Terrazza Pure
Het kubistische glazen terrasdak
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Spectaculair design – veeleisende techniek: Achter de moderne kubistische

AMBIANCE

dakvorm van Terrazza Pure gaat een uiterst innovatieve bouwwijze schuil.
Gangbare terrasdaken zijn schuin gevormd, zodat regenwater kan aflopen. Niet
de Terrazza Pure! Hier is de helling geïntegreerd in de frameconstructie en
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Bekroond met:

daarom niet van buitenaf zichtbaar. Het resultaat: een helder en kubistisch
design gecombineerd met betrouwbare afvoer van regenwater. Terrazza Pure is
de perfecte oplossing voor iedereen, die van veel natuurlijk licht op het terras
wil genieten en gelijktijdig waarde hecht aan een betrouwbare en modern
vormgegeven weersbescherming.

Personaliseer uw terras geheel naar wens!
Om van de ruimte op uw terras een eigen comfortabele plek te maken, is
niet alleen veeleisend design nodig, maar ook een sfeervolle ambiance.
Terrazza Pure biedt allebei. Want de kubistische elegantie wordt optimaal
aangevuld door hoogwaardige sierlijsten en het unieke verlichtingsconcept
voor staanders en dakdragers.

EXCLUSIEVE SIERLIJSTEN

PURE INNOVATIE
De nieuwe recht
hoekige constructie
is het resultaat van
het unieke weinor
glasopleg-systeem.

GENIETEN VAN BUITEN LEVEN
Terrasplezier vanaf de eerste lente
dag tot ver in de herfst: Met de
weinor terrasoverkapping Terrazza
Pure bent u optimaal beschermd
tegen weer en wind. En ook uw
terrasmeubels kunnen probleem
loos buiten blijven staan.

Met de 5 sierlijsten (Aluminium Zilver,
Aluminium Koper, Aluminium Bruin,
Aluminium Messing en Alu
minium
Antraciet) geeft u de vormgeving van
uw terras een volledig nieuw accent.
Het materiaal van g
 eanodiseerd alu
minium geeft uw Terrazza Pure een
chique uitstraling.
De sierlijsten kunnen worden geïnte
greerd:
•	over de volledige lengte van de
buitenzijden van de staanders
•	
aan

de onderzijde van de tussenlig
gende dakdragers
•	aan de zijkant van de buitenste dak

dragers
Framekleur WT 029/60740

HOOGWAARDIGE OPTIEK
Met de weinor sierlijsten
r ealiseert u uw geheel eigen
smaak. Zo geeft u vorm aan
staanders en dakdragers van
de Terrazza Pure.

SFEER

TALRIJKE LICHTOPTIES

LICHT

Ontwerp uw eigen verlichtings
concept! Waar wilt u de kleur-LED-
verlichting aanbrengen? Aan de dak
dragers of liever aan de staanders?
Of zelfs aan beide? Geen probleem!
weinor biedt veelzijdige mogelijk
heden aan, zodat u uw terras in het
juiste licht kunt onderdompelen.
U heeft de vrije keuze om lichtaccen
ten met kleur aan te brengen:
•	aan de buitenste staanders boven
of onder
•	aan de onderzijde van de dak
dragers, bijv. ook afwisselend met
sierlijsten naar keuze.

SPEEL MET KLEUREN
Neigt uw mood vandaag naar
groen of toch meer naar blauw?
Met de hoogwaardige kleur-LED-
verlichting treft u gegarandeerd
de juiste tint. Uw licht wordt
gelijkmatig verdeeld, zodat een
onvergelijkbare atmosfeer ont
staat. Kies uit 48 kleur- en
3 wittinten!

LICHT IS LEVEN
Breng spectaculaire accenten aan op uw terras!
Gekleurd of wit licht – met de hoogwaardige
kleur-LED-verlichting, geïntegreerd in staander en
dakdrager, brengt u sterke accenten aan.

De geïntegreerde LED-verlichting
kan comfortabel worden bediend
en gedimd met de weinor afstandbediening BiConnect, de kleuren
kunnen per druk op de knop worden
ingesteld.
LED-verlichting in
de staander boven

LED-verlichting in
de staander onder

Framekleur WT 029/71289 | Sierlijsten Aluminium Koper

BUITEN

Framekleur RAL 9006 | Sierlijsten Aluminium Zilver
Sottezza II: Dessin 3-718

BLIJVEN

Genieten van buiten zijn – ook als het frisser wordt! Met de glazen schuifwand
w17 easy maakt u van uw Terrazza Pure een weinor Glasoase®.
Als de dagen kouder worden, hoeft u zich nog lang niet in uw huis terug te trekken.
Rust uw Terrazza Pure eenvoudig uit met de frameloze glazen schuifwand w17 easy
van weinor, ook naderhand. Zo kunt u ook op zonnige winterdagen beschut tegen
wind en regen genieten van uw terras – met vrij zicht op de natuur.* Nog knusser wordt
het in de weinor Glasoase® met het verwarmingssysteem Tempura.
*	De weinor Glasoase® is een ongeïsoleerd serresysteem, dat het terras beschermt tegen wind en regen,
maar geen uitbreiding van uw woonruimte vormt.

