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Textiele terrasoverkappingen van weinor

Lievelingsplek
Onder uw textiele terrasoverkapping
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Geniet van het mediterraanse levensgevoel!
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Windstabiel en sterk – 
 terrasoverkappingen van weinor
Wilt u een betrouwbare bescherming tegen wind en regen? 

Is uw gevel niet sterk genoeg voor een zonnescherm? 

Dan zĳ n de drie textiele terrasdaken van weinor voor u de juiste keuze:

PergoTex – 
het vouwdak met cabrio-eff ect

Optimale wind- en regenbescherming 
biedt de weinor PergoTex al vanaf een hoek 
van 8°. De scheurvaste PVC-bespanning 
vouwt bĳ  het inschuiven elegant op. Extra 
windbescherming komt van uitbreidingen 
zoals verticale zonwering en glaselementen.

Plaza Home – 
de slanke terrasoverkapping

De weinor Plaza Home kan worden inge-
schoven zoals een zonnescherm. De terras-
overkapping is bĳ zonder goed geschikt voor 
terrassen met veel windbelasting en voor 
ruwe of geïsoleerde gevels. Vanaf 14° hoek 
bescherming tegen lichte regen.

Plaza Pro – 
het stabiele terrasdak

De weinor Plaza Pro kan dankzĳ  de gepaten-
teerde dwarsdrager extra worden belast. Al 
vanaf een hoek van 14° biedt deze betrouw-
bare regenbescherming. Voor extra windbe-
scherming kan deze met verticale zonwering 
en verticale glaselementen worden uitgerust.
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weinor Plaza Home



7

Rechtlĳ nig en puur in zĳ n functie: de uitschuifbare terras-

overkapping weinor Plaza Home biedt met de solide staander-

constructie betrouwbare zonwering op plaatsen met meer 

wind. En de Plaza Home Sunset met volautomatisch instelbare 

doek helling beschermt ook tegen een laagstaande zon.

weinor Plaza Home/LED – 
het slanke terrasdak
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Plaza Home – highlights en uitvoeringen

De solide constructie van de staanders maken de bevestiging aan 

 veeleisende gevels en de beschaduwing van grote oppervlaktes 

 mogelĳ k. Daardoor is deze een echt alternatief voor het schanierarm-

zonnescherm. Praktische toebehoren zoals hier afgebeeld de zĳ be-

schermingswand Paravento, de terrasverwarming of de LED-lichtlĳ st 

 zorgen voor extra behaaglĳ kheid.

Zonwering voor 
veeleisende gevels
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Uw windstabiele terrasoverkapping met textiele fl air

Leefbaar textiel en bĳ zonder 
windbestendig is de Plaza Home. 
De textiele terrasoverkapping 
combineert twee erkende 
 producten uit het weinor pro-
gramma:

• de stabiele staanders van het 
weinor terrasdak

• de duizenden malen bewezen 
serrezonwering WGM 2030

De slimme mechaniek zorgt 
voor een permanent strak doek: 
bliksemsnel reageren de veren 
in het uitvalprofi el op wind en 
zorgen zo voor spanning.

• kabel en trekveren uit de 
zeezeil techniek zorgen voor 
hoge scheur- en treksterkte

• eenvoudige regeling van de 
doekspanning 

Altĳ d een strak doek – zelfs bĳ  harde wind

Geluidloos en nauwkeurig – het gepatenteerde 
weinor loopwerk

Het bewezen weinor loopwerk 
overtuigt met het licht in- en 
uitschuiven. De rollen lopen met 
bĳ zonder weinig weerstand in 
het transportprofi el.

• nauwkeurige, soepele loop
• niet kantelen bĳ  zĳ wind door 

losse lagering
• betrouwbare geleiding van de 

Tex-kabel

Geïntegreerde LED-verlichting – voor lange terrasuren

Met uw Plaza Home LED geniet 
u ’s avonds van een gezellig, 
warm licht; of u uw terrasover-
kapping nu heeft uitgeschoven 
of niet. 

• levensduur 30.000 uur
• voor patent aangemelde 

LED-spots
• bĳ zonder energie-effi  ciënt
• traploos met afstandsbedie-

ning dimbaar
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weinor Plaza Home
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Aangename schaduw op grote terrassen



12

weinor Plaza Pro
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De Plaza Pro is de XL-versie van de Plaza Home. De extra gepaten-

teerde dwarsdrager zorgt voor hoge windstabiliteit en een strak 

doek. Daardoor is de textiele terrasoverkapping uitermate geschikt 

voor een decente privésfeer en de gastronomie. 

weinor Plaza Pro/LED – 
textiele terrasoverkapping 
met systeem
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Plaza Pro – highlights en uitvoeringen

De installatie is gebaseerd op de onderconstructie van de weinor 

 Terrazza terrasoverkapping in combinatie met het WGM 2020 zonne-

scherm voor serres – voor een perfecte doekstand en extreme wind-

stabiliteit, ook bĳ  grote afmetingen. Vanaf een hoek van 14° zorgt de 

Plaza Pro voor betrouwbare regenbescherming. Uitbreidbaar met glas-

elementen of verticale zonwering tot een gesloten weersbescherming.

