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weinor ZONNESCHERMEN  
Hoogwaardige zonwering  
die steeds past

Belastbaar en duurzaam: knikarmschermen van weinor combineren prestigieus design  

met eersteklas technologie. Afhankelijk van de montagelocatie, het gewenste comfortniveau  

en de uitrusting kunt u kiezen uit drie verschillende zonneschermcategorieën.

Open zonneschermen
Een open zonnescherm is de opstap naar de  weinor 
zonneschermwereld. Het is vooral geschikt, wanneer 
bijvoorbeeld een balkon erboven het zonnescherm 
beschermt tegen weersinvloeden. 

Cassetteschermen
In de cassette rusten het doek en de techniek veilig 
als in een kluis – de perfecte oplossing, wanneer u 
de optimale bescherming voor uw zonwering wenst. 

Halfcassetteschermen
Bij het halfcassettescherm worden doek en techniek 
veilig omsloten door de zonneschermoverkapping 
en het ingeschoven uitvalprofiel. Voor meer bescher-
ming in vergelijking met een open zonnescherm.

Kubata/LED . . .  8 
Opal Design II/LED . . . 12

Semina Life/LED . . . 16
Cassita II/LED . . . 20

I/K/N 2000 . . . 22

Semina . . . 24

Livona/LED . . . 26
Topas . . . 28



Design is gevoel voor stijl –  
compromisloos met fraaie vormgeving 
Klassiek of modern – weinor zonneschermen 
vallen op met hoogwaardige  materialen  
en een esthetische vormgeving.  
Zo is de meest geavanceerde technologie 
 opgenomen in een modern design. Kies 
 volledig volgens uw eigen wensen en uw 
 persoonlijke inrichting het zonnescherm  
dat perfect bij u past. 

DESIGN



weinor LongLife-arm –  
een naam die verplichtingen schept
De stille weinor LongLife-arm valt op door 
een bijzonder hoge spankracht – zelfs bij 
hoge windbelastingen. Dit zorgt voor een 
excellente doekstand. De belastbare high-
tech-paumelle is tot 100.000 cycli getest. 
Hierop geven wij u 10 jaar garantie.  
Voor nog meer stabiliteit zorgt het vorm-
gesmeed aluminium in het scharnier. 

Voor lange terrasavonden –  sfeervolle 
LED-verlichting
Als optie zijn alle zonneschermen ver krijg-
baar met geïntegreerde LED-verlichting  
of verschillende LED-lijsten. Krachtige 
LED-spots verspreiden een aangenaam 
warmwit licht, ook als het zonnescherm 
ingeschoven is. Bedien en dim uw zonne-
scherm met de draadloze afstandsbe-
diening weinor BiConnect. De bijzonder 
energie-efficiënte LED-spots hebben  
een levensduur van 30.000 uur. 

Al jarenlang staat weinor voor consequente innovatie  

op het vlak van zonneschermvormgeving. Met de design-

zonneschermen zet weinor nieuwe maatstaven. 

weinor ZONNESCHERMEN  
Highlights 

COMFORT

TECHNIEK
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Kubusvormen zijn een populair stijlelement voor hedendaagse  

gevels. Hier past het cassettescherm Kubata optimaal bij. Met haar 

heldere design is zij een perfecte aanvulling voor de moderne huis-

architectuur. Maar ook de hoogwaardige techniek is overtuigend:  

in de cassette geïntegreerde LED-spots, weinor LongLife-arm, 

 comfortabele besturing en de grote doek- en framekleurenselectie – 

daar laat niets te wensen over.

Kubata/LED 
helder | consequent | kubistisch
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Bij het cassettescherm Kubata zijn de overgangen 

 vloeiend. Met zijn kubusvorm past het cassettescherm  

als stijlvol vormgevingselement perfect in de  

moderne huisarchitectuur. 

Huis en zonnescherm  
als harmonieus geheel



Kubata/LED

max. breedte max. uitval

650 cm 400 cm
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Uw opties voor meer comfort: 
breng aangename terrasavonden 
door onder traploos dimbare  
en in de zonneschermcassette 
geïntegreerde LED-spots.  
Met het verwarmingssysteem 
Tempura Quadra Universal kunt 

u het terras ook in de koelere 
uurtjes gebruiken. Het verwar-
mingssysteem is achteraf aan  
te brengen en wordt onopval-
lend aan de gevel van het huis 
bevestigd. 

Beproefde techniek verhindert 
het omhoogklappen van het 
weinor zonnescherm bij onder-
slaande wind:

 � knikarm met gepatenteerde 
opwaaiblokkering

 � beproefde en onderhoudsvrije 
techniek

 � onderdelen uit gesmeed en 
geëxtrudeerd aluminium

Opwaaiblokkering – ook bij wind goed beschermd

Kubata/LED – Highlights en varianten

Sfeervol licht en krachtige warmte 

De aan alle zijde gesloten en 
 robuuste zonneschermcassette 
beschermt het doek en de 
 technische uitrusting net zo 
 veilig  tegen het weer als de 

gecon troleerde regenafvoer  
aan de voorzijde van het uitval-
profiel. Zo beleeft u lange tijd 
plezier aan uw zonwering. 

