Bekroond met:

Cabrio

Genot
weinor PergoTex II
De pergola-zonwering
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Beleef
het
cabrio-gevoel …
Bescherming tegen wind, regen en uv-straling – maar ook het
openlucht-gevoel: De pergola-zonwering weinor PergoTex II is
flexibel inzetbaar en geeft u meer tijd in de buitenlucht. Wanneer
u wilt genieten van de zon, is een druk op de knop genoeg – en
het doek vouwt zich op. Wordt het slechter weer, stuur het vouwdak
dan gewoon weer naar buiten. U zit comfortabel droog – zonder
uw terras te verlaten.

Coverfoto: Framekleur RAL 9001 I Dessin Pergona classic PE 150 (beige)

… in de openlucht!
Geniet per druk op de knop van openheid en ruimte.

Framekleur WT 029/60740 I Dessin Pergona classic PE 170 (raspberry)

100 % buiten!
Geniet van de openlucht – per druk op de knop wordt
het doek ingestuurd.
Elegant en extreem stabiel
Het hoogwaardige vouwdak
weinor PergoTex II is bestand tegen
windbelasting tot w
 indkracht 6.

Universeel design
Keuze uit meer dan 200 framekleuren.

Verrukkelijk buiten leven.
Is het mooi weer en wilt u graag zonnen, in de openlucht
zijn en een zomerbriesje op de huid voelen? Open dan
gewoon de weinor PergoTex II.

Aantrekkelijke frameconstructie
zorgt voor een optische opwaardering van het terras.

100 % waterdicht!
Het waterbestendige en zeer stabiele PVC doek beschermd
betrouwbaar bij slecht weer. En ziet er ook echt goed uit.*

Dimbare LED-verlichting
zorgt voor een aangename sfeer in de avond.

Naderhand toe
pasbare profielloze
glazen elementen
beschermen aan de
zijkanten en voorkant
tegen weer en wind.

Onafhankelijk van het weer!
Is de zon verblindend, is het te heet of begint het te regenen?
Geen probleem. Sluit gewoon het dak. Dan is het ook in de avond
aangenamer – met de dimbare LED-verlichting.
Gecontroleerde waterafvoer
via dakgoot en staanders.

* Het scherm moet bij windbelastingen van meer dan windkracht 6 en bij gevaar voor sneeuw en ijs ingestuurd worden.
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Pergona doekcollectie
Pergona is de exclusieve collectie voor de weinor PergoTex II.
U kunt kiezen tussen Pergona classic en Pergona transluzent.
Robuust, waterdicht
doek met pvc-laag

Pergona classic
Het PVC-gecoate doek weinor Pergona classic voert regenwater
betrouwbaar af. De doeken zijn nagenoeg ondoorschijnend
en zijn daarom uitermate geschikt voor verduistering. Ook is
vuil op het doek van onderen niet zichtbaar.

Pergona transluzent
Het bijzondere aan weinor Pergona transluzent is de hoge
lichtdoorlaatbaarheid tot wel 21 %. Natuurlijk licht dringt
door het waterdichte weefsel, gelijkertijd verhindert het
onaangename verblinding door de zon. Stabiele polyesterdraden maken het weefsel uiterst resistent, duurzaam en
weerbestendig.

Framekleur RAL 9001
Dessin Pergona classic PE 150 (beige)

– doeken voor een goed gevoel.
Meer schaduw

Framekleur WT 029/70786 I Dessin Pergona classic PE 140 (white)

PE 140 (white)

Framekleuren
9 WiGa-trendkleuren
47 standaard RAL-kleuren
Stem uw weinor PergoTex II
perfect op uw terras af.

Tweekleurig doek
Bovenzijde: grijs
Onderzijde: beige

PE 150 (beige)

PE 80 (grey/beige)

PE 160 (lemon)

PE 170 (raspberry)

PE 110W (beige)

PE 120W (grey)

PE 130W (anthracite)

Hoge lichtdoorlaatbaarheid

Framekleur WT 029/70786 I Dessin Pergona transluzent PE 90W (white)

PE 90W (white)

PE 100W (creme)

Maak er
meer van!
Breidt uw pergola-zonwering
weinor PergoTex II met slimme
constructies uit.