Onverslaanbaar voor goede doekstand 
en hoge windstabiliteit
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Profi  rondom – de textiel terras-
overkapping Plaza Pro overtuigt 
door een bĳ zonder stabiele en 
windbestendige constructie ook 
voor grote installaties.

• zeer grote serie-installaties 
mogelĳ k

• uniek design, onderscheiden 
met de iF design award 2011

De overkapping voor grote ruimten – voor de hoogste eisen

Solide dwarsdrager – voor windstabiliteit en doekspanning

Tussen de beide staanders zorgt 
een sterke dwarsdrager voor 
maximale stabiliteit. Het maakt 
de textiel terrasoverkapping 
 bĳ zonder windbestendig.

• optimale doekspanning door 
het rusten op de dwarsdragers 

• montagemogelĳ kheid voor 
 zĳ zonwering en verticale glas-
elementen

Modulair systeem – comfort en bescherming tegen het weer

Uitbreiding en uitrusten nader-
hand zĳ n in het modulaire 
Plaza Pro systeem heel eenvou-
dig: slimme componenten zorgen 
voor verticale wind- en zon-
wering, voor licht en warmte.

• verticale glaselementen zoals 
- schuifwand 
- vaste beglazing 

• verticale zonwering VertiTex 
Zip

• LED-verlichting, verwarming, 
draadloze afstandsbediening 
en sensoren
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weinor PergoTex
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Mediterrane fl air – met het fl exibele vouwdak weinor PergoTex 

maakt u van uw terras een variabele levensruimte. Geopend onge-

stoord genieten van de zon, gesloten is er licht en UV-bescherming. 

En als dak tegen de regen weerstaat het al vanaf een hoek van 

8° sterke neerslag. Bewezen weinor terrasoverkappingstechnologie 

zorgt daarbĳ  voor een hoge mate van windbelastbaarheid.

PergoTex – veelzijdige 
 bescherming tegen het weer 
 onder het vouwdak
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PergoTex – highlights en varianten

De elegante PergoTex beschermt tegen zon en regen. Extra uitgerust 

met verticale zonwering of glaselementen ontstaat gezellige bescher-

ming tegen het weer rondom. Beweeg de slĳ tvaste, licht- en regendichte 

PVC-bespanning traploos met de motor in en uit: voor maximaal 

 terrascomfort.

weinor PergoTex – 
het cabrio-dak voor uw terras
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Veelzĳ dige bescherming tegen het weer onder uw vouwdak

Met de solide steunen en de be-
lastbare, duurzame bespanning 
biedt de weinor PergoTex een 
buitengewone windstabiliteit – 
voor nog langer terrasplezier.

• bĳ zonder scheurvast, drielaags 
PVC-doek

• betrouwbare zonwering bĳ  
gesloten dak 

• optimale regenbescherming 
vanaf een hoek van 8°

Het scheurvaste PVC van de 
 PergoTex is aan stabiele dwars-
verbinders van aluminium be-
vestigd. Deze combinatie is 
 bestand tegen windbelastingen 
tot windkracht 8 (Beaufort), 
zelfs wanneer het vouwdak 
 uitgeschoven is.

• bĳ  een minimale hoek van 
8° geregelde afvoer van het 
 regenwater 

• het doek schuift aan de zĳ kant 
geleid uit – via een robuust 
systeem

Solide dakconstructie – windstabiel en regendicht

Beschermdak – bescherming tegen vocht en vuil

Bĳ  een volledig geopend vouw-
dak rusten doek en techniek 
 onder een speciaal beschermdak. 
Zo zĳ n deze beschermd tegen 
vocht en vuil. 

• betrouwbare bescherming van 
PVC-doek en dwarsdragers

• decente afdekking van 
 transportprofi elen en wand-
bevestiging

Vele uitbreidingen – voor nog meer bescherming en comfort

De textiele terrasoverkapping 
weinor PergoTex is modulair uit-
breidbaar. Dat wil zeggen, deze 
kan met extra componenten 
worden uitgerust, die het leven 
aangenaam maken – en ook 
 later nog verder kan worden 
 uitgebreid:

• verticale zĳ glaselementen zoals 
- schuifwand 
- vaste beglazing

• Verticale zonwering – bĳ v. 
 VertiTex Zip

• LED-verlichting, verwarming, 
draadloze afstandsbediening 
en sensoren
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Meer dan 150 weinor doekdessins
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Perluca
Acryl klimaatdoek voor 
verticale zonweringen

Soltis®

Hightech klimaatdoek voor 
verticale zonweringen

colours
WeiTex® polyester collectie

magic true 
colours
acryl collectie

Prachtige dessins, edele materialen – 
voor iedere toepassing

weinor true colours is de 
 prachtige gekleurde acryl-doek-
collectie. Deze overtuigt door 
buitengewoon lange levensduur 
en heldere kleuren – voor per-
manent fraaie dessins.

weinor magic colours valt op 
door lichte dessins en zeer 
 elastisch polyester, dat zich bĳ  
warmte in de gladde uitgangs-
toestand terugtrekt (weinor 
 Memoryeff ekt®).