Kubusvormig, schroefloos uiterlijk – modern, helder design

De LongLife arm van de Kubata 
is bijzonder stil, licht en daarbij 
uiterst bestendig dankzij 
matrijs gesmeed aluminium.

 � uiterst belastbare high-
tech-paumelle met meer dan 
100.000 cycli bij het testen

 � 10 jaar garantie
 � voor een perfecte doekstand

weinor LongLife arm – gegarandeerd belastbaar en duurzaam
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Hoogwaardige technologie ontmoet eersteklas design – de  

Opal Design II van weinor voldoet aan de hoogste eisen aan een 

cassette scherm van de premiumklasse. Het scherm is ontworpen  

voor zonwering op grote oppervlakken en past dankzij zijn tijdloos 

klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur van de gevel. 

Met zijn fraaie cassette brengt het chique accenten aan in de  

gevel. Een veelheid aan productkenmerken zorgt voor eenvoudige 

bediening, overtuigend comfort en een lange levensduur.  

Opal Design II/LED  
Terrasleven in grootse stijl
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Met Volant Plus en geïntegreerde LED-verlichting voldoet 

de Opal Design II aan de hoogste eisen. Systemen met 

meerdere velden toveren ook grote terrassen om in een 

schaduwrijke plek, waar het goed toeven is.

Zonnescherm van topklasse 
met sterke uitrusting



Opal Design II/LED Optie Volant Plus

max. breedte max. uitval max. breedte max. uitval uitval Volant Plus

650 cm/1.200* cm 400 cm 500/600 cm 350/300 cm 100, 150, 210 cm

* 2-delige systemen

15

Wanneer de zijdelingse sikkel-
elementen van het uitvalprofiel 
gesloten zijn, is het zonne-
scherm betrouwbaar beschermd 
tegen vocht en vuil.

 � veilig sluiten van het sikkel-
element met een hoorbare klik

 � unieke gepatenteerde oplos-
sing made by weinor

De Opal Design II LED verspreidt 
een sfeervol warmwit licht voor 
nog langer terrasplezier. 

 � levensduur 30.000 uur
 � bijzonder energie-efficiënt
 � traploos dimbaar met af-
standsbediening BiConnect

 � ook bruikbaar bij opgerold 
zonnescherm

Lange terrasuren dankzij geïntegreerde LED-verlichting

Met zijn geïntegreerde verticale 
zonwering biedt de Opal Design II 
Volant Plus optimale zon wering, 
bescherming tegen verblinding 
en zichtbescherming.

 � volanthoogte tot 210 cm
 � de beste doekstand door 
 gepatenteerd weinor Opti- 
Flow-System®

 � gecoördineerde Volant-bestu-
ring met BiConnect – tafelaf-
ruimbescherming ingebouwd

Meerveldinstallaties voor bijzonder grote 
schaduw oppervlaktes
Voor gecombineerde systemen 
met meerdere velden worden 
twee doekvelden met één 
 motor verbonden. Zo kunnen  
ze gelijktijdig worden bediend 
(behalve bij Volant Plus-optie). 

 � voor brede terrassen tot 48 m² 
 � verbindende spleetafdekking 
tussen de installaties

 � bij gekoppelde systemen LED-
spots asymmetrisch verdeeld

Opal Design II/LED – Highlights en varianten

De sikkelsignalering – uniek veilig sluiten

Volant Plus – meer privacy en bescherming tegen verblinding

Groot, krachtig en veilig – de 
Opal Design II overtuigt ook de 
meest veeleisende terrasliefheb-
bers. 

 � tijdloos klassiek design
 � gecertificeerd tot windkracht 5
 � met weinor LongLife-arm  
(10 jaar garantie)

Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen
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Semina Life is een echte allrounder onder de cassettezonweringen. 

Overtuigend door een modern en fris design in combinatie met 

 jarenlang beproefde weinor techniek. Veel technische highlights staan 

 garant voor een hoog comfort en een lange levensduur. Of u nu  

oud of jong bent, modern of klassiek: Semina Life is altijd precies de 

juiste keuze – eigenlijk een klasse op zich! 

Semina Life/LED 
Één voor allen

17
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Met de opties Volant Plus en de in de cassette 

 geïntegreerde spots bij Semina Life LED blijft er 

 nauwelijks iets te wensen over. 

Een moderne look  
met mooie features

18



Semina Life/LED Optie Volant Plus

max. breedte max. uitval max. breedte max. uitval uitval Volant Plus

650 cm 400 cm 600 cm 350 cm 100, 150, 210 cm

Door de in de cassette geïnte-
greerde LED-spots krijgt u een 
sfeervolle verlichting op het 
 terras.

 � levensduur 30.000 uur
 � bijzonder energie-efficiënt
 � LED traploos dimbaar met 
afstands bediening BiConnect

Semina Life LED – cassette met geïntegreerde LED verlichting

De Volant Plus is op een ele-
gante manier geïntegreerd in 
het uitvalprofiel van het zonne-
scherm. Op deze manier heeft  
u bescherming tegen inkijk en 
verblinding bij laagstaande zon.

