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TERRASOVERKAPPING of GLASOASE
Geheel volgens uw wensen
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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 

blijven staan. De weinor terrasoverkapping overtuigt door  

een elegante constructie, een fraai design en hoge belast baar-

heid. Met een verscheidenheid aan uitvoeringen is de over-

kapping geschikt voor zeer diverse typen huizen en eisen. 

Terrasoverkapping  TERRAZZA  
Genieten van het buitenleven
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Terrasoverkappingen van weinor overtuigen niet alleen 

door een bijzonder elegant design als uit één stuk.  

Dankzij de vele verschillende varianten passen ze zich 

 spelenderwijs ook aan complexe bouwsituaties aan.

De juiste terrasoverkapping 
voor uw wensen



De hoogwaardige weinor terras-
overkapping Terrazza dient als 
weer bescherming het hele jaar 
door. Het basismodel is lever-
baar met en  zonder overstaande 

 dakrand, ook met geïntegreerde 
 regengoot. Vele verschillende 
daktypen zorgen voor de 
 passende uitbreiding voor ieder 
type gebouw.

De weinor terrasoverkapping 
 Terrazza valt op door het harmo-
nische design. De aluminium-
constructie is mooi van vorm, 
solide en is doordacht tot in het 
kleinste detail:

 � de verschillende bouwdelen 
lopen naadloos in elkaar over

 � corrosie bestendig door 
aluminium profielen en rvs 
schroeven

Decent design – als uit één stuk

Stabiele dakbedekking – belastbaar en breukvast

Onzichtbaar geïntegreerde waterafvoer  
(Terrazza en Terrazza Plus)

De weinor Terrazza is ontworpen 
voor hoogwaardig veiligheids-
glas (VSG):
 � de gehele dakconstructie is 
stabiel, veilig en op lasten 
 berekend

Door de onopvallend in de 
staanders geïntegreerde afvoer-
buis wordt  regenwater effectief 
afgevoerd. weinor heeft ver-
schillende opties om het water 
uit de staander te leiden al  

 �  bedekkingen van naar keuze  
10 of 12 mm VSG-glas

 � zo nodig kan het dak een 
sneeuwlast tot 550 kg/m2 
 dragen

naar gelang uw wensen. Uw 
vakhandelaar adviseert u graag. 
Het optionele bladrooster voor-
komt dat bladeren en ander 
 ongewenst vuil kunnen binnen-
dringen in de regengoot.

TERRAZZA – hoogtepunten en varianten

Drie dakvormen – vele varianten

Terrasoverkappingen van 
 weinor worden gekenmerkt 
door hun uitstekende stabiliteit 
en lange levensduur. Basis van 
de belastbare constructie is de 
statische berekening door een 
gecertificeerd ingenieursbureau.
 �  stabiele dakdragers in verschil-
lende uitvoeringen

 � extra dikke wanden met een 
slank ontwerp

 � optionele stalen verstevigingen, 
zo nodig ook in de dakgoot

 � corrosiebestendig door alumini-
umprofielen en RVS schroeven 

 � sneeuwlast tot 550 kg
 � dakdieptes tot 6 m

Solide aluminiumconstructie

Staander 115 Staander 90
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De dakoverstek van de fraaige-
vormde variant Terrazza Extra 
biedt bescherming tegen schuin 
invallende regen. 

Of u kiest voor de variant  
Terrazza Plus met dakoverstek  
en geintegreerde regengoot – 
 specifiek voor het afvoeren van 
 regenwater.

Terrasoverkapping met 
 dakoverstek en geïntegreerde 
regengoot

Lichtlijst LED/Design
Met de lichtlijst 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 lichtlijsten. 
 � speciale glazen lenzen voor 
warme, sfeervolle verlichting

 � bijzonder energie-efficiënt
 � levensduur 30.000 uur
 � op afstand dimbaar met 
 BiConnect

 � behuizing van de lichtlijst in 
de kleur van de terrasover-
kapping

TERRAZZA – dakvormen en uitrusting

Terrasoverkapping met 
 dakoverstek en voorgehangen 
regengoot

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

Terrasoverkapping zonder 
 dakoverstek met geïntegreerde 
regengoot

Om uw terrasoverkapping perfect op uw huis af te stemmen,  
heeft u de keuze uit veelzijdige dakvormen (zie pag. 11). 

Drie dakvormen – geheel naar uw uitrustingswensen
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weinor terrasoverkappingen en Glasoases passen zich aan  

de vorm en esthetiek van uw huis aan – zelfs bij wandver-

springingen of hoekoplossingen. Uw weinor dealer adviseert 

u graag, welke dakvorm het beste bij uw wensen past.

