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Zijwandscherm Paravento –
stijlvolle bescherming in een handomdraai

Het stijlvolle zijwandscherm Paravento beschermt tegen inkijk, zon en
koude zijwind. Als voordelige oplossing kan de slanke, maar solide
cassette praktisch overal worden gemonteerd. In combinatie met een
actueel dessin uit de weinor doekcollectie creëert de Paravento aantrekkelijke accenten. Speciale functiedoeken bieden inkijkbescherming
en maken overdag naar buiten kijken mogelijk. Daarmee is de Paravento
een flexibel en elegant alternatief voor vaste elementen zoals omheiningen, muren en hekken.
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weinor Paravento in een oogopslag

Paravento kenmerken

Elegant design,
grote doekkeuze
Eenvoudige montage

Stabiele constructie
Perfecte uitbreiding op
bestaande producten
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Productvoordelen in detail
Het zijwandscherm Paravento beschermt tegen inkijk, zon en wind –
als textiel element zorgt deze bovendien voor een aantrekkelijk uiterlijk

Eenvoudige montage – voor universele inzetbaarheid
De Paravento kan gemakkelijk op
iedere huismuur of terrasconstructie
worden gemonteerd, zowel aan de
zijkant als aan de voorkant. Door
bijbehorende beugels is deze overal
snel en eenvoudig gemonteerd.

• aantrekkelijk en voordelig alternatief voor schutting, hek, muur en
dergelijke
• met één handeling uitschuifbaar
en weer inschuifbaar
• in de winter eenvoudig weg te
halen en plaatsbesparend op te
bergen

Voor een aantrekkelijk uiterlijk: fraai design, grote doekkeuze
In ingeschoven toestand is de gehele
techniek in de aluminium cassette
van de Paravento verborgen. Met
de slanke afmetingen van slechts
142 mm x 120 mm past de cassette
onopvallend in elke omgeving.

• mooi design
• omvangrijke weinor doekkeuze –
ook vele naadloze varianten
• lucht- en lichtdoorlatende klimaatdoeken Soltis® en Perluca
• 47 RAL-framekleuren en
9 WiGa-trendstructuurkleuren

Stabiele constructie – de voorwaarde voor een hoge doekspanning
Het elegante uiterlijk van de
Paravento is gebaseerd op het slanke
design en een lichte constructie.
Tegelijkertijd is de stabiele constructie bijzonder belastbaar, de basisvoorwaarde voor een optimale doekspanning.

• geperste aluminiumprofielen voor
hoge stabiliteit
• optimale doekspanning door
veeras in de doekas
• hoge windbelastbaarheid, windweerstandsklasse 2

Perfecte uitbreiding op bestaande producten
Niet alleen voor wat betreft de
functie als zijbescherming biedt de
Paravento een uitstekende uitbreiding op zonneschermen, terrasoverkappingen en pergola’s. Ook qua
framekleur en doekdessin is het de
perfecte aanvulling.

• kleur passend door identieke
framekleur
• doek passend bij het hoofdzonnescherm of andere zonwering
• boven afgeschuinde varianten als
uitbreiding op knikarmzonneschermen
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Productvoordelen in detail

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelijk

Overzicht Paravento
Paravento
Techniek
Max. cassettehoogte

250 cm

Max. uitschuiﬂengte

400 cm, max. doekoppervlak 8 m²

Afmetingen cassette (B x H)

142 x 120 mm

Greep

1 stuks, vanaf cassettehoogte 1.876 mm 2 stuks

Montagevarianten

wandmontage, verschillende masten, bevestigingshoek

Framekleuren
47 standaard schermkleuren

●

Meer dan 150 andere RAL-kleuren

○

9 WiGa-trendkleuren

●

Andere structuurkleuren

○

Doeken
Doekcollectie colours by weinor®

● met naad: alle doeken; zonder naad: alle effen uitvoeringen als
breedtemaat

Soltis®

○ met naad: Soltis® 86, 92; zonder naad: Soltis® 86, 92, 93 als breedtemaat

Perluca

○ zonder naad: alle doeken als breedtemaat

Opties/toebehoren
Griphouder op een greep

○

Mast op in te steken, 120 cm inclusief bodemhuls ○
Mast om vast te schroeven 120 cm