 � traploos uitrolbaar tot 210 cm
 � de beste doekstand door 
 gepatenteerd weinor Opti- 
Flow-System®

 � BiConnect – tafelafruimbe-
scherming ingebouwd

Semina Life/LED – Highlights en varianten

Volant Plus – verticale bescherming tegen inkijk en verblinding

De Semina Life cassette is stijlvol 
en beschermd tegen weersin-
vloeden. De fraai gevormde 
kopplaatringen in RVS-look zijn 
een fraaie afronding voor de 
combinatie van framekleur en 
doekmotief.

 � modern en helder design 
 � innovatief en nagenoeg 
 slijtagevrij sluiten van de zon-
wering

Fris design met moderne techniek

19



Framekleur WT029/9014 I Dessin 3-860

20

Slank design en moderne techniek – met de puristische 

vormgeving en de extreem vlakke cassette past de Cassita II 

perfect binnen moderne woontrends. Veel details zorgen 

voor comfort. 

Cassita II/LED  
Een juweeltje in een cassette



Cassita II/LED

max. breedte max. uitval

550 cm 300 cm
21

Optimaal beschermd: in de 
 cassette zit de allernieuwste 
weinor zonneschermtechnolo-
gie verborgen.

 � belastbare en bijzonder stille 
weinor LongLife-arm  
(10 jaar garantie)

 � stijve OptiNut-as zorgt voor 
optimale doekstand

Aangename zomeravonden  
op uw terras – voor sfeervolle 
verlichting met warmwit licht 
zorgt de Cassita II LED.

 � bijzonder energie-efficiënt
 � levensduur 30.000 uur
 � traploos dimbaar met af-
standsbediening BiConnect

 � ook bruikbaar bij opgerold 
zonnescherm

LED-verlichting – voor lange terrasuren

Cassita II/LED – Highlights en varianten

Sterk presterende technologie met minimale plaatsbehoefte

Voor fans van moderne woon-
cultuur: de Cassita II overtuigt 
dankzij het nieuwe, minimalis-
tische design in harmonieus 
vlakke ovaalvorm.

 � fraaie aluminiumkappen
 � verborgen schroeven
 � slechts twee wandaansluitin-
gen nodig

Modern wonen met slank cassettedesign
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Bij de cassette-zonneschermen I2000 en K2000 gaat het 

om ware klassiekers. Hiermee biedt weinor oplossingen 

voor elke bouwsituatie – met en zonder achterwand. De 

N 2000 is speciaal voor gevelnissen ontworpen.

I 2000/K 2000/N 2000  
Beproefde technologie,  
tijdloos design



I 2000/K 2000 N 2000

max. breedte max. uitval max. breedte max. uitval

700 cm/1.200* cm 400 cm 600 cm 350 cm

* 2-delige systemen
23

Bij opgerold zonnescherm zijn 
doek en techniek veilig in de 
cassette beschermd. Afhankelijk 
van de plaats van montage zijn 
er verschillende varianten be-
schikbaar.

Voor bijzonder grote terrassen 
zijn gekoppelde, 2-delige syste-
men geschikt, die met één mo-
tor in- en uitgeschoven kunnen 
worden. 

 � K 2000 met volledig gesloten 
cassette voor elke bouw-
situatie

 � I 2000 zonder achterwand-
profiel voor de wandmontage

 � voor zonwering tot 12 m 
breed en 4 m uitval

 � doorgaand doek of spleet-
afdekking voor de verbinding 
van twee doekvelden

Dankzij het bijzonder vlakke 
uitval profiel van de N2000 is dit 
scherm de perfecte oplossing 
voor inbouw in gevelnissen.

 � gelijke afsluiting van het uit-
valprofiel met de huisgevel

 � exact sluiten van het uitvalpro-
fiel dankzij het kantelscharnier

N 2000 – Specialist voor nissituaties

I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights en varianten

Perfect beschermd en op vele wijzen aan te brengen

Systemen met meerdere velden voor grote terrassen

Met klassieke afmetingen en 
een duizendmaal beproefd 
 ontwerp zijn deze cassette-
schermen geschikt voor elke 
bouwkundige situatie.

 � 1-delige systemen tot 7 m 
breedte en 4 m uitval

 � belastbare en bijzonder stille 
weinor LongLife-arm  
(10 jaar garantie)

Flexibele alleskunner voor elke gevel
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Het compacte halfcassettescherm Semina is sterk in prijs, 

werking en design. Het biedt een rechtlijnige vormgeving 

en uitstekende kwaliteit.

Semina  
Modern design  
en krachtige techniek



Semina

max. breedte max. uitval

700 cm 350 cm
25

Nog langer terrasplezier – voor 
een aangenaam warmwit licht  
’s avonds zorgt naar wens de 
LED-lichtlijst. 

 � bijzonder energie-efficiënt
 � levensduur 30.000 uur
 � traploos dimbaar met 
afstands bediening BiConnect

 � ook bruikbaar bij opgerold 
zonnescherm

De weinor knikarm met beproefd 
windbeveiliging voorkomt dat 
het zonnescherm omhoogklapt 
bij wind die onder het scherm 
slaat. 