De meeste dakvormen en -typen kunnen zeer eenvoudig 

worden gecombineerd met weinor glaselementen.

Laat u adviseren door  
uw weinor dealer!
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Maximale transpa
rantie: zijelement 
 SUPER LITE
Met de vaste beglazing 
onder de Terrazza dak-
dragers aan de zijkant 
kunnen complete trans-
parante panelen worden 
aangebracht – geheel 
zonder verticale of 
 horizontale stijlen.

Passende beglazing aan de zijkanten – naar uw wensen en eisen

Aanvulling op vouw 
en schuifwand: 
 zijelement LITE
Boven in het trapezium 
een lichte, vaste begla-
zing en daaronder de 
lichtlopende weinor 
schuifwand of de multi-
comfort-vouwwand – 
daarmee kiest u voor 
een geliefde combinatie!

Maximale stabiliteit: 
 zijelement CLASSIC
Of u kiest boven in het 
trapezium een sterke 
vaste beglazing, daar-
onder de comfortabele 
schuifdraaiwand – opti-
oneel bij sterke wind-
belasting aan de zijkant 
ook een vaste beglazing 
met profiel.

Dakvormen terrasoverkapping Terrazza en Glasoase (zie pag. 9 en 13)

Dakvormen (zie pag. 7)

Model Terrazza Extra 
met dakoverstek en 
voorgehangen dakgoot

Model Terrazza Plus  
met dakoverstek en 
 geintegreerde regengoot

Model Terrazza 
 Originale

Lessenaardak schuin – 
type B

Trapeziumdak tot de 
dakgoot – type C

Lessenaardak –  
type A

Trapeziumdak tot de 
nok – type C

Lessenaardak met 
balkon uitsparing 

Lessenaardak met 
 verspringende wand 

Lessenaardak met  
verspringende goot

Zadeldak –  
type L

Lessenaardak rondom – 
type N

Lessenaardak afhellend

Lessenaardak afhellend 
en van voren afgeschuind

TERRAZZA – dakvormen
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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 profielloze glaselementen tot een ongeïsoleerde serre kan 

worden uitgebouwd. Dankzij de vele verschillende flexibele en 

vaste glazen zijelementen ontstaat een waaier aan combinatie-

mogelijkheden. Onze dakvormen vindt u op pag. 11. 

weinor GLASOASE  
Lichtdoorlatende elegantie
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Eenvoudiger kan het niet: dankzij eersteklas beslag-

technologie laat de lichtlopende schuifwand van weinor zich 

vederlicht verschuiven en indien nodig ook vergrendelen.

Het comfortabele,   
profielloze glassysteem
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De lichtlopende schuifwand 
blinkt uit door zijn eenvoudige 
bediening.
 � bijzonder gebruikersvriendelij-
ke, profielloze glaselementen

 � ongecompliceerd verschuiven
 � buitengewoon lichte loop
 � van binnenuit met de voet 
 vergrendelbaar – geheel zon-
der te bukken

Eenvoudig te openen – comfortabel en gebruikersvriendelijk

De slimme meeneemfunctie 
maakt een bijzonder snelle 
 bediening van de profielloze 
glaselementen mogelijk.

 � gezamenlijk verschuiven
 � sluiten van alle panelen met 
één enkele handgreep

Aan te brengen bij bestaande producten – voor vrijwel alle 
terrasoverkappingen
Als staande constructie past de 
lichtlopende schuifwand van 
weinor onder bijna alle terras-
overkappingen en vele andere 
dakconstructies.
 � uitbreiding van de weinor 
 Terrazza tot Glasoase

 � geen extra kosten voor stati-
sche aanpassingen

 � passende profielen van weinor 
voor eenvoudige aanpassing 
achteraf

LICHTLOPENDE SCHUIFWAND w17c  
hoogtepunten en varianten

Meeneemfunctie – alle glaspanelen tegelijkertijd 
verschuifbaar
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Voor wie zijn balkon bij wind en weer wil gebruiken,  

heeft weinor tal van passende oplossingen. De ideale 

 oplossing voor balkons en loggia’s is de comfortabele 

 schuifdraaiwand – eenvoudig te bedienen.

Profielloze glaselementen 
voor balkons en loggia’s
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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 ge-
draaid.

De glazen panelen 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

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

de balkonafscheiding. Uitermate 
geschikt voor bestaande balkons 
en  loggia’s.

