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weinor Aruba

Aanzicht vormgeven
Bewezen vensterzonwering in vele varianten
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weinor Aruba

Voor ieder venster de passende zonwering
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weinor Aruba

Talrijke varianten voor alle gevallen
De raamzonwering Aruba van weinor is zowel geschikt voor ramen 

als voor loggia’s en glazen gevels. Ze dempt verblindend licht, 

 beschermt ruimtes tegen te hoge temperaturen en meubels tegen 

verkleuring. Als betrouwbare inkĳ kbescherming creëert de Aruba 

privacy. Met een naar keuze ronde of hoekige cassette past de 

 zonwering bĳ  iedere architectuur. Dankzĳ  een enorme keuze aan 

kleuren en doeken is de Aruba een aantrekkelĳ k vormgevings-

element voor elke gevel. De Aruba-serie wordt al jaren gebruikt en 

overtuigt dankzĳ  haar vele varianten en eersteklas kwaliteit.
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Aruba markisolette

Eerst verticaal uitschuiven en 
dan op het gewenste draaipunt 
instellen, dat is de markisolette. 
Dankzĳ  de mogelĳ kheid om het 
doek schuin te zetten ontstaat 
vrĳ  uitzicht naar buiten toe en 
krĳ gt de gevel een open look.

Aruba uitvalarm

De Aruba uitvalarm kan in een 
schuine stand worden gezet en 
biedt zo zicht naar buiten. Daar-
bĳ  kunnen de, met inwendige 
veren gespannen, uitvalarmen 
tot een hoek van 150° worden 
geplaatst.

Aruba verticaal

De Aruba verticaal beschaduwt 
uw venster met een fraai doek – 
verticaal langs het venster-
oppervlak. Afhankelĳ k van uw 
smaak verkrĳ gbaar met draad-
geleiding of onopvallende rail-
geleiding.
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Aruba – highlights

Het veelzĳ dige scala aan Aruba-producten is moeiteloos aan te 

passen aan verschillende bouwomstandigheden, windbelastingen 

en wensen van de klant. Daarom is de Aruba raamzonwering 

 verkrĳ gbaar als markisolette, als uitvalscherm en als verticale zon-

wering – de laatste naar keuze met draad- of railgeleiding.

De Aruba familie – 
passend voor iedere wens
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Design-veelvoud: ronde en hoekige cassette

Passend bĳ  de architectuur – 
 geheel volgens uw smaak: het 
doek zit in een ronde of hoekige 
aluminiumcassette.

Een mooi gespannen doek is van 
groot belang voor elk zonne-
scherm. De armen van de Aruba 
uitvalarm en markisolette 

 zorgen dankzĳ  de krachtige, 
 inwendige veren voor een 
 optimaal hoge armspanning.

Hoge veerspanning – voor grote installaties en lange levensduur

Windbeveiliging en vrĳ e lagers

De Aruba uitvalarm en marki-
solette worden door de wind-
beveiliging tegen de wind 
 beschermd. Het kantelen bĳ  

wind vanaf de zĳ kant wordt 
voorkomen met intelligente 
vrĳ e lagers.

Flexibele lagers – geluidsarme loop, ook bĳ  veel wind

het zware uitvalprofi el van de 
Aruba verticaal met railgelei-
ding loopt in onopvallende, 
vlakke geleidingsrails. Bĳ  het 
 inschuiven verdwĳ nt deze 

 praktisch volledig in de cassette, 
hierbĳ  zorgen de glĳ ders voor 
vermindering van de loopge-
luiden.

Elegante draadgeleiding – onopvallend en tĳ dloos

Het roestvrĳ stalen draad is 
onzicht baar in de cassette ge-
spannen. Daardoor is de Aruba 
verticaal met draadgeleiding 

de optisch onopvallendste op-
lossing. In ingeschoven toestand 
beweegt het uitvalprofi el prak-
tisch volledig in de cassette.
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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 doeken 
voor alle Aruba zonwering

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®).

colours
by weinor®

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.

Bĳ zonder geschikt voor de Aruba zĳ n de speciale klimaatdoeken 

 Soltis® en Perluca. Dankzĳ  de fĳ ne perforatie zĳ n deze luchtdoor-

latend en verhinderen het opbouwen van warmte. Gelĳ ktĳ dig 

 beschermen ze tegen wind terwĳ l de doorkĳ k blĳ ft (zichtdoorlatend 

van donker naar licht). Een mooi alternatief zĳ n de ondoorzichtige 

doeken uit de weinor collecties true colours en magic colours. 

 Dankzĳ  de tefl on EXTREME®-uitrusting zĳ n weinor doeken water- 

en vuilafstotend. Omdat deze spindopgekleurd zĳ n blĳ ven de 

 kleuren permanent, want de kleurpigmenten zĳ n al in de basisvezel 

opgenomen. Door en door gekleurd.
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Meer dan 200 framekleuren

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!