 � beproefde, onderhoudsvrije 
techniek

 � alle onderdelen uit gesmeed 
en geëxtrudeerd aluminium

Windbeveiliging – bescherming voor het zonnescherm

Semina – Highlights en varianten

Energie-efficiënt – de optionele LED-lichtlijst

Hier beschermt de halfronde 
zonneschermoverkapping in 
combinatie met het grote uitval-
profiel doek en techniek tegen 
vuil.

 � compacte vormgeving
 � belastbare en bijzonder stille 
weinor LongLife-arm  
(10 jaar garantie)

De compacte halfcassette – frisse, moderne esthetiek
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Livona/LED  
De essentie van een zonnescherm

De coole vormgeving van de Livona berust in eerste 

 instantie op heldere lijnen en een weglaten van over-

bodige details. Fraaie aluminium kappen, een extra  

slank uitvalprofiel en een design als uit één stuk –  

de look voor een modern levensgevoel. 



Livona/LED Optie Volant Plus

max. breedte max. uitval max. breedte max. uitval uitval Volant Plus

700/1.200*/600** cm 400 cm 500/600 cm 350/300 cm 100, 150, 210 cm

* 2-delige systemen/** Livona LED
27

Outdoor-living is meer dan een 
trend. Het open zonnescherm 
Livona biedt textiele gezellig-
heid dankzij vele technische 
 innovaties.

 � vrijwel onzichtbare draagbuis 
 � extra slank uitvalprofiel
 � geen schroeven zichtbaar
 � 2-delige systemen tot 12 m 
met doorlopend doek (glij-
lager) of spleetafdekking

De LongLife arm van de Livona 
is bijzonder stil, licht en daarbij 
uiterst bestendig dankzij 
matrijs gesmeed aluminium.

 � uiterst belastbare high-
tech-paumelle met meer dan 
100.000 cycli bij het testen

 � 10 jaar garantie
 � voor een perfecte doekstand

weinor LongLife arm – gegarandeerd belastbaar en duurzaam

De weinor Livona LED fascineert 
door de combinatie van twee 
LED-lichtringen op de zijdelingse 
afdekkappen en de extra slanke 
lichtlijst LED Slim.

 � bijzonder energie-efficiënt
 � levensduur 30.000 uur
 � traploos dimbaar met 
afstands bediening BiConnect

 � ook bruikbaar bij opgerold 
zonnescherm

Volant Plus – verticale zichtbescherming en zonwering 
geïntegreerd
Als u zeer gehecht bent aan uw 
privacy en bescherming wenst 
tegen laagstaande zon, dan  
is de Livona/LED Volant Plus 
precies het juiste voor u.
 � traploos uitrolbaar

 � biedt bescherming tegen 
 verblinding en inkijk tot een 
volanthoogte van 210 cm

 � gepatenteerd weinor Opti- 
Flow-System® voor de beste 
doek stand

 � met BiConnect-besturing – 
tafel afruimbescherming inge-
bouwd

Livona/LED – Highlights en varianten

Zwevend, open zonnescherm voor nog meer doekgevoel

Sfeervolle verlichting met de Livona LED
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Hoge kwaliteit voor een klein budget – het open zonne-

scherm weinor Topas is het perfecte startersmodel.  

Dankzij de vele verschillende uitvoeringen biedt de Topas 

voor iedere bouwsituatie de passende oplossing.

Topas  
Het klassieke startersmodel



Topas

max. breedte max. uitval

700 cm/1.200* cm 400 cm

* 2-delige systemen
29

Als open zonnescherm is de 
 Topas bijzonder geschikt voor 
montage in nissen of onder 
 balkons. Er zijn vele verschillen-
de uitvoeringen verkrijgbaar.

 � afdekking met een dakprofiel 
mogelijk

 � 2-delige installaties tot 12 m 
breed met spleetafdekking of 
doorlopend doek 

De Topas is ook als gecombi-
neerde meerveldinstallatie voor 
zeer grote terrassen verkrijg-
baar.

 � als 2-delige installatie tot 12 m
 � doorgaand doek of spleet-
afdekking voor de verbinding 
van twee doekvelden

Meerveldinstallaties – voor bijzonder grote 
schaduwoppervlaktes

Topas – Highlights en varianten

Voor zeer verschillende bouwkundige situaties

Het open zonnescherm Topas is 
bijzonder windbestendig. Met 
een prachtig doek uit de uit-
gebreide weinor doekcollectie 
zorgt het voor gerieflijkheid.

 � 1-delige systemen tot 7 m 
breedte en 4 m uitval

 � belastbare en bijzonder stille 
weinor LongLife-arm  
(10 jaar garantie)

Ongecompliceerd en windbestendig – het voordelige 
zonnescherm



U kunt uw terrastechniek 
en zonwering ook met  
RTS of io-homecontrol®  
van  aansturen.
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30

Meer comfort  
door slimme oplossingen

Gewoon intuïtief.

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonne-

scherm met slechts een handzender reguleren? En het 

zonne scherm moet automatisch inschuiven bij wind en 

 regen. Dan is  BiConnect van weinor exact de juiste oplossing 

voor u. Makkelijk te  bedienen handzenders met of zonder 

display sturen het storingsvrije radiosignaal zelfs door 

 metalen  gevels en dikke isolatielagen. En via de  BiEasy-app 

is  besturing ook via iPhone en iPad mogelijk.
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Voor uw Volant Plus kunt u  
het doekdessin van het hoofd-
scherm uitkiezen. Wanneer  
u ook nog naar buiten wilt 

 kunnen kijken zijn de doeken uit 
de screens by weinor collectie 
het beste geschikt.