De doeken voor Plaza Home en Plaza Pro
Adembenemend mooi en duurzaam: omdat doeken van weinor 

door en door zĳ n geverfd, blĳ ven de kleuren altĳ d helder. 

Tefl on EXTREME®-uitrusting maakt deze water- en vuilafstotend.

weinor Perluca, de doekcollectie 
met regelmatige openingen, 
biedt luchtige zonwering en in-
kĳ kbescherming.

Het door de ontwerper Serge 
Ferrari ontwikkelde hightech-
doek Soltis® is bĳ zonder lucht-
doorlatend dankzĳ  microporiën.

Het doek voor weinor PergoTex
Het met een PVC coating voorziene doek weinor Pergona heeft een bĳ -

zonder glad en waterdicht oppervlak. Daarom stroomt regenwater snel en 

betrouwbaar weg. Pergona is soepel, robuust en uiterst scheurbestendig. 

Pergona
Robuust, waterdicht 
doek met pvc-laag

De doeken voor de zijzonwering
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Meer dan 200 framekleuren

Identieke kleuren – zo past 
 alles perfect bĳ  elkaar

Omdat weinor in de eigen 
 fabriek poedercoat, kunt u bĳ  
verschillende weinor producten 
vertrouwen op maximale 
kleurgelĳ k heid en een iden- 
tieke glans. 

Kies uit een rĳ kdom aan 
 hoogwaardige kleuren:

• 47 standaard RAL-frame-
kleuren, zĳ deglans

• 9 krasvaste en resistente 
 WiGa-trendkleuren in fraaie 
structuur-optiek

• meer dan 150 speciale 
RAL kleuren

Sinds het verbod op toevoeging van zware metalen in 
poedercoatings kan, ondanks alle inspanningen van de 
verff abrikant om de kleurstabiliteit te garanderen, het 
verbleken van de kleur, met name bĳ  de kleur vuurrood 
(RAL 3000) niet helemaal uitgesloten worden. Kleuren 
kunnen om druktechnische redenen afwĳ ken van de 
werkelĳ ke kleuren.

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

9 WiGa-trendkleuren 
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Ons aanbod framekleuren is zo groot, dat u altĳ d een kleur vindt 

die past bĳ  de aanwezige architectuur: kies uit meer dan 200 kleuren 

de nuance die u wenst!

Grote keuze – nu komt de 
framekleur in het spel!
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47 standaard RAL-kleuren

RAL 1002
Zandgeel

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
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
Mahagonibruin

RAL 8017
Chocoladebruin

RAL 8019
Grĳ sbruin

RAL 8022
Zwartbruin

Confi gureer 
online via 
www.weinor.nl weinor 8077

Weinorbruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Witaluminium

RAL 9007
Grĳ saluminium

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 9016
Verkeerswit
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weinor accessoires en besturing

Glaselementen voor PergoTex 
en Plaza Pro 

Voor het uitbreiden van uw 
 textiele terrasoverkapping met 
een verticale bescherming heeft 
u de keuze tussen een fl exibele 
schuifwand en vaste beglazing. 
Beide zĳ n combineerbaar met 
weinor verticale zonwering.

Paravento – met één handeling 
inkĳ kbescherming aan de zĳ kant

Een andere mogelĳ kheid 
om meer privésfeer te creëren, 
 bieden onze uitschuifbare zĳ -
beschermingswanden: de 
 Paravento biedt de beste wind- 
en inkĳ kbescherming en kan 
qua doek en kleur op uw textiel 
terrasoverkapping worden aan-
gepast. 

VertiTex – verticale zonwering 
voor PergoTex en Plaza Pro

De VertiTex is de optimale inkĳ k- 
en verblindingsbescherming. 
Wanneer u bovendien naar bui-
ten wilt kunnen kĳ ken, zĳ n het 
doorzichtige acryldoek Perluca 
of het Hightect-klimaatdoek 
Soltis® met microporiën het beste 
geschikt.

Eenvoudig intuïtief.
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Daarnaast kunt u uw 
 terrassysteem ook met 
io-homecontrol® van 

 besturen.

