek en het 
geleiderprofiel. Het is bovendien 
met een regengoot uitgerust.

Bij de Plaza Pro heeft het  statisch 
profiel de functie van doek afdekking. 
Twee in serie  staande installaties 

Afdekking voor het doek en het geleiderprofiel

Statisch profiel (optie)

Afstandsbuizen

gemonteerd. Wanneer statische 
 profielen aanwezig zijn, worden de 
afstandsbuizen aan de statische 
 profielen gemonteerd.

De afstandsbuizen worden naar wens 
van de klant optioneel geleverd. 
Zij verminderen het doorhangen van 
het natte doek. De  afstandsbuizen 
worden aan de  transportprofielen 
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De gekoppelde installatie
Bij gekoppelde installaties worden 
meerdere individuele installaties 
naast  elkaar gemonteerd, ieder met 
zijn  eigen motor aandrijving. Zo 
 kunnen per installatie verschillende 
uitvallen ingesteld worden. De 
 transportprofielen liggen op de ge-
meenschappelijke dwarsdrager. Bij 
gekoppelde installaties worden 
 altijd statische profielen met spleet-
afdeklijsten meegeleverd.

Opties
Op aanvraag kunnen verschillende 
verzetvarianten uitgevoerd worden 
(bv. bij verzet van een muur). 

weinor Plaza Pro installaties in serie gemonteerd

weinor Plaza Pro gekoppelde installatie

Aftrekmaten bĳ  gekoppelde installaties zonder verzet

Spleetafdeklĳ st op statisch profi el

Gekoppelde installatie met verzette muur

10,510,5

Installatiebreedte

Kastbreedte A Kastbreedte B

Hart op hart maat = 
kastbreedte A – 3,5

Hart op hart maat = 
kastbreedte B – 3,5

Gekoppelde installatie

10,5

Totale uitval
Uitval

Lengte spleetafdeklĳ st
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Gehele installatie-aanzichten

Zij-, voor- en onderaanzicht van de weinor Plaza Pro
16

6

75

58142

51

14
6

Zijaanzicht weinor Plaza Pro 

Vooraanzicht weinor Plaza Pro

Onderaanzicht weinor Plaza Pro, 
met LED Design lichtbalk 

Totale kastbreedte

Afstandsbuis lengte

Staander buiten

LED Design lengte
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18.5 18.5

10.5 10.5

Kastbreedte

Lengte afstandsbuis boven

Lengte afstandsbuis onder

Al
um

in
iu

m
 

bu
is 

60
x3

Al
um

in
iu

m
 

bu
is 

60
x3

Afstandsbuizen

Afstandsbuizen (optie)

De afstandsbuizen kunnen boven 
en onder het zonnescherm doek aan-
gebracht worden. Vanaf een uitval 
van 4 meter wordt een afstandsbuis 
onder het doek aangeraden om 
 tegen een te grote doorhang van het 
natte doek te beschermen. De vor-
ming van strepen op het doek op 
de plaats van de afstandsbuizen 
kan door keuze van een aangepast 

design van het doek verminderd 
worden. De afstandsbuizen worden 
direct aan de transportprofielen 
 gemonteerd. Bij gebruik van een 
OBE trapezium worden de afstands-
buizen aan de regengoot van het 
statische profiel bevestigd. De 
 bovenste afstandsbuis wordt dan 
 direct op het statische profiel vast-
geschroefd.
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Gebruik afstandsbuis aan statisch profiel

Gebruik van afstandsbuis met transportprofiel

Zelftappende schroef met lenskop 
DIN 7981-ST6,3x19-C-A2-H

Afstandsbuishouder WGM 2020

- voorboren ø 4,5 mm – 5 mm
- afstand 80 mm
-  boormal gebruiken en op de 

 onderste gaten in het statische 
profi el oriënteren

Afstandsbuis-inzet ø 60x44/60-4

Aluminium afstandsbuis 
ø 60x3

Bevestigingsslede

Afstandsbuishouder 
WGM 2020

Afstandsbuis-inzet 
ø 60x44/60-4

Aluminium afstandsbuis ø 60x3Ring DIN 125A-8,4-A2

Zelfborgende zeskantmoer 
DIN 985-M8

Afdekkap SW-13
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Doorsnedetekening weinor Plaza Pro

180

193

23
7

30
5

37

Dwarsdoorsnede weinor Plaza Pro
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Kabelspansysteem