Een andere mogelijkheid  
om meer privésfeer te creëren, 
bieden onze uitschuifbare zij-
beschermingswanden: de 

 Paravento biedt optimale wind- 
en inkijkbescherming en kan 
qua doek en kleur aan uw zon-
nescherm worden aangepast. 

Paravento – met één handeling inkijkbescherming aan  
de zijkant

Weersensoren schuiven uw 
zonne scherm automatisch uit 
bij zon en als optie weer in bij 
regen en wind: 

 � zonnesensor
 � zon-windsensor  
(ook op zonne-energie)

 � zon-wind-regensensor 

Volant Plus – optie voor inkijkbescherming en zonwering

Weersensoren – automatische reactie op wind en weer

Warmtestraler Tempura – 2 varianten voor iedere woonstijl 

Toebehoren en besturing – Comfort en veiligheid 

U kunt uw zonnescherm naar 
keuze ook met een slinger in-  
en uitschuiven – bijvoorbeeld 
wanneer geen elektrische aan-

sluiting mogelijk is. Ook als u uw 
zonnescherm slechts zeer zel-
den gebruikt, kan dit een goede 
oplossing zijn.

Slingeraandrijving – wanneer de omstandigheden daarom 
vragen

Geheel naar eigen smaak is er te 
kiezen uit 2 varianten: de klassie-
ke Tempura in een ronde  optiek 
en de nieuwe Tempura Quadra 
in een hoekige uit voering. De 
compacte verwarmingssystemen 
vormen één  geheel met iedere 

architectuur en woonstijl. De 
verwarmende infraroodstralen 
van het verwarmingssysteem 
zijn gelijk na het aanzetten 
 voelbaar. Lang voorverwarmen 
zoals bij andere systemen (bijv. 
straalkachels) vervalt.



Het DOEK  
maakt het zonnescherm

Adembenemend mooi en duurzaam: onze grote keuze aan 

doekdessins brengt huiselijke sfeer naar buiten – geheel naar 

uw persoonlijke smaak.

Doeken met doorkijk  
voor verticale zonweringen 

Aantrekkelijke zonweringdoeken 
voor elke smaak

weinor verticale zonwering beschermt 
terras en binnenruimtes betrouwbaar 
tegen te hoge temperaturen en 
schermt de privésfeer af tegen onge-
wenste blikken. Voor deze toepassing 
is de collectie screens by weinor® aan 
te raden. 

Ze bestaat uit vier verschillende, hoog-
waardige doeken: StarScreen, Perluca, 
Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden 
optimale zichtbescherming en zon-
wering voor ramen, terras en balkon. 
Afhankelijk van de vereisten zijn ver-
schillende maten van transparantie en 
luchtdoorlaatbaarheid mogelijk. 

De weinor doekcollectie my collections 
bestaat uit 3 exclusieve deelcollecties 
met in totaal 143 dessins. 

weinor doeken zijn gemaakt van de 
materialen polyester of acryl en zijn 
spindopgeverfd. Dit garandeert  
een buitengewoon lange levensduur,  
blijvend stralende kleuren en een 
hoge UV-bestendigheid.

Dankzij de weefselbescherming van 
teflon en modernste nanotechnologie 
is het oppervlak olie-, water-, vuilafsto-
tend en beschermt het tegen bederf. 

Ook op het vlak van milieuvriendelijk-
heid overtuigt my collections. De 
 doeken zijn vrij van schadelijke stoffen 
en voldoen aan alle noodzakelijke 
 milieunormen. 

Meer informatie:
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

momentum mélange not crazy.

Hoogwaardige zonweringendoeken 
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momentum
MODERN GREYS

MODERN BEIGES

mélange

MODERN COLOURS

not crazy.

Hoogwaardige zonweringdoeken 

momentum, mélange en not crazy. 
Kies uit de 3 deelcollecties uw lievelings
dessin. Tijdloos neutrale, harmonieuze of 
 creatieve trends – voor elk smaak  bieden wij 
het juiste materiaal en de  bijpassende tint.



47 standaard RAL-kleuren

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 7032
Kiezelgrijs

RAL 7021
Zwartgrijs

RAL 8016
Mahoniebruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7040
Venstergrijs

RAL 7039
Kwartsgrijs

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 4005
Blauwlila

RAL 3007
Zwartrood

RAL 1014
Ivoor

RAL 2011
Dieporanje

RAL 2000
Geeloranje

RAL 1023
Verkeersgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 5021
Waterblauw

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7015
Leigrijs

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 7035
Lichtgrijs

weinor 7319
Weinorgrijs

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Leembruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Blank aluminiumkleurig

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 3002
Karmijnrood

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 3004
Purpurrood

RAL 8019
Grijsbruin

RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 2002
Vermiljoen

RAL 4006
Verkeerspurper

RAL 5009
Azuurblauw

RAL 5014
Duifblauw

RAL 1034
Pastelgeel

RAL 8022
Zwartbruin

RAL 8017
Chocoladebruin

weinor 8077
weinorbruin

RAL 7030
Steengrijs



9 WiGa-trendkleuren 

Identieke kleuren – zo past 
alles perfect bij elkaar
Omdat weinor in de eigen 
 fabriek poedercoat, kunt u bij 
verschillende weinor producten 
vertrouwen op  kleurgelijkheid 
en een identieke glans. 

