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weinor terrasoverkapping, Glasoase®, serre

Licht is leven
Uw nieuwe transparante woonruimte
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De weinor oplossing voor uw droomterras

Geheel naar uw wens –
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terrasoverkapping, Glasoase® of serre!
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weinor terrasoverkapping systeem Terrazza
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Terrasplezier tot ver in de herfst – met de weinor terrasover-

kapping Terrazza bent u optimaal beschermd tegen weer en wind. 

En ook uw terrasmeubels kunnen probleemloos buiten blĳ ven 

staan. De weinor terrasoverkapping overtuigt door een elegante 

 constructie, een fraai design en hoge belastbaarheid. Met een 

 verscheidenheid aan uitvoeringen is de overkapping geschikt voor 

zeer diverse typen huizen en eisen. 

Terrasoverkapping Terrazza – 
genieten van het buitenleven
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Terrazza – dakvormen en uitrusting

Terrasoverkappingen van weinor overtuigen niet alleen door 

een bĳ zonder elegant design als uit één stuk. Dankzĳ  de 

vele verschillende varianten passen ze zich spelenderwĳ s ook 

aan complexe bouwsituaties aan.

Wonderlijk toepasbaar – de juiste 
 terrasoverkapping voor uw wensen
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Wandmontage

Drie dakvormen – geheel naar uw uitrustingswensen

Om uw terrasoverkapping perfect op uw huis af te stemmen, 
heeft u de keuze uit veelzĳ dige typen overkappingen (zie pag. 15). 
De Terrazza is leverbaar in drie modellen:

Terrasoverkapping zonder 
dakoverstek met geïnte-
greerde regengoot

Het basismodel in het klassieke 
serredesign: voor wie geen extra 
dakoverstek nodig heeft, is 
het lessenaardak Terrazza een 
aanrader.

Solide aluminium constructie – beproefde veiligheid rondom

Terrasoverkappingen van 
weinor worden gekenmerkt 
door hun uitstekende stabiliteit 
en lange levensduur. Basis van 
de belastbare constructie is de 
statische berekening door een 
gecertifi ceerd ingenieursbureau. 
• stabiele dakdragers in verschil-

lende uitvoeringen

• extra dikke wanden met een 
slank ontwerp

• optionele stalen verstevigin-
gen, zo nodig ook in de 
 dakgoot

• corrosiebestendig door 
 aluminium profi elen en RVS 
schroeven

• sneeuwlast tot 550 kg
• dakdieptes tot 6 m

Lichtlĳ st LED/Design – geniet van sfeervolle avonden 
op uw terras

Met de lichtlĳ st verlengt u het 
gebruik van uw terrasoverkap-
ping tot ver in de avond. U heeft 
de keuze tussen aan de wand 
of aan de dakdragers gemon-
teerde lichtlĳ sten. 
• speciale glazen lenzen voor 

warme, sfeervolle verlichting

• bĳ zonder energie-effi  ciënt
• levensduur 30.000 uur
• op afstand dimbaar met Bi-

Connect
• behuizingen van de lichtlĳ sten 

in de kleur van de terrasover-
kapping

• voor patent aangemelde 
LED-spotjes

Terrasoverkapping met dak-
overstek en voorgehangen 
regengoot

De dakoverstek van de fraai-
gevormde variant Terrazza E 
biedt bescherming tegen schuin 
invallende regen. 

Terrasoverkapping met dak-
overstek en geïntegreerde 
regengoot

Of u kiest voor de variant 
 Terrazza Plus met dakoverstek 
en geïntegreerde regengoot – 
specifi ek voor het afvoeren van 
regenwater.
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weinor Glasoase®or Glasoase®

Onderscheiden en lichtdoorlatend
De weinor Glasoase® werd onderschei-
den met de red dot design award 2009 
voor hoge designkwaliteit. Ga voor 
de zekerheid van een internationaal 
gerenommeerde onderscheiding! 
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Zo haalt u de tuin naar binnen – met de Glasoase® van weinor 

 creëert u een vloeiende overgang tussen binnen en buiten. Deze 

bestaat uit een terrasoverkapping Terrazza die met behulp van 

profi elloze glaselementen tot een ongeïsoleerde serre kan worden 

uitgebouwd. Dankzĳ  de vele verschillende fl exibele en vaste 

 glazen zĳ elementen ontstaat een waaier aan combinatiemogelĳ k-

heden. Onze dakvormen vindt u op pag. 15. 