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. 
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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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Aruba varianten en bediening

Aruba markisolette Aruba uitvalarm Aruba verticaal rail en draad

Markisolette Uitvalarm Verticaal rail en draad

Uitvoering/type Aruba carré/rond
(cassette)

Aruba carré/rond
(cassette)

Aruba carré/rond 
draad- of railgeleiding (cassette)

Framekleuren

47 standaard framekleuren ● ● ●

Meer dan 150 andere RAL-kleuren ○ ○ ○

9 WiGa-trendkleuren ● ● ●

Doekcollectie colours by weinor®

Acryldoeken true colours ● ● ●

Polyesterdoeken magic colours ● ● ●

Functiedoeken Perluca ⎯ ⎯ ●

Functiedoeken Soltis® (max. hoogte) ● tot 260 cm ● tot 260 cm ● tot 400 cm

Kwaliteit  

Windweerstandsklasse windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561 

Techniek

Max. breedte 400 cm 400 cm 400 cm

Max. systeemhoogte 260 cm
max. doeklengte 260 cm
bĳ  hoek 150° 
max. armlengte 150 cm

260 cm

Max. beschaduwd oppervlak 10,4 m2 10,4 m2 10,4 m2

Seriesysteem ○ tot 4 velden ○ tot 4 velden ○ tot 4 velden

Motoraandrĳ ving ● standaard, optie: slingeraandrĳ ving

Montagevarianten wand-, plafond- en kozĳ nmontage mogelĳ k

Besturing

Afstandsbedieningen zie blz. 13

Zonder afstandsbediening aansluitkabel zonder Hirschmannstekker

Weersensoren

BiSens SW-Solar ○ ○ ○

BiSens SW-230V ○ ○ ○

BiSens SWR-230V ○ ○ ○

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelĳ kVarianten van de weinor Aruba
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Daarnaast kunt u uw 
 terrassysteem ook met 
io-homecontrol® van 

 besturen.

Slingeraandrĳ ving – wanneer 
de omstandigheden daarom 
vragen

Het Aruba zonnescherm kan in-
dien nodig ook met een slinger 
worden in- en uitgeschoven. 
 Bĳ voorbeeld wanneer een elek-
trische aansluiting niet mogelĳ k 
is of het zonnescherm slechts af 
en toe wordt gebruikt.

Comfortabele draadloze afstandsbediening – 
met nieuwe BiConnect techniek

Met de nieuwe weinor afstands-
bediening BiEasy kan men de 
Aruba zonneschermen comfor-
tabel bedienen. In combinatie 
met de BiSens-weersensoren 
loopt de vensterzonwering ge-
heel volgens behoefte uit of in.

• ultra beveiligd signaal door 
routing functie

• ook voor huizen met metaal 
bedekte gevels en dikke 
 isolatielagen

• optionele besturing via 
 BiEasy-App

Eenvoudig intuïtief.
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weinor – al meer dan 50 jaar toonaangevend in kwaliteit en innovatie

Al een halve eeuw hebben wĳ  een opdracht: de tevreden-

heid van onze klanten. Als middelgrote, internationaal 

 opererende onderneming biedt weinor u de beste kwaliteit 

“Made in Germany”. Al onze producten worden in Duitsland 

ontwikkeld en gefabriceerd.

“ Made in Germany” – techniek 
en design met onderscheiding 
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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
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Aruba – het ideale balkonzonnescherm

Uw dealer adviseert u graag:

(bĳ v. wafel- of visgraatstructuur) veroorzaken. In prin-
cipe treden deze eff ecten in meer of mindere mate op 
bĳ  praktisch alle zonweringsdoeken. Knik- en oprol-
vouwen verminderen de waarde en het functioneren 
van de zonneschermen niet. Zonneschermen en serre-
zonwering zĳ n zonweringsinstallaties, die bĳ  regen en 
wind moeten worden opgerold. Doeken, die nat zĳ n 
 geworden, kunnen extra vouwen vertonen en mogen, 

Belangrĳ ke informatie:
Voor textiele zonwering: knikvouwen ontstaan bĳ  de 
verwerking en bĳ  het vouwen van de zonwerings-
doeken. Daarbĳ  kunnen, vooral bĳ  lichte kleuren, in de 
knik oppervlakte-eff ecten ontstaan, die bĳ  tegenlicht 
donkerder lĳ ken. Oprolvouwen bĳ  de zomen, naden 
en banen ontstaan door de meervoudige lagen van het 
weefsel en de verschillende oproldikten op de doekas. 
Daardoor ontstane stofspanningen kunnen ribbels 

indien mogelĳ k, pas na het drogen worden opgerold 
(let a.u.b. op de windkracht en voorkom waterop-
hoping). 
Afhankelĳ k van de bestelde framekleur leveren wĳ  alle 
kleine onderdelen, alsmede slingers en aandrĳ vingen bĳ  
systemen met slingeraandrĳ ving in zwart (als RAL 9005), 
wit (als RAL 9016) of grĳ s (als weinor 7319). 

Schaduw op uw balkon
De Aruba zonneschermen zĳ n uitstekend geschikt als 
balkon zonnescherm. Zo bent u ook op uw lievelingsplekje 
het beste beschermt tegen de zon.
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