Optimale beglazing voor balkons – voor een maximaal 
buitengevoel
Bij de comfortabele schuifdraai-
wand worden de glazen pane-
len naar de wand geschoven en 
in de parkeerstand gedraaid. 
Dan is de glazen wand volledig 
geopend, voor een perfect 

openluchtgevoel. Bovendien 
zijn in die stand de buitenste 
 ramen gemakkelijk te bereiken, 
ideaal voor het 
schoon maken.

COMFORTABELE SCHUIFDRAAIWAND w26c  
hoogtepunten en varianten

Eenvoudig schuiven en ruimtebesparend wegdraaien

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

Elegante deur-
kruk van rvs
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Passende zonweringen voor terrasoverkapping, Glasoase of serre 

 zorgen voor textiele bescherming tegen hoge temperaturen, verblin-

ding en bieden inkijkbescherming – en bovendien voor aanzienlijk 

meer  wooncomfort. Bij goed geventileerde terrasoverkappingen en 

Glasoases is een onder het dak gemonteerde serrezonwering vaak al 

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

worden. Hier zorgt een op het dak gemonteerde serrezonwering voor 

een aangenaam klimaat. Verticale zonwering en inkijkbescherming 

biedt de verticale zonwering VertiTex.

WGM 1030/2030,  
SOTTEZZA II, VERTITEX  
Drie perfecte zonweringen
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De op het dak gemonteerde serrezonweringen weinor  

WGM 1030 en 2030 beschermen tegen oververhitting en 

 dragen zo bij aan een aangenaam klimaat. Dankzij hun 

 robuuste constructie kunnen ze ondanks het grote doek-

oppervlak uitgeschoven blijven tot windkracht 6. Bij vrijwel 

elk daktype achteraf aan te brengen.

Op het dak gemonteerde 
zonweringen met  
hoge belastbaarheid
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Het slimme spanmechanisme 
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 bijzonder stille beweging. 
 � daardoor bijzonder licht en stil 
in- en uitlopen 

 � exacte geleiding en gecontro-
leerd opwikkelen van de 
Tex-kabel in het loopwerk 

 � kantelen wordt voorkomen 
door de losse lagering van  
het loopwerk bij eenzijdige 
windbelasting

weinor loopwerksysteem – nauwkeurig en geluidsarm

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 gelijke doekstand.

 � gelijktijdig in- en uitschuiven 
voor harmonieuze optiek 

 � WGM 2030 traploos uitschuif-
baar

 � bediening van systemen met 
twee velden met een 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 
een omvangrijke keuze.

 � kleurecht door spindopkleuring
 � permanent mooi dankzij de 
vuil- en waterafstotende 
 nano-coating 

 � optioneel ook grote keuze  
uit collecties van andere fabri-
kanten

WGM 1030/2030 – hoogtepunten en varianten

Slim spansysteem – strak doek en windstabiliteit

Gekoppelde systemen met meerdere velden – voor grote 
afmetingen
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Als aantrekkelijke bescherming tegen schittering is de onder 

het dak gemonteerde zonwering Sottezza II met name 

 geschikt, wanneer onder de Glasoase- of terrasoverkapping 

voor voldoende luchtcirculatie is gezorgd. Dankzij de op  

maat  gemaakte afmetingen past de zonwering ook bij elke 

andere rechthoekige terrasoverkapping.

Onder het dak  gemonteerde 
zonwering met huiselijke flair
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Dankzij de slanke vorm en een 
prachtig doek zorgt de Sottezza II 
voor sfeer onder uw terras-
overkapping. Een enorme keuze 
aan doekdessins en kleuren 
maakt van de vormgeving een 
feest. 

 � extra keuze uit klimaatdoeken 
Soltis® en Perluca

 � optisch passend bij iedere 
terras overkapping

 � praktisch overal naderhand 
monteerbaar

 � ook voor grote oppervlakken 
dankzij gekoppelde installaties

Sottezza II is leverbaar in 2 uit-
voeringen: Sottezza II OptiStretch 
met rondom gesloten doek en 
de voordeligere Sottezza II 
Stretch met open zijkanten.

Sottezza II OptiStretch: aan 
alle zijden compleet gesloten, 
geen lichtsleuven aan de zijkant 
en hangende doekkanten
Sottezza II Stretch: gelijkmatige 
doekstand, geringe lichtsleuf 
aan de zijkanten

2 varianten – altijd een strak doek

Bij de OptiStretch II is het doek 
aan alle vier de kanten strak 
 opgespannen. Dit reduceert het 
in het midden doorhangen van 
het doek enorm. Ook het pro-
bleem van zijdelings hangende 

kanten behoort hiermee tot het 
verleden.
 � het doek zit stevig vast in het 
transportprofiel, zoals een rits 

 � geen zijdelingse lichtspleet

Lange avonden met geïntegreerde LEDverlichting
Geniet lange avonduren op uw 
terras – voor sfeervol licht zorgt 
de Sottezza II LED. De cassette 
met geïntegreerde LED-ver-
lichting past zich perfect aan de 
constructie van de terrasover-
kapping aan.