De weinor Glasoase® – 
lichtdoorlatende elegantie
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Volledig glazen multicomfort-vouwwand w49-c

of op 
www.weinor.nl/w49c

Alle pluspunten van de revoluti-
onaire multicomfort-vouwwand 
zĳ n te zien in de video:

De multicomfort-vouwwand van weinor markeert een enorme 

sprong voorwaarts op het gebied van vouwwandtechnologie. Door 

de  geavanceerde technologie is deze vouwwand vlak of gevouwen 

te verschuiven en kan deze op elke gewenste plaats worden geopend – 

maximale vrĳ heid in ontwerp en gebruik.

Multicomfort-vouwwand – 
te openen waar u maar wilt!
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De ruime opening rondom 
zorgt voor het maximale out-
door gevoel.
• de elementen kunnen paars-

gewĳ s de hoek om geschoven 
worden

• geen uitzwenken van de 
 vleugels naar buiten

• te combineren met buiten 
 geplaatste onderdelen, 
 bĳ voorbeeld staanders van 
 terrasoverkappingen of 
 balkonsteunen

Om de hoek schuivende deuren – zonder uitzwenken naar 
buiten

Volledig te openen – naar links of rechts

Voor een vloeiende overgang 
van binnen naar buiten kan 
het volledige systeem geopend 
worden:

• vleugelparen naar links of 
rechts verschuifbaar

• in de parkeerstand zĳ n de 
vleugelparen ruimtebesparend 
op te vouwen

Aan te brengen bĳ  bestaande producten – voor vrĳ wel 
alle terrasdaken

Als staande constructie past de 
multicomfort-vouwwand van 
weinor onder bĳ na alle terras-
daken. 
• uitbreidingsmogelĳ kheid voor 

de weinor terrasoverkapping 
 Terrazza tot Glasoase®

• geen kosten voor statische 
aanpassingen

• passende profi elen van weinor 
voor eenvoudige uitbreiding

• eenvoudige reiniging door 
goede toegankelĳ kheid vanaf 
de buitenkant

In tegenstelling tot conventio-
nele vouwwanden biedt de 
 multicomfort-vouwwand van 
weinor maximale fl exibiliteit:
• ontelbare, vrĳ  te kiezen 

 openingsmogelĳ kheden 

• maximale zekerheid bĳ  de 
planning

• mogelĳ kheid tot verschuiven 
in vlakke en V-positie

• in vlakke positie geen uit-
zwenken naar binnen 

• soepeler te bedienen dan 
 conventionele vouwwanden

Op elke gewenste plaats te openen – verschuifbaar in 
 vlakke en in V-positie
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Soepel lopende schuifwand w17-c

Eenvoudiger kan het niet – dankzĳ  eersteklas beslagtechnologie laat 

de soepel lopende schuifwand van weinor zich vederlicht verschuiven en 

indien nodig ook vergrendelen.

De soepel lopende schuifwand – het 
comfortabele volledig glazen systeem
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De slimme meeneemfunctie 
maakt een bĳ zonder snelle 
 bediening van de profi elloze 
glaselementen mogelĳ k.

• gezamenlĳ k verschuiven
• sluiten van alle elementen met 

slechts één handgreep

Meeneemfunctie – alle elementen tegelĳ kertĳ d verschuifbaar

Aan te brengen bĳ  bestaande producten – voor vrĳ wel 
alle terrasdaken

Als staande constructie past de 
lichtlopende schuifwand van 
weinor onder bĳ na alle terras-
daken en vele andere dakcon-
structies.

• uitbreiding van de weinor 
 Terrazza tot Glasoase®

• geen extra kosten voor stati-
sche aanpassingen

• passende profi elen van weinor 
voor eenvoudige aanpassing 
achteraf

De lichtlopende schuifwand 
blinkt uit door haar eenvoudige 
bediening.
• bĳ zonder gebruiksvriendelĳ k, 

profi elloze glaselementen

• ongecompliceerd verschuiven
• buitengewoon lichte loop
• van binnenuit met de voet ver-

grendelbaar – geheel zonder 
te bukken

Eenvoudig te openen – comfortabel en gebruiksvriendelĳ k

Zie voor meer informatie www.weinor.nl
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Overzicht dakvormen

weinor terrasdaken en Glasoases® passen zich aan de vorm en esthetiek 

van uw huis aan – zelfs bĳ  wandverspringingen of hoekoplossingen. 

Uw weinor dealer adviseert u graag, welke dakvorm het beste bĳ  uw 

wensen past.