MOOI EN VEILIG – dat is een sneeuwlaag op het
 lazen dak van Terrazza Pure. De constructie kan voor
g
extreem hoge sneeuwlasten ontworpen worden.

ZICHT- EN

ZONWERING

Verticale zonwering VertiTex II voor optimale zonwering en verblindings- en

De weinor doekcollecties my collections
en screens by weinor® bieden voor
elke smaak en elk gebruik het juiste
zonweringdessin.

zichtbescherming – aan te brengen aan alle zijden van de Terrazza Pure.
U wilt aan de zijkanten en aan de voorzijde beschermd zijn tegen inkijk en verblindend

Hoogwaardige zonweringendoeken

licht? Dan is de verticale zonwering VertiTex II van weinor de juiste keuze. De bijzonder

momentum

kleine cassette past zich onopvallend aan het uiterlijk van terrasoverkapping en huis

mélange

not crazy.

gevel aan. Het gepatenteerde weinor Opti-Flow-System® garandeert bovendien een
optimale stand van het doek. Ook bij windbelasting loopt de verticale zonwering
betrouwbaar en stil – dankzij de drie geleidingsvarianten Zip, Rail en Draad.

Gezellige serrezonwering
Een aangenaam klimaat op uw terras – dat belooft de serrezonwering Sottezza II. De
decoratieve zonwering is fraai, slank, decent en onderhoudsvriendelijk, want Sottezza II
is onder de terrasoverkapping aangebracht. Dat beschermt de zonwering t egen vocht en
vuil, het doek blijft aantrekkelijk en schoon.

Licht- en luchtdoorlatend
De speciaal voor VertiTex II ontwikkelde
collectie “screens by weinor®“ bevat een
grote keuze aan aantrekkelijke en hoog
waardige doeken. Afhankelijk van de ver
eisten zijn er verschillende gradaties in
transparantie en luchtdoorlaatbaarheid
mogelijk.

Framekleur RAL 9006 | Sierlijsten Aluminium Zilver
VertiTex II: Dessin 7-204

Framekleur WT 029/60740 | Sottezza II: Dessin 3- 869

KWALITEIT

& COMFORT
Glasopleg-systeem aan de dakdrager:
zicht van voren op het dak

Aangename warmte

De dakdragers zijn bovendien aantoonbaar
stabiel en zo dicht ontworpen, dat in de over
gang naar de glashouder geen water onder
het dak kan komen.

ECHTHEIDS
CERTIFICAAT

Glashouder met
geïntegreerde helling

Beste kwaliteit
made in Germany

Het compacte verwarmingssysteem Tempura
Quadra past zich decent aan elke architectuurstijl
aan. De verwarmende infraroodstralen zijn direct
na het inschakelen merkbaar. Dankzij de bunde
ling van de stralen door sterke reflectoren wordt
een hoog rendement van 91% bereikt.

Topactuele framekleuren
Bij weinor kunt u kiezen uit meer dan 50
standaardkleuren en tevens meer dan
150 extra RAL-kleuren. De in eigen fabriek
uitgevoerde poedercoating waarborgt
kleurechtheid en een gelijke glansgraad.

Met zekerheid
een origineel product

Slimme constructie

Hoogwaardig en duurzaam

Absoluut uniek is de bouwwijze van de dakdragers. Een nieuw ontwikkeld glasopleg-systeem
garandeert de betrouwbare afvoer van regenwater. Tegelijkertijd kan zo de kubusvorm worden
gerealiseerd – zonder hellende dakdragers. Daardoor is ook bij lagere aansluithoogtes van het
dak voldoende doorgangshoogte gegarandeerd.

Terrazza Pure van weinor overtuigt dankzij zijn
statisch geteste en duurzame aluminiumconstructie. Een volledige en hoogwaardige
poedercoating, zelfs van profielkanten en rvs-
schroeven, biedt optimale bescherming tegen
corrosie en weersinvloeden.

Alleen bij weinor: met één
handzender alles comfortabel
bedienen – zonwering,
verlichting, verwarming!

U kunt uw terrastechniek ook met
io-homecontrol® van
besturen*

Handige besturing

Technische gegevens van de Terrazza Pure
max. dakbreedte

7m

max. dakdiepte

4m

max. doorgangshoogte/
onderkant dakgoot

2,60 m (resp. 2,90 m)

sneeuwlast

75 kg tot 550 kg per m2

Alle elektrisch bediende componenten als LED-licht
lijsten, verwarmingssysteem en serre- of verticale
zonwering kunnen comfortabel worden bediend
met de afstandbediening BiConnect van weinor
met slechts één enkele handzender. De verlich
ting en het verwarmingssysteem Tempura zijn zo
zelfs vrijwel traploos dimbaar. En via de BiEasy-app is
besturing ook via iPhone en iPad mogelijk.
*	Met io-homecontrol® van Somfy is dimmen en kleurverandering niet
mogelijk bij LED-verlichting.

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag:

1.000/0320/126537-0000 Z

www.weinor.nl I www.weinor.be

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programmawijzigingen voorbehouden.
Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.

Coverfoto en achterzijde:
    Framekleur WT 029/60740 | Sierlijsten Aluminium Zilver (coverfoto)
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