○

Hoekmast om te steken 180 cm incl. bodemhuls

○

Hoekmast om vast te schroeven, 180 cm

○

Bevestigingshoek voor kasthouder

○

Bevestigingshoek voor greephouder

○

Kwaliteit
Getest tot
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windweerstandsklasse 2 conform DIN EN 13561

Rode balk
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Doek- en framekleuren
Doeken – attractief en langdurig briljante kleuren

• hoogwaardige acrylkwaliteit
- aangetoond over tientallen jaren
- baanbreedte: 120 cm/240 cm
• innovatieve polyesterkwaliteit
- zeer elastisch met Memory-effect®
- baanbreedte: 120 cm

Een doek met hoge kwaliteit is
de eerste vereiste voor een mooi
zonnescherm. Hier bieden de
colours by weinor® collecties evenals
het klimaatbestendige doek Perluca
een omvangrijke keuze.

• kleurvast door spindopverving
• langdurig mooi en schoon door
vuil- en waterafwerende nanocoating
• optioneel ook grote keuze uit collecties van andere doekfabrikanten

• geperforeerde acrylkwaliteit
• lucht- en lichtdoorlatend klimaatbestendig doek
• baanbreedte: 120 cm/240 cm

• lucht- en lichtdoorlatend klimaatbestendig doek
• baanbreedte: 177 cm
(Soltis ® 86, 92)
• brede artikelen: 267 cm
(Soltis ® 86, 92, 93)

De Paravento doekkeuze bij naadloze doeken
Bij deze varianten kunnen alle naadloze doeken uit de actuele weinor
doekcollectie worden gebruikt. De
in cm

Soltis®
86, 92

Baanbreedte
177
Systeemhoogte

stofstructuur verloopt verticaal ten
opzichte van de cassette.

Soltis®
86, 92, 93
267

Acryl
120

240

Perluca
120

WeiTex
polyester

240

120
N

80* – 127,5

N

N

N

N

N

N

127,6 – 187,5

N

N

–

N

–

N

–

187,6 – 250

–

N

–

N

–

N

–

N naadloos: doek naadloos
– niet uitvoerbaar

De Paravento doekkeuze bij doeken met naad
Bij deze varianten kunnen alle naadloze doeken uit de geldige weinor
doekcollectie worden gebruikt. De
in cm

Acryl

Baanbreedte
120
Systeemhoogte

stofstructuur verloopt dwars ten
opzichte van de cassette.

Perluca

WeiTex polyester

120

120

80* – 127,5

D

D

D

127,6 – 187,5

D

D

D

187,6 – 250

D

D

D

Q dwarsnaad: doek met dwarsnaad; naad verloopt dwars op de uitvalrichting;
strepenpatroon verloopt dwars op de uitvalrichting

* tot cassettehoogte 112 cm is de uittreklengte max. 300 cm,
vanaf cassettehoogte 112,1 cm is de uittreklengte max. 400 cm
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Houdt er rekening mee, dat de doekranden bĳ alle zĳwandschermen, vanwege de verticale positie, iets kunnen doorhangen.

Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuzemogelijkheden
weinor coat in de eigen fabriek.
Hierdoor worden een uniforme
kleur en een identieke glansgraad
gewaarborgd.