Vele dakvormen – 
en exact de juiste voor uw wensen
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lessenaardak 
schuin – type B

trapeziumdak 
tot de dakgoot – 

type C

trapeziumdak 
tot de nok – 

type C

lessenaardak 
met balkon-
uitsparing 

zadeldak – 
type L

lessenaardak 
rondom – 

type N

WeiTop Carport

lessenaardak 
met versprin-
gende wand 

lessenaardak 
met versprin-
gende goot

Daktypes terrasoverkapping Terrazza en Glasoase® (zie pag. 7 en 9)

lessenaardak 
 afhellend

lessenaardak 
 afhellend en van 

 voren  afgeschuind

lessenaardak – 
type A

Laat u adviseren door uw weinor dealer!

De meeste dakmodellen en -types kunnen zeer eenvoudig worden 
gecombineerd met weinor glaselementen: andere individuele 
 vormen zĳ n verkrĳ gbaar op aanvraag (bĳ  speciale vormen zĳ n niet 
altĳ d alle verticale glaselementen en uitvoeringen mogelĳ k).

model Terrazza E 
met dakoverstek en 

voorgehangen dakgoot

model Terrazza Plus 
met dakoverstek en 

 geïntegreerde regengoot

Dakmodellen (zie pag. 7)

model Terrazza

Passende beglazing aan de zĳ kanten – naar uw wensen en eisen

Zie voor meer informatie www.weinor.nl

Maximale stabiliteit: 
 zĳ element CLASSIC

Of u kiest boven in het trape-
zium een sterke vaste beglazing, 
daaronder de comfortabele 
schuifdraaiwand – optioneel bĳ  
sterke windbelasting aan de 
 zĳ kant ook een vaste beglazing 
met profi el.

Aanvulling op vouw- en 
 schuifwand: zĳ element LITE

Boven in het trapezium een 
 lichte, vaste beglazing en daar-
onder de lichtlopende weinor 
schuifwand of de multicomfort-
vouwwand – daarmee kiest u 
voor een geliefde combinatie!

Maximale transparantie: 
 zĳ element SUPER LITE

Met de vaste beglazing onder 
de Terrazza dakdragers aan de 
zĳ kant kunnen complete trans-
parante fronten worden aange-
bracht – geheel zonder verticale 
of horizontale stĳ len.
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Comfortabele schuifdraaiwand w26-c

Voor wie zĳ n balkon bĳ  weer en wind wil gebruiken, heeft weinor tal 

van passende oplossingen. De ideale oplossing voor balkons en loggia's 

is de comfortabele schuifdraaiwand – eenvoudig te bedienen.

Comfortabele schuifdraaiwand – profielloze 
glaselementen voor balkons en loggia’s
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Elegante deurknop 
van rvs

De glazen elementen van de 
 comfortabele schuifdraaiwand 
kunnen volledig de hoek om 
worden geleid. 

Opening naar de gewenste 
 richting, naar rechts, links of 
naar beide richtingen.

Gewoon de hoek om schuiven – voor een rondom 
open uitzicht

Gemakkelĳ k uit te breiden – ideaal voor bestaande balkons 
en loggia’s

De comfortabele schuifdraai-
wand is een zogenaamd 
 “hangend systeem” en vormt 
daardoor geen belasting voor 

de balkonafscheiding. Uiter-
mate geschikt voor bestaande 
balkons en loggia’s.

Optimale beglazing voor balkons – voor een maximaal 
 buitengevoel

Bĳ  de comfortabele schuifdraai-
wand worden de glazen elemen-
ten naar de wand geschoven 
en in de parkeerstand gedraaid. 
Dan is de glazen wand volledig 
geopend, voor het perfecte 

 outdoor gevoel. Bovendien zĳ n 
in die stand de buitenste  ramen 
gemakkelĳ k 
te bereiken, 
 ideaal voor het 
schoonmaken.

De comfortabele schuifdraai-
wand heeft slechts een smalle 
geleidingsrail nodig en past 
dus op de meeste bestaande 
balkon afscheidingen. 

De glazen panelen worden 
 gewoon opzĳ  of de hoek om 
 geschoven en in de ruimte-
besparende parkeerstand 
 gedraaid.