Kabeltrommel

Doekas

Kabel bevestiging

Geleide schĳ f

Doek

Kabel

Loopwerk

Looprol

Geleide schĳ f

Leidrol

Geleide schĳ f

Veerhouder

Kabel-blok

Trekveer

Voorspan vork
Geleide schĳ f

Kabel

Kabelklem

Uitvalprofi el

Kabelspansysteem van de weinor WGM 2030 op een weinor Plaza Pro

Schroef spindel
Windwerk
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Montagemogelijkheden

De kastklem

Kastklem voor- en zĳ aanzicht

A

A A-A 22
.5

°

15

17
.5

45
25

45

100

15
0

167.7

50
8

142.6

7511

60

Midden 
WGM box

Opening om de bevestigingshoogte en de inspringende 
maat van de kastklem te markeren

De stevige kastklemmen van 
 aluminium maken het plaatsen van 
een weinor Plaza Pro met een 
 dakhelling van 5° tot 45° mogelijk. 

De twee roestvast stalen schroeven 
M8x70 zorgen per klem voor de 
 benodigde klemkracht.

Wandmontage

Perspectieve afbeelding van kastklem

Ring DIN 125A-8, 4-A2
Ring DIN 125A-8, 4-A2

Zeskantmoer DIN 934-M8 Zeskantschroef 
DIN 933-M8x70

Bevestigingshoek 150 mm

Kastklemmen 50 mm

Zeskantschroef DIN 933-M6x35

Hoekinstelling voor Plaza Pro
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Plafondhoekstuk 30

4x M10

150
54

15
62 14

90

20

45 60

40

Boven de cassette van de Plaza Pro aangebracht plafondhoekstuk

Onder de cassette van de Plaza Pro aangebracht plafondhoekstuk

Plafondhoekstuk

Plafondhoekstuk

Kastklemmen 50 mm compleet

Zeskantschroef DIN 933-M10x25

Ring DIN 125A-10,5-A2

Ring DIN 125A-10,5-A2

Zeskantschroef DIN 933-M10x25

Kastklemmen 50 mm compleet

Montage met plafondhoekstuk

Montages onder of tegen een over-
hangend plafond, bv. een  balkon, 
zijn mogelijk. Daarbij waarborgt het 

plafondhoekstuk (in framekleur) een 
gemakkelijke bevestiging in bijna 
alle bouwsituaties.

Plafondmontage

18
1

156

14
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Schroeffunderingen op een begroeide 
grond zijn een goed alternatief voor 
traditionele funderingen. 
• passende adapter-platen van 

weinor voor Krinner schroeffunde-
ringen van de KSF R serie

weinor staanderplaat voor het bevestigen van de Plaza Pro 
op de bestaande terrasvloer

Horizontale doorsnede staander

• snelle montage met Krinner service-
partnernetwerk in D, A en NL

• voorgevormde schroeffunderingen 
en bijbehorende apparatuur 
 volgens de bodemsoort en de aan-
gegeven belasting 

• informaties op www.krinner.com

70

70

Aluminium voet voor staander, 70 x 70 mm, 
voor bevestiging op de terrasvloer

Afdekkap voor aluminium voet, 
70 x 70 mm, om de bevestigings-
schroeven af te dekken 

50
3

10

170

64 ø 13

200 100

15

50

70

Bevestigingsmogelijkheden staander

210

10
5

72

71

26

11

20
0

200

Krinner schroeffunderingen – snelle montage

weinor adapterplaat voor Plaza Pro met Krinner schroeff undering 200 mm x 200 mm x 10 mm 
 passend voor: Krinner KSF R 76 x 1.600 mm, Krinner KSF R 76 x 1.200 mm, Krinner KSF R 76 x 800 mm. 

10
50

3

60 x 60
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Verbinding van de staander met de dwarsdrager van de Plaza Pro

Glĳ profi el

Hoekverbindingsstuk

Afdekkap compleet voor 
 dwarsdrager

Vierkante buis 70 x 70

Dwarsdrager
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Individuele oplossingen 
met systeem

d

Terrasoverkapping met 
vaste beglazing SUPER LITE

Zonnescherm 
Zonnescherm met 
Volant Plus en Tempura 

Zonnescherm met 
Volant Plus en Paravento

Zonneschermen

Textiele zonwering 
met staanders

Textiele terrasoverkapping 
Plaza Pro met Paravento 
en VertiTex

Terrasoverkapping Terrazza
met zonwering Sottezza

Terrasoverkapping en Glasoase®

PergoTex 
en Tempura

Textiele terrasover-
kapping Plaza Home 
en Paravento 

Glasoase® met zonwering 
WGM en profielloze elementen