 � levensduur 30.000 uur
 � bijzonder energie-efficiënt
 � traploos dimbaar via weinor 
draadloze afstandsbediening

SOTTEZZA II/LED – hoogtepunten en varianten

Ondergemonteerde zonwering voor een aangenaam woonklimaat

Sottezza II OptiStretch – rondom de beste doekspanning

Het beproefde kabelspansys-
teem zorgt ook bij Sottezza II 
voor een gelijkmatige doek-
stand. 

 � kabel met hoge scheur- en 
treksterkte 

 � extreem lichte en stille loop
 � jarenlang bewezen span-
systeem

Overtuigende techniek voor een gelijkmatig strak doek



Framekleur RAL 7016 I Dessin 86-2044

24

Met de aan de buitenzijde gemonteerde verticale zonwering 

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

haalt u bescherming tegen verblinding, windbescherming en 

inkijkbescherming in huis. Dankzij het gepatenteerde 

 OptiFlow-System® is de cassette van de VertiTex bijzonder 

klein en decent – toch biedt de cassette ruimte voor grote 

doek oppervlakken.

Maximale doekbreedtes  
in zeer kleine cassette
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De kastvorm van de VertiTex is 
perfect afgestemd op de terras-
overkapping Terrazza en op de 
Glasoase.  

Zo wordt de verticale zonwering 
optimaal geïntegreerd in de 
 totale vormgeving.

De VertiTex kabel of rail kan 
dankzij de variabele bevestiging 
ook worden gebruikt als zon-
wering voor uw ramen of uw 
balkon.  

De decente cassette vormt een 
 harmonieuze eenheid met het 
raam. 

VertiTexvarianten – ook voor raam en balkon

Doeken – attractief en permanent briljante kleuren
Een hoogwaardig doek is een 
basisvoorwaarde voor een fraai 
zonnescherm. Hier bieden de 
weinor collecties een omvang-
rijke keuze.

 � kleurecht door spindopkleu-
ring

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

VERTITEX – hoogtepunten en varianten

VertiTex WeiTop – ideaal voor terrasoverkapping en Glasoase
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U kunt uw terrastechniek 
en zonwering ook met  
RTS of io-homecontrol®  
van  aansturen.
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Meer comfort  
door slimme oplossingen

Gewoon intuïtief.

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonne-

scherm met één druk op de knop vanuit de ligstoel regelen? 

En het zonnescherm moet automatisch inschuiven bij  

wind en regen, ook als u niet thuis bent? 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 tablet en mobiel mogelijk.
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Met sensortechniek schuif uw 
zonnescherm automatisch  
bij zon uit en als optie weer in 
bij regen en wind: 

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

 � zon-wind-regensensor

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 met hor
 � een optioneel winterpaneel 
voor betere warmte-isolatie

Prima klimaat dankzij de dakventilatie

Weersensoren – automatische reactie op wind en weer

Met lichtlijsten kunt u uw terras 
aanzienlijk langer gebruiken. 
 � speciale glazen lenzen voor 
sfeervolle verlichting

 � bijzonder energie-efficiënt
 � Levensduur 30.000 uur
 � op afstand dimbaar met 
 BiConnect

Lichtlijst LED/design/3Spot – voor terrasplezier tot in  
de avond

Aangename warmte zonder 
voorverwarmen: de energie-
zuinige infraroodverwarming 
Tempura levert een verwar-
mingsvermogen van meer dan 

1.500 watt. Heel eenvoudig te 
bedienen en te dimmen met de 
draadloze afstandsbediening 
 BiConnect.

Warmtestraler Tempura – behaaglijke warmte op  
koelere dagen

TOEBEHOREN EN BESTURING – comfort en veiligheid 



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

47 standaard RALkleuren

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



WT 029/10797
Approx.  

RAL 9010

WT 029/80081
Iron Glimmer  

Effect P 7

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1014
Ivoor

9 WiGatrendkleuren 

WT 029/70786
Sparkling Iron  

Effect

WT 029/80077
Approx.  

DB 703 Metallic

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

 � meer dan 150 speciale 
RAL-kleuren

WT 029/90147
Approx.  

RAL 9007 Metallic

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 6005
Mosgroen

RAL 8003
Leembruin

WT 029/60740
Marrone 04  

Metallic

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

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

WT 029/50704
Approx.  

RAL 6009 Metallic

WT 029/90146
Approx.  