Eenvoudig schuiven en ruimtebesparend wegdraaien

Zie voor meer informatie www.weinor.nl
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weinor zonweringen
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Passende zonweringen voor terrasoverkapping, Glasoase® of serre 

zorgen voor textiele bescherming tegen hoge temperaturen, schitte-

ring en bieden inkĳ kberscherming - en bovendien voor aanzienlĳ k 

meer wooncomfort. Bĳ  goed geventileerde terrasoverkappingen 

en Glasoases® is een onder het dak gemonteerd serrezonnescherm 

vaak al voldoende. In een serre kan het bĳ  direct zonlicht al snel zeer 

warm worden. Hier zorgt een op het dak gemonteerde serrezonne-

scherm voor een aangenaam  klimaat. Verticale zonwering en inkĳ k-

bescherming biedt de verticale zonwering VertiTex, onderscheiden 

met de red dot award.

Drie perfecte zonweringen 
voor serre en Glasoase®



20

weinor serrezonwering WGM 1030/2030 Design

De op het dak gemonteerde serrezonweringen weinor WGM 1030 

en 2030 Design beschermen tegen oververhitting en dragen zo bĳ  

aan een aangenaam klimaat. Dankzĳ  hun robuuste constructie 

kunnen ze ondanks het grote doekoppervlak uitgeschoven blĳ ven 

tot windkracht 6. Bĳ  vrĳ wel elk daktype achteraf aan te brengen.

WGM 1030/2030 Design – op het dak gemon-
teerde zonweringen met hoge belastbaarheid
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Slim spansysteem – strak doek en windstabiliteit

Het slimme spanmechaniek van 
het spansysteem en de  snelle 
 reactie van de trekveren zorgen 
voor een permanent strak doek. 

• Tex-kabel uit de zeezeiltech-
niek met hoge scheur- en trek-
sterkte

• gepatenteerde kabelspoel – 
gecontroleerd en geluidsarm

Het bewezen weinor loopwerk 
met precisierollen overtuigt met 
een bĳ zonder stille beweging. 
• daardoor bĳ zonder licht en stil 

in- en uitlopen 

• exacte geleiding en gecon-
troleerd opwikkelen van de 
Tex-kabel in het loopwerk 

• kantelen wordt voorkomen 
door de bewegende lagering 
van het loopwerk bĳ  een-
zĳ dige windbelasting

weinor loopwerksysteem – nauwkeurig en geluidsarm

Gekoppelde systemen met meerdere velden – voor grote 
afmetingen

Grote oppervlakken kunt u be-
schermen tegen de zon met een 
systeem met meerdere velden. 
Het koppelingssysteem zorgt 
ook bĳ  grote afmetingen voor 
een exact gelĳ ke doekstand.

• gelĳ ktĳ dig in- en uitschuiven 
voor harmonieuze optiek 

• WGM 2030 traploos uitschuif-
baar

•   bediening van systemen met 
twee velden met één of twee 
motoren

Doeken – attractief en permanent briljante kleuren

Een hoogwaardig doek is een 
basisvoorwaarde voor een fraai 
zonnescherm. Hier bieden de 
colours by weinor® collecties en 
het klimaatdoek  Perluca een 
omvangrĳ ke keuze.

• kleurvast dankzĳ  spindop-
kleuring

• permanent mooi dankzĳ  de 
vuil- en waterafstotende 
 nano-coating 

• optioneel ook grote keuze 
uit collecties van andere 
 fabrikanten

Zie voor meer informatie www.weinor.nl

• hoogwaardige acrylkwaliteit 
-  al decennialang bewezen 

kwaliteit 
 - baanbreedte 120/240 cm
•  innovatieve polyesterkwaliteit 

- baanbreedte 120 cm

• lucht- en lichtdoorlatend 
 klimaatdoek

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

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

Als aantrekkelĳ ke bescherming tegen schittering is de onder het 

dak gemonteerde zonwering Sottezza met name geschikt, als onder 

de Glasoase®- of terrasoverkapping voor voldoende luchtcirculatie 

is gezorgd. Dankzĳ  de op maat gemaakte afmetingen past de 

 zonwering ook onder elke andere rechthoekige terrasoverkapping.

weinor Sottezza/LED – onder het dak 
 gemonteerde zonwering met huiselijke flair
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Esthetisch design – slank en intelligent

De mooie ronde cassette inte-
greert visueel onopvallend in de 
constructie van het terrasdak. 
Tegelĳ kertĳ d laat de ronde vorm 
genoeg ruimte over voor de 
 optionele weinor lichtlĳ st LED. 