Profielloze glazen elementen –
meer bescherming en lichtdoorlatend
Een onverstoord uitzicht en toch beschermd:
de p
 ergola-zonwering weinor PergoTex II is zonder grote
moeite aan alle kanten met een lichtlopende schuifwand
uit te rusten. Dit geeft u nog meer bescherming tegen
weer en wind. Tegelijkertijd behoudt het volledig trans
parante oppervlak het gevoel van volledig buiten zijn.
Comfortabele bediening:
de weinor lichtlopende s chuifwand laat zich – naar
wens – verderlicht openen of sluiten en eventueel ook
vergrendelen. Haar intelligente meeneemfunctie maakt
een bijzonder snelle b
 ediening van de profielloze glas
elementen mogelijk.
Aanwijzing: in combinatie met de weinor PergoTex II moeten de volglazen
elementen bij windbelastigingen van meer dan windkracht 6 zo ver als technisch
mogelijk is geopend worden.

Alle foto’s op deze dubbele pagina:
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Verticale zonwering –
heel mooi klein
De elegante verticale zonwering VeriTex II biedt
optimale privacy en bescherming tegen de zon.
Licht- en luchtdoorlatende doeken zorgen voor
een aangename sfeer. Hoogwaardige techniek
garandeert een altijd optimale doekstand –
ook bij brede doeken.
Bijzonder indrukwekkend is de kleine cassette,
waarin het doek is aangebracht. Daardoor heeft
u een onbelemmerd, vrij uitzicht naar buiten,
zonder storende cassette in uw blikveld.
weinor PergoTex II kan snel en zonder veel moeite
met de VertiTex II worden aangevuld.

Serie-installaties –
heel mooi groot
De maximale afmeting van de weinor PergoTex II
met twee staanders is 7 x 6,5 meter. Grotere
oppervlaktes zijn probleemloos uit te rusten met
meerdelige installaties.

Framekleur WT 029/90147 I Dessin Pergona classic PE 140 (white)

ECHTHEIDS
CERTIFICAAT

Beste kwaliteit
made in Germany

Met zekerheid
een origineel product

weinor PergoTex II werd bekroond met:

weinor biedt slimme oplossingen …
… bij accessoires
Wie kiest voor de pergola-zonwering
weinor PergoTex II, wil daar lang van
genieten. Dat garandeert weinor door
zijn hoge kwaliteitsnormen. Dat geldt
natuurlijk ook voor de accessoires.

LED-verlichting
De geïntegreerde LED-spots brengen
een aangename sfeer op uw terras.
Ze zijn energie-efficiënt, individueel te
vervangen en bijzonder duurzaam, in
combinatie met de weinor besturing
BiConnect ook dimbaar. De dwars
stijlen met LED kunnen allemaal tegelijk of per stijl in- en uitgeschakeld of
gedimd worden.

… bij technische details
Tempura verwarmingssysteem
Met de infrarood-verwarmingen Tempura en
Tempura Quadra kunt u uw terras in de avond langer
gebruiken – ook in de koelere seizoenen. Zij zorgen voor
aangename en onmiddellijke warmte, geheel zonder
voorverwarmen. De Tempura en Tempura Quadra zijn
dimbaar, energie-efficiënt en gemakkelijk te bedienen.

Gecontroleerde regenafvoer
weinor zorgt ervoor dat u niet in de regen staat.
Een intelligente waterafvoer-constructie voert de
regen via de dakgoot door de staander gericht naar
onderen af.
Ook bij het kleine doek-beschermdak is er een
betrouwbare waterafvoer via de zijdelingse gootjes.
Overige voordelen: het doek-beschermdak van
aluminum is zo geconstrueerd, dat er amper geluid
veroorzaakt wordt door vallende regendruppels.

Eenvoudige elektrische aansluiting
Via dakgoot en staanders zijn de kabels door te
voeren. Daardoor zijn extra producten als een
verwarmingssysteem, tuinverlichting of een waterpomp gemakkelijk van stroom te voorzien.
Handzender met display
BiEasy 15M Go! en
BiEasy App

Handzender met LED
BiEasy 1M of 5M

Afstandsbediening
Met de weinor BiConnect afstandsbediening kunt
u zonwering, verlichting en verwarming eenvoudig
bedienen. Met de voorgeprogrammeerde hand
zender BiEasy met of zonder display, in zilver of
zwart of ook via iPad en iPhone met de BiEasy App.

Technische gegevens van de weinor PergoTex II
Max. breedte

7m

Max. uitval

6,5 m

Meerdelige installaties

optie

Windbescherming

getest tot: windkracht 6

Regenbescherming

vanaf een hoek van 8°

Dakhelling

8° – 25° als regenbescherming
ofwel 0° – 25° als zonwering

Montagevarianten

wand- en plafondmontage mogelijk

Motoraandrijving

standaard
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