Kies uit een rijkdom aan 
hoogwaardige kleuren:
 � 47 standaard RAL-frame-
kleuren, zijdeglans

 � 9 krasvaste en resistente 
 WiGa-trendkleuren met  
een fraaie structuurlook 
 (standaard)

 � meer dan 150 speciale 
RAL-kleuren

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 

200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit 

vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige 

architectuur.

Meer dan 200 topactuele 
FRAMEKLEUREN

Verffabrikanten spannen zich intensief in om 
de stabiliteit van de kleurschakeringen te 
waarborgen. Sinds het verbod op het toevoe-
gen van zware metalen kan een verschieten 
van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood 
(RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. 

WT 029/10797
Approx.  

RAL 9010

WT 029/80081
Iron Glimmer  

Effect P 7

WT 029/70786
Sparkling Iron  

Effect

WT 029/80077
Approx.  

DB 703 Metallic

WT 029/90147
Approx.  

RAL 9007 Metallic WT 029/60740
Marrone 04  

Metallic

WT 029/50704
Approx.  

RAL 6009 Metallic

WT 029/90146
Approx.  

RAL 9006 Metallic
WT 029/71289

Approx.  
RAL 7016

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1014
Ivoor

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 6005
Mosgroen

RAL 8003
Leembruin

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig



Framekleur RAL 7021 I Dessin 3-708-240



Belangrijke informatie:
Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken 
voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met 
de modernste productietechniek geproduceerd. 
Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, 
golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij 
 zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. 
Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op 
kwaliteit en levensduur en vormen geen reden  
voor een reclamatie.  

Meer informatie:  
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Zonneschermen en serrezonweringen: moeten  
bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar 
voor waterzakvorming! Doeken die nat geworden 
zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen vertonen. 
Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, 
weer uitgeschoven worden om te drogen. 
 

Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde frame-
kleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele 
slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005),  
wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319). 

Met zekerheid beste weinor kwaliteit

Beste kwaliteit
made in Germany

Met zekerheid
een origineel product

ECHTHEIDS
CERTIFICAAT

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen,  
hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen  
en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat 

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat.  
Vraag ernaar bij uw dealer!

Bekroond design
Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede 
 vormgeving:

Verwarmingssysteem Tempura Quadra, 2018
w17 easy glazen schuifwand, 2017 
Semina Life cassettescherm, 2016

Livona open zonnescherm  
(honourable mention), 2014

Cassita II cassetteschermen, 2014
Terrazza Glasoase®  

ongeïsoleerde serre, 2009

w17 easy glazen schuifwand, 2018 
Livona open zonnescherm, 2015

 Opal Design II en Cassita II 
 cassetteschermen, 2014

Cassita II cassettescherm, 2014

w17 easy glazen schuifwand, 2017
weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016 

Sottezza II serrezonwering, 2015

Meer informatie:
weinor.nl/awards
weinor.be/awards

w17 easy glazen  
schuifwand, 2017

Sottezza II  
serre zonwering, 2017 

 weinor PergoTex II  
pergola-zonwering, 2016

weinor PergoTex II  
pergola-zonwering, 2016

Sottezza II  
serrezonwering, 2016

Plaza Viva  
pergola-zonwering, 2019

Kubata cassettescherm, 2019
Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019 
VertiTex II verticale zonnescherm, 2019  

(special mention)
w17 easy glazen schuifwand, 2018 (winnaar)

Opal Design II cassettescherm, 2014  
(special mention)
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Kubata/LED Opal Design II/LED Semina Life/LED Cassita II/LED I 2000/K 2000/N 2000 Semina Livona/LED Topas

Techniek Cassetteschermen Halfcassetteschermen Open zonneschermen

Max. breedte x max. uitval,  
1-delig/2-delig met doorlopend doek 
of spleetafdekking

650 cm x 400 cm 1-delig: 650 x 400 cm  
2-delig: 1.200 x 400 cm 650 cm x 400 cm 550 cm x 300 cm

I/K 2000:  
1-delig: 700 x 400 cm  
2-delig: 1.200 x 400 cm 
N 2000: 600 x 350 cm

700 cm x 350 cm

Livona: 1-delig: 700 x 400 cm  
Livona: 2-delig: 1.200 x 400 cm 
Livona LED: 600 x 400 cm  
MiniMax: 500 cm x 400 cm

1-delig: 700 x 400 cm  
2-delig: 1.200 x 400 cm

Afmetingen cassette/zijafmetingen  
(b x h), incl. standaard console

Kubata/LED:  
210 mm x 205 mm

Opal Design II/LED:  
265 mm x 172 mm

Semina Life/LED:
307 mm x 194 mm

Cassita II/LED:  
266 mm x 155 mm

I/K 2000:  
198/200 mm x 211 mm
N 2000: 210 mm x 197 mm

204 mm x 204 mm

met dak: 282 x 190 mm
zonder dak: 262 mm x 187 mm  
MiniMax met dak: 282 x 283 mm
MiniMax zonder dak: 275 x 280 mm

met dak: 220 x 210 mm
zonder dak: 210 x 180 mm

MiniMax, meer uitval dan breedte ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ • alleen zonder LED en Volant Plus ⎯
Motoraandrijving • standaard • standaard • standaard • standaard • standaard • standaard • standaard • standaard