• geringe overhang van de kast 
voor een optimaal gebruik van 
de beschikbare ruimte 

• slanke transportprofi elen 
met kleine doekspleet (slechts 
ca. 40 mm)

• geen zichtbare schroeven

De gelĳ kmatige doekstand 
zorgt voor een huiselĳ ke sfeer. 
Dit wordt verkregen door het 
eenvoudige en robuuste span-
systeem. 

• altĳ d een gelĳ kmatige doek-
spanning dankzĳ  gasdrukve-
ren, automatisch straktrekken 
in de eindpositie

• Tex-kabel uit de zeezeiltech-
niek, zeer stil, hoge scheur- en 
treksterkte 

Innovatief spansysteem – altĳ d een uitgelĳ nde stand van 
het doek

Sottezza LED – aangename verlichting tot in de avond

Voor een sfeervolle verlichting 
onder het terrasdak zorgt de 
Sottezza LED. De lichtlĳ st is qua 
kleur afgestemd op de Sottezza.

• 30.000 lichturen met het 
laagst mogelĳ ke energie-
verbruik

• bĳ zonder energie-effi  ciënt
• traploos dimbaar met 

 BiConnect
• voor patent aangemelde 

LED-spotjes

Doeken – attractief en permanent briljante kleuren

Een hoogwaardig doek is een 
basisvoorwaarde voor een fraai 
zonnescherm. Hier bieden de 
colours by  weinor® collecties 
een omvang rĳ ke keuze.

•  kleurvast dankzĳ  spindop-
kleuring

•  permanent mooi dankzĳ  de 
vuil- en waterafstotende 
nano coating 

•  optioneel ook grote keuze 
uit collecties van andere 
 fabrikanten

Zie voor meer informatie www.weinor.nl

• hoogwaardige acrylkwaliteit
• decennialang bewezen 

 kwaliteit
• baanbreedte: 120 cm/240 cm

• innovatieve polyesterkwaliteit
•  zeer elastisch met Memory- 

eff ect®
• baanbreedte: 120 cm
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Verticale zonwering VertiTex

Met de aan de buitenzĳ de gemonteerde verticale zonwering 

van de VertiTex-serie, onderscheiden met de red dot award, krĳ gt 

u bescherming tegen schittering, wind en inkĳ k in één. Dankzĳ  

het gepatenteerde OptiFlow-System® is de cassette van de 

 VertiTex bĳ zonder klein en onopvallend – desondanks biedt de 

cassette ruimte voor grote doekoppervlakken.

Vensterzonwering VertiTex – maximale 
doekbreedtes in zeer kleine cassette
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VertiTex WeiTop – ideaal voor terrasoverkapping en Glas oase®

De kastvorm van de VertiTex is 
perfect afgestemd op de terras-
overkapping Terrazza en op de 
Glasoase®. 

Zo kan de verticale zonwering 
optimaal in het totaalbeeld 
 worden geïntegreerd.

De VertiTex met draad of railge-
leiding kan dankzĳ  de variabele 
bevestiging ook worden ge-
bruikt als zon wering voor uw 
 ramen of uw balkon. De discrete 
cassette vormt een harmonieuze 
eenheid met het raam. 

De VertiTex Zip loopt betrouw-
baar in zĳ delingse geleiders. 
Dit zorgt voor een rustige doek-
stand en maakt de verticale 
 zonwering bĳ zonder windbe-
stendig tot windkracht 8.

VertiTex-varianten – ook voor raam en balkon

Doeken – attractief en permanent briljante kleuren

Een hoogwaardig doek is een 
basisvoorwaarde voor een fraai 
zonnescherm. Hier bieden de 
colours by weinor® collecties en 
het klimaatdoek  Perluca een 
omvangrĳ ke keuze.

• kleurvast dankzĳ  spindop-
kleuring

• permanent mooi dankzĳ  de 
vuil- en waterafstotende 
 nano-coating 

Zie voor meer informatie www.weinor.nl

• geperforeerde acrylkwaliteit
• lucht- en lichtdoorlatend 

 klimaatdoek
• baanbreedte: 120 cm/240 cm

• lucht- en lichtdoorlatend 
 klimaatdoek

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

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

• hoogwaardige acrylkwaliteit
• -  decennialang bewezen 

 kwaliteit
 - baanbreedte: 120 cm/240 cm
• innovatieve polyesterkwaliteit
 -  zeer elastisch met Memory-

eff ect®
 - baanbreedte: 120 cm

Met de nieuwe weinor afstands-
bediening BiConnect kunt u uw 
terrasproducten comfortabel 
bedienen. In combinatie met de 
BiSens-weersensoren laat de 
afstands bediening bĳ voorbeeld 
de verticale zonwering geheel 
naar behoefte uit- of inschuiven.