• 47 Standaard-RAL-frame-kleuren,
satijn glans (glansgraad 70 ± 5 %
bij 60° gemeten hoek)
• 9 kras-bestendige en resistente
WiGa-trendkleuren, structuur-optiek
• meer dan 150 speciale RAL kleuren

47 standaard framekleuren
RAL 1002

RAL 1003

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1023

RAL 1034

RAL 2000

RAL 2002

RAL 2011

Zandgeel

Signaalgeel

Ivoor

Licht ivoorkleurig

Verkeersgeel

Pastelgeel

Geeloranje

Vermiljoen

Dieporanje

RAL 3002

RAL 3004

RAL 3007

RAL 4005

RAL 4006

RAL 5005

RAL 5009

RAL 5014

RAL 5021

Karmĳnrood

Purpurrood

Zwartrood

Blauwlila

Verkeerspurper

Signaalblauw

Azuurblauw

Duifblauw

Waterblauw

RAL 5022

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6011

RAL 6012

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

Nachtblauw

Pastelblauw

Mosgroen

Dennengroen

Resedagroen

Zwartgroen

Leigrĳs

Antracietgrĳs

Zwartgrĳs

RAL 7030

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7039

RAL 7040

weinor 7319

RAL 8001

RAL 8003

RAL 8014

Steengrĳs

Kiezelgrĳs

Lichtgrĳs

Kwartsgrĳs

Venstergrĳs

Weinorgrĳs

Okerbruin

Leembruin

Sepiabruin

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

weinor 8077

RAL 9001

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

Mahoniebruin

Chocoladebruin

Grĳsbruin

Zwartbruin

Weinorbruin

Crèmewit

Gitzwart

Blank aluminiumkleurig Grĳs aluminiumkleurig

RAL 9010

RAL 9016

Zuiverwit

Verkeerswit

WT 29/60740

WT 29/70786

WT 29/71289

WT 29/80077

WT 29/80081

WT 29/90146

Sparkling Iron Effect

Approx. RAL 7016

Approx. DB 703 Metallic

Iron Glimmer Effect P 7

Approx. RAL 9006 Metallic Approx. RAL 9007 Metallic

9 WiGa-trendkleuren
WT 29/10797

WT 29/50704

Approx. RAL 9010

Approx. RAL 6009 Metallic Marrone 04 Metallic

weinor is een bedrĳf dat milieubewust handelt.
Teneinde te voldoen aan strenge milieunormen
worden de productieprocessen en materialen
voortdurend gecontroleerd door experts.

WT 29/90147

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in
poedercoating kan, ondanks alle inspanningen van de verffabrikanten om de stabiliteit van de kleurschakering te waarborgen, een verschieten van de kleur, met name bĳ de kleur
Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten.
Kleuren kunnen om druktechnische redenen duidelĳk afwĳken.

9

Paravento – technische details
Trekgreep en griphouder – eenvoudig inhangen
en wegnemen

Trekgreep en ingehangen griphouder

Na het uitschuiven van de Paravento
wordt de op het uitvalprofiel bevestigde trekgreep in de griphouder
gehangen. De griphouder kan op
een muur of een terraspijler worden

aangebracht. Als alternatief staat
een steek- of schroefmast ter
beschikking, die op de terrasvloer
resp. in een betonbed kan worden
bevestigd.

Trekgreep en griphouder detailaanzicht

Altijd een strak doek – optimale spanning door veeras
Deze is met één van de kopplaten
via een vierkante opening verbonden.

Voor optimale doekspanning zorgt
de in de doekas geïntegreerde
veeras.

Doekspanning door veeras

De schroef- en steekmast
Na het uittrekken van de Paravento
wordt de griphouder op een schroefresp. steekmast bevestigd. De

schroefmast kan op de vloer worden
vastgeschroefd, de steekmast kan in
beton worden geplaatst.

Uitvalproﬁel

Paravento met schroefmast

Griphouder
Wandhouder

Trekgreep

Paravento met steekmast

Schroefmast

Steekmast

Voetstuk
Buis D 34

Bodemhuls
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Het is noodzakelĳk, beide
masten vast en iets onder
voorspanning te monteren.
Zo kan de trek van het doek
worden gecompenseerd.

De hoekmast
Voor inkijkbescherming naar meerdere zijden wordt het doek via een
mast om een hoek geleid. Zowel de
schroef- als ook de steekmast kunnen als hoekmast worden gebruikt.

In dit geval wordt geen griphouder
meegeleverd. De hoekmast kan op
de vloer worden vastgeschroefd of in
beton worden geplaatst.