Slingeraandrijving •/ ⎯ •/ ⎯ •/ ⎯ •/ ⎯ • • •/ ⎯ •

Zonnescherm uitvalshoek verandering 5° – 40° 5° – 40° (bij uitval  
vanaf 351 cm 7° – 40°) 5° – 25° 5° – 45°,  

met slinger 5° – 25° 5° – 40° 5° – 40° 5° – 20°  
MiniMax: 5° – 15° 5° – 40°

Montagevarianten wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk

Verlichting Kubata LED Opal Design II LED Semina Life LED Cassita II LED • LED Design/3Spot-lijst •  •  Livona LED: 2 lichtringen,  
lichtlijst LED Slim • LED Design/3Spot-lijst

LongLife-zonneschermarmen • • • • • • • •
Optie Volant Plus

Max. breedte ⎯ 500 cm/600 cm 600 cm ⎯ ⎯ ⎯ 500 cm/600 cm ⎯
Max. uitval ⎯ 350 cm/300 cm 350 cm ⎯ ⎯ ⎯ 350 cm/300 cm ⎯
Afmetingen cassette zijafmetingen  
(b x h), incl. standaard console ⎯ Opal Design II/LED:  

326 mm x 172 mm
Semina Life/LED:  
367 mm x 194 mm ⎯ ⎯ ⎯ Livona met dak: 313 x 190 mm 

Livona zonder dak: 313 x 187 mm ⎯

Motoraandrijving (alleen mogelijk bij 
hoofdaandrijving motor) ⎯ • • ⎯ ⎯ ⎯ • ⎯

Slingeraandrijving ⎯ • • ⎯ ⎯ ⎯ • ⎯
Zonnescherm uitvalshoek verandering ⎯ 10° – 20° 10° – 20° ⎯ ⎯ ⎯ 5° – 20° ⎯
Uitval Volant Plus (H) ⎯ 100 cm, 150 cm, 210 cm 100 cm, 150 cm, 210 cm ⎯ ⎯ ⎯ 100 cm, 150 cm, 210 cm ⎯
Framekleuren

47 standaard framekleuren • • • • • • • •
Meer dan 150 andere RAL-kleuren • • • • • • • •
9 WiGa-trendkleuren • • • • • • • •
Doekcollectie

my collections • • • • • • • •
screens by weinor® 

StarScreen ⎯ •  alleen voor Volant Plus •  alleen voor Volant Plus ⎯ ⎯ ⎯ •  alleen voor Volant Plus ⎯
Perluca ⎯ •  alleen voor Volant Plus •  alleen voor Volant Plus ⎯ ⎯ ⎯ •  alleen voor Volant Plus ⎯
Glasvezelscreen ⎯ •  alleen voor Volant Plus •  alleen voor Volant Plus ⎯ ⎯ ⎯ •  alleen voor Volant Plus ⎯
Soltis® 86/92 ⎯ • / • alleen voor Volant Plus ⎯ ⎯ ⎯ • / • alleen voor Volant Plus ⎯
Toebehoren en kwaliteit

Warmtestraler Tempura* • •  Bevestiging met een 
speciale houder

•  Bevestiging met een 
speciale houder • • • • •

Warmtestraler Tempura Quadra* • •  Bevestiging met een 
speciale houder • • • • • •

Productbeschermingssensor  
BiSens Agido-3V • • • • • • • •

Afstandsbediening • • • • • • • •
Getest tot windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561 windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2** volgens DIN 13561

*  a.u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten.  
Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.

**  Bij de onderstaande afmetingen heeft de Topas een maximale windbestendigheidsklasse 1: 
501 – 650 cm breedte x 400 cm uitval en 1.001 – 1.200 cm breedte x 400 cm uitval

ZONNE-
SCHERMEN 
Productoverzicht

• standaard • optie ⎯ niet verkrijgbaar
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Kubata/LED Opal Design II/LED Semina Life/LED Cassita II/LED I 2000/K 2000/N 2000 Semina Livona/LED Topas

Techniek Cassetteschermen Halfcassetteschermen Open zonneschermen

Max. breedte x max. uitval,  
1-delig/2-delig met doorlopend doek 
of spleetafdekking

650 cm x 400 cm 1-delig: 650 x 400 cm  
2-delig: 1.200 x 400 cm 650 cm x 400 cm 550 cm x 300 cm

I/K 2000:  
1-delig: 700 x 400 cm  
2-delig: 1.200 x 400 cm 
N 2000: 600 x 350 cm

700 cm x 350 cm

Livona: 1-delig: 700 x 400 cm  
Livona: 2-delig: 1.200 x 400 cm 
Livona LED: 600 x 400 cm  
MiniMax: 500 cm x 400 cm