Comfortabele draadloze afstandsbediening – met nieuwe 
BiConnect techniek

• ultrazeker signaal dankzĳ  
routing functie

• indien gewenst met geïnte-
greerde ontvanger in de motor

• ook voor huizen met metaal 
bedekte gevels en dikke 
 isolatielagen

• optionele besturing via 
BiEasy-App
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weinor accessoires en besturing

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

 besturen.

Comfortabele draadloze afstandsbediening – met nieuwe 
BiConnect techniek

Met de nieuwe weinor afstands-
bediening BiConnect kunt u uw 
terrasproducten comfortabel 
bedienen. In combinatie met de 
BiSens-weersensoren schuiven 
bĳ voorbeeld zonneschermen 
geheel naar behoefte uit of in.

• ultrazeker signaal dankzĳ  
routing functie

• ook voor huizen met metaal 
bedekte gevels en dikke 
isolatie lagen

• optionele besturing via 
BiEasy-App

Eenvoudig intuïtief.
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Paravento – met één handeling 
inkĳ kbescherming aan de zĳ kant

Extra privacy creëert u door 
een uitschuifbare zĳ wand: de 
 Paravento biedt u optimale 
wind- en inkĳ kbescherming en 
kan qua doek en kleur worden 
aangepast aan uw terraszon-
wering.

Verwarmingssysteem 
Tempura – aangename warmte 
op koelere dagen

Aangename warmte zonder 
voorverwarmen: de energie- 
effi  ciënte infraroodverwarming 
Tempura levert een verwar-
mingsvermogen van meer dan 
1.500 watt. Heel eenvoudig te 
bedienen en te dimmen met 
de draadloze afstandsbediening 
BiConnect.

Weersensoren – automatische 
reactie op wind en weer

Schuif uw zonnescherm auto-
matisch uit bĳ  zon en optioneel 
weer in bĳ  regen en wind: 
• zonnesensor
• zonne-windsensor

(ook op zonne-energie)
• zon-wind-regen-sensor

Lichtlĳ st LED/design voor 
terras plezier tot ver in de avond

Met lichtlĳ sten kunt u uw terras 
aanzienlĳ k langer gebruiken.
• speciale glazen lenzen voor 

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

 BiConnect

Dakschuifraam: 
ventilatie per druk op de knop

Weg met hitte en bedompte 
lucht – het dakschuifraam 
 WeiTop DS zorgt voor een aan-
genaam klimaat in de Glasoase®.
• probleemloos achteraf te 

monteren
• incl. motor voor comfortabele 

automatische bediening
• eenvoudige besturing per 

handzender mogelĳ k
• traploze opening – geheel 

naar wens

Perfect klimaat dankzĳ  de 
 dakventilatie

De dakventilatie WeiTop DL 
 permanent zorgt voor een goed 
klimaat en betrouwbare ont-
luchting.
• slimme constructie dankzĳ  

 boven elkaar liggende dak-
bedekkingen

• bedompte lucht ontsnapt 
 continu naar buiten

• optioneel is een hor verkrĳ g-
baar

• een optioneel winterpaneel 
voor warmte-isolatie is 
probleem loos aan te brengen
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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 

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 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

Confi gureer 
online via 
www.weinor.nl weinor 8077

Weinorbruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Blank aluminiumkleurig

RAL 9007
Grĳ s aluminiumkleurig

RAL 9010
Zuiverwit

RAL 9016
Verkeerswit
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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

•  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

•  iF product design award 2014 voor de Zenara LED Volant Plus, de 
Opal Design II LED Volant Plus en de Cassita II volcassette-zonneschermen

• Good Design Award 2013 voor de Zenara
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www.weinor.nl

Innovatieve systemen voor uw terras

116475

Uw dealer adviseert u graag:

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 
(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, 
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). 
Voor terrasoverkapping, Glasoase®, serre: laat u door 
een gekwalifi ceerde serrebouwer informeren over de 
oorzaken van condensvorming en de af en toe optre-
dende kraakgeluiden en hoe u deze al bĳ  het ontwerp 
kunt voorkomen. 

Buiten wonen met weinor
High-end oplossingen op het gebied van design en technologie, 
topkwaliteit en hoogstaande service – weinor is een toonaan-
gevende innovator op het gebied van geavanceerde terrassystemen 
en is al meer dan 50 jaar met veel succes actief in de markt.