Paravento met hoekmast

Steekmast
Mast

Buis D 34

Bodemhuls

Voetstuk

Het voetstuk
100
76

Voetstuk voor de schroefmast
76
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ø1
1

250

100

ø 34

Voetstukafmetingen
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Doorsnede Paravento
Doorsnede Paravento
142

95.5

36

120

125.5

38.5

131.5

154

ø1
0

4.5

0

57

ø4

ø3

5

6.5
10.5

Doorsnede uitvalproﬁel

12

39

Doorsnede mast (alle masttypen)

Afmetingen Paravento

38,5 36

145

142

2

min. 32 mm resp. 100 mm
max. 200 mm

Afmetingen van de cassettes

1.5
22

Cassettehoogte

41

Aanzicht van achteren

Aanzicht van de zĳkant

Aanzicht van voren

Paravento met schuin doek
De Paravento met schuin doek is de
passende uitbreiding voor bijv. een
weinor knikarmzonnescherm. Omdat
de afschuining overeenkomt met de
hellingshoek van het zonnescherm,
geeft deze in combinatie hiermee

een goed afgeschermde ruimte voor
extra zijbescherming tegen inkijk,
lage zon en koude zijwind. Het
Perluca-doek kan bij deze Paraventovarianten niet worden besteld.

Hoogte kleine been =
doekmaat uitvalproﬁel

Cassettehoogte

max. 21
,8°

Uitschuiﬂengte

Zichtbare doekgebied
Cassettepositie rechts
Cassettepositie links
Zichtbare doekgebied
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Bevestigingsmogelijkheden
Montage met kasthouder
Bij deze montagevarianten wordt de
cassette in de kasthouder gedraaid
en met klembouten bevestigd. Zo is
de cassette vast gemonteerd. Twee

kasthouders zijn voldoende, om de
Paravento direct op de huismuur te
bevestigen.
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125.5

32 13 23 13

Kasthouder

25
Gemonteerde kasthouder

9

50

M6
Variant 1

Montage met kasthouder

Montage met wand- en kasthouder
Bij deze montagevariant worden
de wandhouders aan de muur en de
kasthouders aan de cassette bevestigd. De cassette wordt op de
wandhouder geplaatst en kan zo

op ieder willekeurig moment worden
weggenomen. Het zijwandscherm
Paravento kan naar keuze links of
rechts worden gemonteerd.

Wandhouder

A

7

75
A-A

33

A
13 13

23

9.5

13
30

15

Wandhouder met gemonteerde kasthouder

24

9

60

5.5

Variant 2
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Montage met wand- en kasthouder

Bevestigingshoek

Greep

Bevestigingshoek
voor kasthouder

Bevestigingshoek
voor griphouder

Cassette
Doekas

Uitvalproﬁel

65

23.5

55

Uitschuiﬂengte

Griphouder

9

49

124

20 16 20

25

Bevestigingshoek voor kasthouder

100

6.5
50

ø1

0

60

ø1

0

25

15

35

18.5

113

9

80

124

ø1

0

ø1
0

100
150

80

Bevestigingshoek voor griphouder

0

24

ø1

M

18.5

6

M6

113
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Alles uit één hand
Zonneschermen

Textiele zonwering
met staanders
Zonnescherm
Zonnescherm met
Volant Plus en Tempura
Zonnescherm met
Volant Plus en Paravento

P
PergoTex
T II
en Tempura

Textiele terrasoverkapping Plaza Home
en Paravento

Technische wĳzigingen voorbehouden. Kleurafwĳkingen kunnen druktechnisch optreden.
d

Individuele oplossingen
met systeem
Terrasoverkapping en Glasoase®

Textiele terrasoverkapping
Plaza Pro met Paravento
en VertiTex
Terrasoverkapping Terrazza
met zonwering Sottezza II
Terrasoverkapping met
vaste beglazing SUPER LITE
Glasoase® met zonwering
WGM en profielloze elementen
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