1-delig: 700 x 400 cm  
2-delig: 1.200 x 400 cm

Afmetingen cassette/zijafmetingen  
(b x h), incl. standaard console

Kubata/LED:  
210 mm x 205 mm

Opal Design II/LED:  
265 mm x 172 mm

Semina Life/LED:
307 mm x 194 mm

Cassita II/LED:  
266 mm x 155 mm

I/K 2000:  
198/200 mm x 211 mm
N 2000: 210 mm x 197 mm

204 mm x 204 mm

met dak: 282 x 190 mm
zonder dak: 262 mm x 187 mm  
MiniMax met dak: 282 x 283 mm
MiniMax zonder dak: 275 x 280 mm

met dak: 220 x 210 mm
zonder dak: 210 x 180 mm

MiniMax, meer uitval dan breedte ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ • alleen zonder LED en Volant Plus ⎯
Motoraandrijving • standaard • standaard • standaard • standaard • standaard • standaard • standaard • standaard

Slingeraandrijving •/ ⎯ •/ ⎯ •/ ⎯ •/ ⎯ • • •/ ⎯ •

Zonnescherm uitvalshoek verandering 5° – 40° 5° – 40° (bij uitval  
vanaf 351 cm 7° – 40°) 5° – 25° 5° – 45°,  

met slinger 5° – 25° 5° – 40° 5° – 40° 5° – 20°  
MiniMax: 5° – 15° 5° – 40°

Montagevarianten wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk

Verlichting Kubata LED Opal Design II LED Semina Life LED Cassita II LED • LED Design/3Spot-lijst •  •  Livona LED: 2 lichtringen,  
lichtlijst LED Slim • LED Design/3Spot-lijst

LongLife-zonneschermarmen • • • • • • • •
Optie Volant Plus

Max. breedte ⎯ 500 cm/600 cm 600 cm ⎯ ⎯ ⎯ 500 cm/600 cm ⎯
Max. uitval ⎯ 350 cm/300 cm 350 cm ⎯ ⎯ ⎯ 350 cm/300 cm ⎯
Afmetingen cassette zijafmetingen  
(b x h), incl. standaard console ⎯ Opal Design II/LED:  

326 mm x 172 mm
Semina Life/LED:  
367 mm x 194 mm ⎯ ⎯ ⎯ Livona met dak: 313 x 190 mm 

Livona zonder dak: 313 x 187 mm ⎯

Motoraandrijving (alleen mogelijk bij 
hoofdaandrijving motor) ⎯ • • ⎯ ⎯ ⎯ • ⎯

Slingeraandrijving ⎯ • • ⎯ ⎯ ⎯ • ⎯
Zonnescherm uitvalshoek verandering ⎯ 10° – 20° 10° – 20° ⎯ ⎯ ⎯ 5° – 20° ⎯
Uitval Volant Plus (H) ⎯ 100 cm, 150 cm, 210 cm 100 cm, 150 cm, 210 cm ⎯ ⎯ ⎯ 100 cm, 150 cm, 210 cm ⎯
Framekleuren

47 standaard framekleuren • • • • • • • •
Meer dan 150 andere RAL-kleuren • • • • • • • •
9 WiGa-trendkleuren • • • • • • • •
Doekcollectie

my collections • • • • • • • •
screens by weinor® 

StarScreen ⎯ •  alleen voor Volant Plus •  alleen voor Volant Plus ⎯ ⎯ ⎯ •  alleen voor Volant Plus ⎯
Perluca ⎯ •  alleen voor Volant Plus •  alleen voor Volant Plus ⎯ ⎯ ⎯ •  alleen voor Volant Plus ⎯
Glasvezelscreen ⎯ •  alleen voor Volant Plus •  alleen voor Volant Plus ⎯ ⎯ ⎯ •  alleen voor Volant Plus ⎯
Soltis® 86/92 ⎯ • / • alleen voor Volant Plus ⎯ ⎯ ⎯ • / • alleen voor Volant Plus ⎯
Toebehoren en kwaliteit

Warmtestraler Tempura* • •  Bevestiging met een 
speciale houder

•  Bevestiging met een 
speciale houder • • • • •

Warmtestraler Tempura Quadra* • •  Bevestiging met een 
speciale houder • • • • • •

Productbeschermingssensor  
BiSens Agido-3V • • • • • • • •

Afstandsbediening • • • • • • • •
Getest tot windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561 windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2** volgens DIN 13561

*  a.u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten.  
Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.

**  Bij de onderstaande afmetingen heeft de Topas een maximale windbestendigheidsklasse 1: 
501 – 650 cm breedte x 400 cm uitval en 1.001 – 1.200 cm breedte x 400 cm uitval
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Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer:
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Coverfoto: Framekleur WT 029/90147 I Dessin 3-501 
Achterzijde: Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716

UW BUITENKAMER
 Terrasoverkappingen en Glasoases®

Terrazza  w17 easy  WGM Top  Sottezza II  VertiTex II

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

AANPASSINGSKUNSTENAAR
 Serrezonweringen

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

WGM Top  Sottezza II

 accessoires 
voor zon- en weerwering

TERRAS-
COMFORT

Volant Plus  Paravento  Duofi x  Verwarmingssysteem Tempura  LEDverlichting  Besturingen 

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®


