
�		Modern design
�		Nieuwe buis die nauwelijks verblind
�		Compacte behuizing
�		Buiten inzetbaar

Zo zit uw omzet er warmpjes bij!

Tempura Quadra
Het nieuwe weinor verwarmingssysteem

NIEUW!

STIJLVOLLE

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases



Tempura Quadra is het slimme vervolg op een succesvol product.  
De nieuwe warmtestraler is een aanvulling op de ronde, nog altijd lever-
bare Tempura-variant. Zo biedt u uw klanten een grotere keuze in design 
voor elke smaak. De versie Tempura Quadra universeel overtuigt boven-
dien doordat de elektronica en ontvanger in de console zjin geïntegreerd.

2 versies – vrijwel overal inzetbaar
Tempura Quadra is verkrijgbaar in 2 varianten: 
voor montage aan het weinor knikarmscherm 
Opal Design II en als Tempura Quadra 
 Universeel voor het aanbrengen aan wand  
of plafond. Zo biedt u uw klanten vele toe-
passingsmogelijkheden.

Uw productvoordelen
Tempura Quadra: profiteer van  
talrijke technische hoogtepunten!

Geïntegreerde elektronica – slankere look
weinor heeft de Tempura Quadra Universeel 
uitgerust met een nieuwe console. Elektroni-
sche componenten als de Hirschmannstekker 
en de ontvanger kunnen onzichtbaar in deze 
console worden ondergebracht achter een 
klep in de behuizing. Het resultaat: een helder, 
slank design – zonder een wirwar van kabels.

Tempura Quadra –  
een hogere omzet met  
hoogwaardig toebehoren

Compacte behuizing –  
onopvallende, moderne look
weinor heeft de behuizing van de Tempura 
Quadra kleiner uitgevoerd – bij gelijkblijvende 
prestaties. Zo creëert de warmtestraler 
 aantrekkelijke optische accenten aan de gevel 
van het huis. De enorme veelzijdigheid aan 
kleuren voldoet aan elke wens op het gebied 
van vormgeving.



Getest en beproefd systeem – betrouwbare functies
De nieuwe, door de TÜV-geteste weinor warmtestraler werd op 
basis van de succesvolle ronde variant verder ontwikkeld. Daarom 
kunnen uw klanten net als voorheen vertrouwen op vele plus-
punten, zoals de aangename, van wind onafhankelijke warmte 
door infraroodtechniek, de via BiConnect besturing traploos 
 dimbare warmte en de hoogwaardige afwerking.

Hoogwaardig weinor toebehoren garandeert u grotere 
omzetmogelijkheden. Gebruik daarom de nieuwe 
Tempura Quadra om van extra verkoop te profiteren! 
Qua design en werking is de Tempura Quadra een 
zinvolle aanvulling van het weinor productassorti-
ment. Als u daar geen warm gevoel van krijgt …

Een merkbaar 
 toegenomen verkoop

Uw verkoopargumenten
Overtuig uw klanten van de 
pluspunten van de nieuwe Tempura Quadra!

Modern hoekig design –  
grotere veelzijdigheid in vormen
Naast de bestaande ronde Tempura-variant 
is er nu ook Tempura Quadra in hoekige 
 uitvoering. De hoekige vorm voorziet in de 
actuele vraag naar cubistische vormen en  
u kunt uw klanten qua design een aantrek-
kelijk alternatief aanbieden.

Tempura Quadra wordt  
in Duitsland ontwikkeld 
en geproduceerd. De 
weinor poedercoating 
biedt maximale kwaliteit 
en een zeer grote keuze 
aan kleuren.

Beste kwaliteit
made in Germany

Technische gegevens van de Tempura Quadra
Vermogen 1.500 watt*
Netspanning/frequentie 230 V/50 Hz
Gefilterd licht tot 99%,  

nauwelijks verblindend
Verwarmingstechniek Infraroodstraling,  

directe warmte
Afstandsbediening
 on/off weinor BiConnect/Somfy
 traploos dimbaar weinor BiConnect 
Besturing met kabel  bouwzijdig/diverse 

 fabrikanten

*  Bij een gangbare huishoud-
zekering van 16 ampère 
kunnen doorgaans twee 
Tempura’s worden aange-
sloten.



U wilt het fraaie design, de aangename warmte en het 
 traploze dimmen aan uw klanten demonstreren? Haal dan  
de nieuwe Tempura Quadra gewoon in uw showroom.

Meer warmte in  
uw showroom

Meer informatie: 
Telefoon: +31(0)30 63 32 550

weinor.nl | weinor.be
Nu direct  
bestelformulier invullen  

en aan weinor opsturen!
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 met universele houder  voor Opal Design II/LED stuks: 

Verstuur uw order per e-mail aan order@weinor.de  
of per fax aan: +49 (0)221 59 709-898

Naam klant Klantnummer

Datum/handtekening

Uw contactgegevens:

Hierbij bestel ik:
Verwarmingssysteem Tempura Quadra

Kleur
 RAL-kleur  WiGa-trendkleur

Kleuromschrijving: 

Accessoires
 6,5 m netsnoer 

BiConnect afstandsbediening
  BiRec HD (draadloze dimmer verwarmings-

systeem) incl. 6,5 m netsnoer 

BiConnect handzender
 BiEasy 1 M  BiEasy 5 M  BiEasy 15 M (wandzender)  BiEasy 1 MW-3V

De handzender is er naar keuze in twee kleuren:

 zwart  zilver
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