BiConnect afstandsbediening – 
intuïtieve bediening

Bestuur uw textiele terras-
overkapping, verwarming en 
ver lichting met de voorgepro-
grammeerde BiEasy draadloze 
afstands bediening. Kies uw 
 persoonlĳ ke handzender: met 
of zonder display.

Verwarmingssysteem 
Tempura – behaaglĳ ke warmte 
op  koelere dagen

Aangename warmte zonder 
voor verwarmen: de energie-
zuinige infraroodverwarming 
 Tempura levert een verwar-
mingsvermogen van meer dan 
1.500 Watt. Eenvoudig te bedie-
nen en te dimmen met de weinor 
draadloze afstandsbediening. 

Lichtlĳ st LED/design voor ter-
rasplezier tot laat in de avond

Met een lichtlĳ st kunt u nog 
 langer gebruik maken van uw 
terras.
• speciale glazen lenzen voor 

sfeervolle verlichting
• bĳ zonder energie-effi  ciënt
• levensduur 30.000 uur
• draadloos dimbaar met 

afstands bediening
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Productvoordelen in detail

Plaza Home/LED Plaza Pro/LED PergoTex

Framekleuren

47 standaard framekleuren ● ● ●

Meer dan 150 andere RAL-kleuren ○ ○ ○

9 WiGa-trendkleuren ● ● ●

Doekcollectie colours by weinor®

Acryldoeken true colours ● ● ⎯

Polyesterdoeken magic colours ● ● ⎯

Functiedoeken Pergona ⎯ ⎯ ●

Functiedoeken Soltis® ● ● ⎯

Kwaliteit  

Windbescherming, getest tot windkracht 5 (Beaufort) windkracht 6 (Beaufort) windkracht 8 (Beaufort)

Regenbescherming vanaf een hoek van 14° 
(alleen bĳ  lichte regen) vanaf een hoek van 8° vanaf een hoek van 8°

Innovatief loopwerk- en spansysteem ○ ○ ⎯

Techniek

Max. breedte eendelige installatie 600 cm 500 cm 700 cm

Max. uitval eendelige installatie 400 cm 600 cm 650 cm

Meerdelige installaties ○ ○ ○

Motoraandrĳ ving ● ● ●

Dakhelling 5° – 45° 5° – 45° 8° – 45°

Montagevarianten wand- en plafondmontage mogelĳ k

Lichtlĳ st LED/LED Design alleen Plaza Home LED alleen Plaza Pro LED ○

Toebehoren

Licht lopende schuifdeur w17-c ⎯ ○ ○

Vaste beglazing aan de zĳ kant w50-c ⎯ ○ ○

Zĳ zonwering VertiTex ⎯ ○ ○

Verwarmingssysteem Tempura ○ ○ ○

Afstandsbediening BiConnect ○ ○ ○

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelĳ kOverzicht Plaza Home, Plaza Pro en PergoTex
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Het weinor kwaliteitsconcept

Doorleefde innovatiekracht

Innovatie wordt bĳ  weinor met hoofdletters geschreven: 
dit betreft onze producten, die met de nieuwste technieken 
aan hoge standaarden voldoen, maar ook onze totale be-
drĳ fscultuur. Niet voor niets staat weinor in de top 100 van 
de meest innovatieve Duitse ondernemingen.

Beproefde weinor-kwaliteit

Vastgelegde arbeidsprocedures en fabricageprocessen waar-
borgen, dat altĳ d een gelĳ kblĳ vend hoge productkwaliteit 
wordt gegarandeerd. Dit wordt door talrĳ ke certifi ceringen 
succesvol aangetoond.

Onderscheiden design

Tĳ dloos klassiek of puristisch modern – met een weinor 
 product wordt elke buitenruimte een woonruimte. Talrĳ ke 
design-awards bevestigen onze betrokkenheid voor een 
 goede vormgeving:

•  red dot design award 2008 voor de VertiTex verticale zonwering

•  red dot design award 2009 voor Terrazza Glasoase® serre

•  iF product design award 2011 voor het Plaza Pro zonweringssysteem

•  Focus Open 2012 voor het Zenara cassettezonnescherm

•  R+T innovatieprĳ s 2012 vooor het Zenara cassettezonnescherm

•  German Design Award Special Mention 2014 voor de Zenara LED Volant 
Plus en de Opal Design II LED Volant Plus volcassette-zonneschermen

“ Made in Germany” – techniek 
en design met onderscheiding 
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www.weinor.nl

Innovatieve systemen voor terras en balkon

Uw dealer adviseert u graag:

Buiten leven met weinor
High-end oplossingen in design en technologie, eerste-
klas kwaliteit en uitgebreide service – weinor is innovator 
op het gebied van hoogwaardige terrassystemen en is al 
meer dan 50 jaar succesvol op de markt actief.