RAL 9006 Metallic
WT 029/71289

Approx.  
RAL 7016

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. 
Kleuren kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de werkelijke kleuren.
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weinor – made in germany 
Bekroonde techniek en design

Levende innovatiekracht
Innovatie wordt bij weinor met 
hoofdletters geschreven: dit be-
treft onze producten, die met de 
nieuwste technieken aan hoge 
standaarden voldoen, maar ook 
onze totale bedrijfscultuur. 

Beproefde weinorkwaliteit
Vastgelegde arbeidsprocedures  
en fabricageprocessen waarborgen 
een gegarandeerd gelijkblijvend 
hoge productkwaliteit. Dat wordt 
ook bevestigd door talrijke certi-
ficeringen.

Beste kwaliteit
made in Germany

Ecologie en verantwoording
weinor is een bedrijf dat milieu-
bewust handelt. Teneinde te vol-
doen aan strenge milieunormen 
worden de productieprocessen  
en materialen voortdurend gecon-
troleerd door experts.

Belangrijke informatie:
Voor textiele zonwering: knikvouwen ontstaan bij 
de verwerking en bij het vouwen van de zonwering-
doeken. Daarbij kunnen, vooral bij lichte kleuren, in 
de knik oppervlakte-effecten ontstaan, die bij tegen-
licht donkerder lijken. Oprolvouwen bij de  zomen, 
naden en banen ontstaan door de meer voudige 
 lagen van het weefsel en de verschillende oproldik-
ten op de doekas. Daardoor ontstane stofspannin-
gen kunnen ribbels (bijv. wafel- of visgraat structuur) 
veroorzaken. In principe treden deze effecten in 

meer of mindere mate op bij praktisch alle zon-
weringdoeken. Knik- en oprolvouwen  verminderen 
de waarde en het functioneren van de zonnescher-
men niet. Zonneschermen en serrezonwering zijn 
zonweringsinstallaties, die bij regen en wind moe-
ten worden opgerold. Doeken die nat zijn gewor-
den, kunnen extra vouwen vertonen en mogen pas 
na het drogen worden opgerold (let a.u.b. op de 
windkracht en voorkom water ophoping). 
 

Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren  
wij alle kleine onderdelen, alsmede slingers en aan-
drijvingen bij systemen met slingeraandrijving in 
zwart (zoals RAL 9005), wit (zoals RAL 9016) of grijs  
(zoals weinor 7319). 
Aanwijzing voor terrasoverkapping en Glasoase:  
laat u door een gekwalificeerde serrebouwer infor-
meren over de oorzaken van condensvorming en de 
af en toe optredende kraakgeluiden en hoe u deze 
al bij het ontwerp kunt voorkomen. 

Tijdloos klassiek of puristisch modern – met een  weinor product 
wordt elke buitenruimte een  woonruimte.  Talrijke designawards 
bevestigen onze betrokkenheid voor een goede vormgeving:

 � Red Dot Award 2016 “Best of the Best” voor PergoTex II pergola-zonwering

 � Red Dot Award 2016 voor Semina Life cassettescherm

 � BTP innovatieprijs (Label d’Or) 2016 voor PergoTex II pergola-zonwering

 � BTP innovatieprijs 2016 voor de Sottezza II serrezonwering

 � Product van het jaar M&T 2016 voor PergoTex II pergola-zonwering

 � iF product design award 2015 voor open zonnescherm weinor Livona

 �  Product van het jaar M&T 2015 voor Sottezza II serrezonwering

 � Focus Open 2014 Silver voor Cassita II cassettescherm

 �  Red Dot Award 2014 voor Zenara en Cassita II cassetteschermen,  
open zonwering weinor Livona (eervolle vermelding)

 �  iF product design award 2014 voor Zenara, Opal Design II en  Cassita II 
cassetteschermen

 �  German Design Award Special Mention 2014 voor Zenara en Opal Design II 
cassetteschermen

 � Good Design Award 2013 voor Zenara cassettescherm

 � Focus Open 2012 voor Zenara cassettescherm

 �  iF product design award 2011 voor Plaza Pro pergola-zonwering

 �  Red Dot Award 2009 voor Terrazza Glasoase ongeïsoleerde serre

 � Red Dot Award 2008 voor VertiTex verticale zonwering
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Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer:
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 Besturingen 

BEDIENINGSGEMAK 

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

TERRASGENOT
 Zonneschermen

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

Zenara  Opal Design II  Semina Life  Cassita II  I/K/N 2000  Semina  Livona  Topas

AANPASSINGSKUNSTENAAR
 Serrezonweringen

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

WGM 2030/1030  Sottezza II

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases


