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weinor PergoTex II/LED – 
weerbescherming en openlucht-gevoel

Het gevoel, buitenshuis te zijn, gecombineerd met wind- en weer-

bescherming – met de flexibele pergola-zonwering PergoTex II. 

In geopende toestand biedt het, net als een cabrio, een open gevoel van 

de openlucht en ’s avonds een vrij uitzicht op de sterrenhemel. In 

gesloten toestand beschut het tegen regen en wind en levert het zonne- 

en UV-bescherming. Zodoende kan het terras op twee manieren  gebruikt 

worden. De edele, hoogwaardige constructie is zelfdragend op basis 

van de uitstekende techniek van weinor geconstrueerd en kan moeiteloos 

ook hoge windlasten weerstaan. De pvc-bekleding heeft een zeer hoge 

scheurvastheid, kan met een motor in- en uitgeschoven worden en is op 

aanvraag ook verkrijgbaar als doorschijnende, lichtdoorlatende  variant – 

voor een betoverende atmosfeer op het terras.
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PergoTex II in één oogopslag

PergoTex II highlights

Cabrio-vouwsysteem 
in 2 varianten:

• PergoTex II 
• PergoTex II Basic

Nieuw alu-beschermdak

Robuust tand-
riemsysteem

Multifunctioneel 
wandaansluitings-
profiel

Geïntegreerde 
LED-spots
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Geluidsreducerende 
druppelwaterafleiding

Variabele waterafvoer- 
uitgang

Rechtlijnige, functionele optiek – 
staanders met geïntegreerde, 
 eenvoudige toegankelijke water-
afvoer

Modulair systeem

Gecontroleerde afvoer van regen
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PergoTex II in één oogopslag

▲
Revisiebereik 
wandaansluitingsprofi el 
(zonder optie LED)Revisiebereik wandaan-

sluitingsprofi el geopend 
(met optie LED) 

▼

De robuuste pergola-zonwering PergoTex II biedt optimale bescherming tegen wind en weer. Voor het perfecte 
 cabrio-gevoel kan het ook volledig geopend worden. Zie hier de highlights van de PergoTex II in detail. 

Productvoordelen in detail 

Cabrio-vouwsysteem – regendicht, windstabiel en in te sturen

• waterdicht: niet lichtdoorlatend of 
lichtdoorlatend pvc-doek met hoge 
scheurvastheid

• uitvalshoeken van 0° – 25° moge-
lijk

• optimale waterafvoer reeds vanaf 
een uitvalshoek van 8° (geen 
 gevaar voor vorming van water-
zakken)

•  edel design zonder schroeven in 
het rechtstreekse blikveld

•  robuust: geschikt voor windlasten 
tot 6 beaufort (ca. 45 km/h)

• eenvoudige montage: slechts wei-
nig gereedschap vereist, met voor-
gemonteerde kleefafdichtingen

• geoptimaliseerde afdichting van de
wandaansluiting (zoals bij Terrazza)

•  Gecontroleerde waterafvoer van 
het alu-doekbeschermdak zijde-
lings via de transportprofielen in 
de grote dakgoot aan de voorzijde; 
daardoor minder vervuiling van 
het doek

• tweedelige staanders:
 -  kabels voor aanbouwproducten 

kunnen hierin geplaatst worden
 -  waterafvoerbuis te allen tijde een-

voudig bereikbaar voor service
•  zijdelingse kleine goot langs het 

transportprofiel met afzonderlijke 
gleuf voor het plaatsen van kabels

Regengoot en staander – gecontroleerde regenafvoer

Het beproefde treksysteem met be-
lastbare en duurzame componenten 
zorgt voor een uiterst gelijk matig, 
traploos in- en uitschuiven. 

•  zeer resistente tand riem op kogel-
lagers 

• bijzonder stille looprollen
• nagenoeg alle zichtbare afdek-

kingen bestaan uit gegoten alumi-
nium in de kleur van de installatie

Robuust tandwielsysteem – gelijkmatig in- en uitlopen

Wandaansluitingsprofiel – gemakkelijk toegankelijk revisiebereik

Het aan de wand geschroefde wand-
aansluitingsprofiel dient voor de 
 opname van transportprofielen, het 
regendak en de elektronica.
De elektronische componenten wor-
den in het wandaansluitingsprofiel 
gemonteerd en achter afdeklijsten 
aan het zicht onttrokken, desalniet-
temin gemakkelijk toegankelijk 
 geplaatst. Dit maakt een eenvoudig, 
snel onderhoud mogelijk en verge-

makkelijkt de uitvoering van service-
werkzaamheden aan besturings-
componenten. 
Bij de besteloptie “zonder LED” 
 beschikt de wandaansluiting over de 
bevestigingsplaat maar wordt zon-
der tussenstijl voor trafo/ontvanger 
geleverd. De besteloptie “LED” bevat 
aanvullend de tussenstijl voor  trafo/
ontvanger (klemprofiel) voor de 
 opname van de LED-componenten.

Klemprofi el ▶
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Naar wens zijn high-power 
LED- spotjes in de dwarsstijlen te 
inte greren.
• onzichtbare kabelplaatsing in de 

zomen van de doekzijkanten
• LED-spots dimbaar met afstands-

bediening BiConnect
• 30.000 lichturen van de LED-spots 

bij gering energieverbruik 

High-power LED-spots – voor een fantastisch mooie sfeer

Uitbreiden en aanpassen is met het 
PergoTex II systeem heel eenvoudig: 
• volledig glazen onderbouwele-

menten
• verticale zonneschermen
• afmetingen en vorm van de dak-

goot alsook van de staanders zijn 

(85 % stroombesparing in ver-
gelijking met halogeen)

• vast gedefinieerde afstand: 
 -  500 mm tussen de LED-spots op 

de dwarsstijlen
 -  maximaal 12 LED-spots per 

dwarsstijl
 - max. 4 stijlen met LED

Modulair systeem – nog meer comfort en bescherming 
tegen het weer

dusdanig geconcipieerd dat onder-
bouwelementen (OBE) zonder extra 
profielen gemonteerd kunnen 
 worden

• het geheel wordt afgerond met 
doordachte, op de producten afge-
stemde bekabelingsconcepten

Netaansluitingsvoorbereiding (3 bestelopties)

De bekabeling voor de stroom-
voeding is bij alle opties tegen het 
weer beschermd en aan het zicht 
onttrokken, alsook optisch aantrek-
kelijk in de onderdelen geïntegreerd.

• netaansluitingsvoorbereidingen
 -  voor de montage van de verticale 

zonwering VertiTex aan de dak-
goot (vooraan rechts/links)

 -  voor montage van de zijdelingse 
VertiTex

 -  in de dakgoot voor optionele 
stroomverbruikers

• zeer robuust alu-doekbeschermdak 
geconstrueerd als kamerprofiel 
(geluidsdempend bij regen)

• optioneel kan het doekbescherm-
dak verder versterkt worden voor 
hogere sneeuwlasten

• regenwater wordt via de voorste 
goot gecontroleerd naar rechts en 

De hoekige vormen van de staanders 
zorgen voor een eenvoudige dimen-
sionering en bevestiging van de 
onderbouw elementen.

links in de zijdelingse goten langs 
de transportprofielen geleid

• eenvoudig te reinigen (glad opper-
vlak)

• lagere doekvervuiling door de 
 dakgoot aan het alu-beschermdak

De tweedelige uitvoering van de 
staanders maakt een individuele 
aanpassing van de hoogte van de 
waterafvoer-uitgang mogelijk, ook 
tijdens de montage ter plaatse.

Nieuw hoogwaardig alu-beschermdak met afzonderlijke dakgoot

Variabele waterafvoer-uitgang



8

Productgegevens en opties

PergoTex II PergoTex II Basic

Techniek

Max. breedte 1 veld (eendelig systeem) 7.000 mm 7.000 mm

Max. breedte 2 velden (meerdelig systeem) 14.000 mm 14.000 mm

Max. uitval 6.500 mm 6.500 mm

Doekvouwhoogte (onderkant vouw tot 
bovenkant tussenstĳ l) max. 300 mm max. 300 mm

Afmetingen staander 115 x 115 mm zonder staander, zonder regengoot

Dakhelling als zonwering 0° tot 25° 0° tot 25° 

Dakhelling ook als regenbescherming vanaf 8° vanaf 8°

Motoraandrĳ ving ● standaard ● standaard

Montagevarianten wandmontage montage aan wand en op muur

Beschermdakdiepte (standaard) 782 – 1.237 mm ⎯

Design

47 standaard framekleuren ● ●

Meer dan 150 andere RAL-kleuren ○ ○

9 WiGa-trendkleuren ● ●

Andere structuurkleuren ○ ○

Collectie zie blz. 9

Accessoires

Verwarmingssysteem Tempura ○ ○

Lichtlĳ st LED ○ ○

Verticale glazen elementen ○ ○

Verticale zonwering ○ ○

Afstandsbediening ○ ○

Zon-wind-sensor BiSens SW-230 V ○ ○

Kwaliteit

Belasting de PergoTex II is in de normale afmetingen tot windkracht 6 op de beaufortschaal 
(= windweerstandsklasse 3) getest en is tegen deze belasting bestand

Varianten van weinor PergoTex II

Zie bĳ lage in de productmap voor gedetailleerde beschrĳ vingen van toebehoren en kleuren

● standaard
○ optie
⎯ niet leverbaar

Voor pergola-zonwering type PergoTex II is de risico-evaluatie conform DIN EN 12100:2009 uitgevoerd. Gelieve erop te letten dat met het oog op speciale 
 omstandigheden voor gebruik en locaties – bĳ voorbeeld crèches of voorzieningen voor gehandicapten – een speciale risico-evaluatie vereist kan zĳ n.
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Doek- en framekleuren

47 standaard framekleuren

RAL 1002
Zandgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 1014
Ivoor

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1023
Verkeersgeel

RAL 1034
Pastelgeel

RAL 2000
Geeloranje

RAL 2002
Vermiljoen

RAL 2011
Dieporanje

RAL 3002
Karmĳ nrood

RAL 3004
Purpurrood

RAL 3007
Zwartrood

RAL 4005
Blauwlila

RAL 4006
Verkeerspurper

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 5009
Azuurblauw

RAL 5014
Duifblauw

RAL 5021
Waterblauw

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 7015
Leigrĳ s

RAL 7016
Antracietgrĳ s

RAL 7021
Zwartgrĳ s

RAL 7030
Steengrĳ s

RAL 7032
Kiezelgrĳ s

RAL 7035
Lichtgrĳ s

RAL 7039
Kwartsgrĳ s

RAL 7040
Venstergrĳ s

weinor 7319
Weinorgrĳ s

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Leembruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 8016
Mahoniebruin

RAL 8017
Chocoladebruin

RAL 8019
Grĳ sbruin

RAL 8022
Zwartbruin

weinor 8077
Weinorbruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Blank aluminiumkleurig

RAL 9007
Grĳ s aluminiumkleurig

RAL 9010
Zuiverwit

RAL 9016
Verkeerswit

9 WiGa-trendkleuren

WT 29/10797
Approx. RAL 9010

WT 29/50704
Approx. RAL 6009 Metallic

WT 29/60740
Marrone 04 Metallic

WT 29/70786
Sparkling Iron Eff ect

WT 29/71289
Approx. RAL 7016

WT 29/80077
Approx. DB 703 Metallic

WT 29/80081
Iron Glimmer Eff ect P 7

WT 29/90146
Approx. RAL 9006 Metallic

WT 29/90147
Approx. RAL 9007 Metallic

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in 
poeder coating kan, ondanks alle inspanningen van de verf-
fabrikanten om de stabiliteit van de kleurschakering te waar-
borgen, een verschieten van de kleur, met name bĳ  de kleur 
Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. 
Kleuren kunnen om druktechnische redenen duidelĳ k afwĳ ken.

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

weinor Pergona classic weinor Pergona transparant

• regendicht, hoge scheurvastheid, ondoorzichtig
• uitstekende stabiliteit
• onderhoudsarm
• lichtdoorlaatbaarheid 0 – 11 %
• 5 dessins

• regendicht, hoge scheurvastheid, transparant
•  uitstekende stabiliteit
• onderhoudsarm
•  lichtdoorlaatbaarheid tot 21 %
• 7 dessins

De weinor Pergona-collectie

Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuze mogelijkheden

weinor voert de coating in eigen 
 fabriek uit. Hierdoor worden een 
 uniforme kleur en een identieke 
mate van glans gewaarborgd. 

• 47 Standaard-RAL-framekleuren, 
satijn glans (glansgraad 70 ± 5 % 
bij 60° gemeten hoek) 

• 9 kras-bestendige en resistente 
WiGa-trendkleuren, structuur- optiek

• meer dan 150 speciale RAL kleuren

Uitvoerige documentatie en dessin-
selectie: zie afzonderlijke collectie.

De robuuste en watervaste pvc- 
doeken zijn in 2 varianten – als 
 Pergona classic of tegen meerprijs 
als Pergona transparant – ver-
krijgbaar.
Het bijzondere aan Pergona trans-
parant is de hoge lichtdoorlaat-
baarheid tot wel 21 %. Het doek laat 

 natuurlijk licht passeren en be-
schermt optimaal tegen regen en 
UV-straling. 
De Pergona classic is, met een 
lichtdoor laatbaarheid tot wel 11 % 
optimaal geschikt om te verduiste-
ren. Ook verontreinigingen zijn van 
 onderaf niet zichtbaar.
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PergoTex II – LED

Geselecteerde LED-componenten 
 staan voor hoogste weinor kwaliteit:
• in de dwarsstijlen geïntegreerd
• sfeervolle verlichting door  speciale 

glazen lenzen 
• bijzonder energie-efficiënt

• levensduur 30.000 uur
• met BiConnect-afstandsbediening 

traploos dimbaar
• servicevriendelijk: eenvoudig 

 vervangen van de afzonderlijke 
LED-lampen

Geïntegreerde high-power LED-spots
30.000 lichturen bij 85 % minder energieverbruik

Aantal LED-spots/aantal dwarsstijlen met LED*

•  vast gedefinieerd aantal LED-spots 
per dwarsstijl

•  afstand van de spots telkens 500 mm
•  maximaal 12 LED-spots per dwars-

stijl
• maximaal 4 stijlen met LED-spots

Breedte 
in cm

Uitval in cm
0 – 110 111 – 175 176 – 240 241 – 305 306 – 369 370 – 434 435 –498 499 – 563 564 – 627 628 – 650

Aantal LED-spots
200 0  2  2  2  4  4  6  6  8  8
250 0  4  4  4  8  8 12 12 16 16
300 0  4  4  4  8  8 12 12 16 16
350 0  6  6  6 12 12 18 18 24 24
400 0  6  6  6 12 12 18 18 24 24
450 0  8  8  8 16 16 24 24 32 32
500 0  8  8  8 16 16 24 24 32 32
550 0 10 10 10 20 20 30 30 40 40
600 0 10 10 10 20 20 30 30 40 40
650 0 12 12 12 24 24 36 36 48 48
700 0 12 12 12 24 24 36 36 48 48

Aantal dwarsstĳ len 45 x 60 mm
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Aantal dwarsstĳ len 45 x 60 mm met LED
0  1  1  1  2  2  3  3  4  4

Opties
•  Veranderen van de positie van de dwarsstĳ len LED (zonder meerprĳ s).
•  Aanvullen/bestellen van verdere dwarslatten (45 x 60 mm) met/zonder geïntegreerde LED-spots (meerprĳ s).

Voorwaarden
•  Tussen dwarsstĳ len met geïntegreerde LED-spots moet telkens een dwarsstĳ l (45 x 60 mm) zonder LED-spots gemonteerd worden. 
•  Max. 4 dwarsstĳ len met LED-spots per installatie mogelĳ k.
•  Tussen de eerste dwarsstĳ l met geïntegreerde LED-spots en de dwarsstĳ l (80 x 60 mm) aan de wand moeten 0 of 1 of 2 dwarsstĳ len 

(45 x 60 mm) zonder geïntegreerde LED-spots gemonteerd zĳ n. 
• Belichting in de dwarsstĳ l (80 x 60 mm) aan de wand en in de dwarsstĳ l (80 x 60 mm) aan het uitvalprofi el is niet mogelĳ k.
•  Het aantal dwarsstĳ len zonder LED tussen de laatste dwarsstĳ l met LED en de dwarsstĳ l (80 x 60 mm) aan de dakgoot is willekeurig. 
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max. 50 mm

Op aanvraag kan de PergoTex II 
ook van een afzonderlijke lichtbalk 
worden voorzien. Deze lichtbalk 
wordt aan de wand of aan de dak-
goot gemonteerd. De afstand van de 
spots van de afzonderlijke lichtbalk 
bedraagt 550 mm en wijkt zodoende 
van de afstand van de geïntegreerde 
LED-spots af.

PergoTex II met afzonderlijke 
lichtbalk LED

Breedte in mm Aantal LED-spots Breedte in mm Aantal LED-spots

1.500 – 1.649 2 3.850 – 4.399  7

1.650 – 2.199 3 4.400 – 4.949  8

2.200 – 2.749 4 4.950 – 5.499  9

2.750 – 3.299 5 5.500 – 6.039 10

3.300 – 3.849 6 6.040 – 6.500 11

Vanaf een breedte van 6.501 mm 
moeten twee individuele LED-licht-
balken gebruikt worden.

Verdiepte lichtbalk LED 
Voordeel: belichting ook bĳ  ingeschoven 
 installatie

Lichtbalk LED aan de dakgoot 
Aanwĳ zing: een montage van de lichtbalk LED 
aan de dakgoot is optimaal in combinatie met 
het vaste element w50-c van weinor

Mogelijke selectie en combinatie van de dwarsstijlen 45 x 60 mm met LED 
(met als voorbeeld een PergoTex II met uitval 241 – 305 cm)

•  Eén dwarsstĳ l 45 x 60 mm 
met LED centraal geplaatst 1  
(PergoTex II optie LED-standaarduitvoering)

•  Bestaande dwarsstĳ l 45 x 60 mm 
met LED 1  (positie gewĳ zigd)

•  Bestaande dwarsstĳ l 45 x 60 mm 
met LED uitgebreid 2

•  Bestaande dwarsstĳ l 45 x 60 mm 
met LED 1  (positie gewĳ zigd)

•  Bestaande dwarsstĳ l 45 x 60 mm 
met LED uitgebreid 2

•  Extra dwarsstĳ l 45 x 60 mm 
(zonder LED) 3

•  Bestaande dwarsstĳ l 45 x 60 mm 
met LED 1  (positie gewĳ zigd)

•  Bestaande dwarsstĳ l 45 x 60 mm 
met LED uitgebreid 2

•  Extra dwarsstĳ l 45 x 60 mm 
(zonder LED) 3

•  Extra dwarsstĳ l 45 x 60 mm 4  
(met LED)

1

1

2

1

2
3

1
2

3
4

Verdere opties
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Rode balkAfstandsbediening

Weergave van de routing-technologie*
Zo wordt het signaal van ontvanger naar ontvanger doorgezonden – 
obstakels worden omzeild. 

Gebouw

Ontvanger
1

Ontvanger
2

Ontvanger
3

Beoogde 
ontvanger

4

BiConnect – 
gebruikscomfort om van te genieten
De nieuwe BiConnect draadloze af-
standsbediening zendt bidirectioneel 
en zeer betrouwbaar dankzij mo-
dernste routingtechnologie. 

Hierbij zendt de BiEasy-handzender 
het radiosignaal aan een bereikbare 
ontvanger. Aansluitend wordt het 
signaal van ontvanger tot ontvanger 
verder geleid, totdat de beoogde 
ontvanger bereikt is – en dit razend 
snel (zie onderstaande grafische 
 afbeelding).

De voordelen voor de gebruiker:
•  betrouwbaar radiosignaal – zelfs 

bij metaalbeklede gevels of dikke 
isolatielagen – dankzij routing-
technologie

•  directe terugmelding dankzij con-
trolefunctie op de handzender

•  bijna geen elektromagnetische 
emissie – aanzienlijk lager dan bij 
conventionele radiotechniek

•  beveiligde radiofrequentie, geen 
storingen door telefoon of wifi

 = routingsignaal en terugmeldsignaal* sterk vereenvoudigde weergave

Aanwĳ zingen: 
Vereiste: bĳ  PergoTex II met afstandsbediening: 
sensoren vereisen ten minste een handzender 
Bi-Easy 1 M, 5M of 15M. De wandaansluiting is 
dusdanig uitgevoerd dat de BiConnect ont- 
vanger niet zichtbaar achter een klemhoek 
 geplaatst kan worden. Desalniettemin zĳ n de 
BiConnect componenten in het geval van 
 service te allen tĳ de eenvoudig toegankelĳ k.

PergoTex II configuratie

Product BiConnect

PergoTex II aandrĳ ving draadloze ontvanger in het wandaansluitingsprofi el ingebouwd

LED-verlichting
dimbaar, combi-ontvanger voor hoofdaandrĳ ving en LED met geïnte-
greerde netadapter in het wandaansluitingsprofi el ingebouwd

Verwarming Tempura
• dimbaar, extra ontvanger nodig
•  onderbrengen van de ontvanger in de daarvoor bestemde designlĳ st

Product Uitrusting Aansluiting Draadloze ontvanger Functie Handzender

PergoTex II

motor BiRec MA in-uitlopen
BiEasy 1M/1MW-3V 
BiEasy 1M/5M/15M

motor + 
verwarmingssysteem Tempura (optie)

afzonderlĳ k BiRec MA-K; BiRec HD
in-uitlopen 
in-uitschakelen 
dimmen

BiEasy 5M/15M/App

motor + lichtbalken (optie) afzonderlĳ k BiRec LED
in-uitlopen 
in-uitschakelen 
dimmen

BiEasy 5M/15M

PergoTex II LED

motor + LED-licht afzonderlĳ k BiRec MLED
in-uitlopen 
in-uitschakelen 
dimmen

BiEasy 5M/15M/App

motor + LED-licht 
+ verwarmingssysteem Tempura (optie)

afzonderlĳ k BiRec MLED; BiRec HD
in-uitlopen 
in-uitschakelen 
dimmen

BiEasy 5M/15M/App
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1

2

BiRec-ontvanger

BiRec MA-K 
Draadloze ontvanger voor motorbesturing

BiRec-ontvanger MLED 
Geïntegreerde ontvanger voor motor en 
LED-besturing

BiSens-sensoren

Wandaansluitingsprofi el met BiRec MA-K 
(zonder optie LED)

Wandaansluitingsprofi el (met optie LED)

BiSens SW-230 V

Inbouwplek voor draadloze 
 ontvanger, netadapter en overige 
elektrische componenten
De BiConnect-ontvanger 1  is in 
het wandaansluitingsprofiel 2  
onder gebracht en wordt met het 
 PergoTex II doek afgedekt. De ont-
vanger blijft desalniettemin een-
voudig toegankelijk, aangezien het 
wand aansluitingsdoek in geval van 
service gemakkelijk van de wand-
aansluiting kan worden losgemaakt.
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Rode balkSomfy RTS draadloze technologie

Somfy RTS draadloze besturing

Warmtestraler 
Tempura

PergoTex II

Dwarsstĳ len met LED

VertiTex

RTS-weersensoren

Wandzender

Telis 1 
RTS Pure

Telis 4 
RTS Pure

Telis 1 Soliris 
RTS Pure

Telis 4 Soliris 
RTS Pure

Somfy RTS

Naar wens kan de PergoTex II ook 
met Somfy RTS bestuurd worden. 
RTS functioneert unidirectioneel; 
er is dus geen terugmelding over de 
toestand van de aggregaten. Het 
draadloze afstandsbedienings-
systeem werkt op de frequentie 
433,42 MHz. 

Chronis RTS smartSmoove 1 RTS 
Pure Shine
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RTS-ontvanger 

Lighting Slim Receiver RTS 
Draadloze ontvanger voor LED-besturing

Universal Slim Receiver RTS Plug 
Draadloze ontvanger bĳ  de motorbesturing

Soliris Sensor RTS 
Wind- en zonnesensor met netaansluiting

RTS-sensor

PergoTex II configuratie

Product RTS

PergoTex II aandrĳ ving draadloze ontvanger in het wandaansluitingsprofi el ingebouwd

LED-verlichting

• niet dimbaar
•  extra ontvanger Lighting Slim Receiver RTS 

(met downstream-netadapter)
•  onderbrengen in het wandaansluitingsprofi el

Verwarming Tempura •  niet dimbaar, extra ontvanger nodig

Product Uitrusting Draadloze ontvanger Handzender

PergoTex II
motor* Universal Slim Receiver RTS plug Telis 1 RTS Pure/Telis 1 Soliris RTS Pure/Smoove 1

motor verwarming (optioneel) Heating Slim Receiver RTS Plug Telis 4 RTS Pure/Telis 4 Soliris RTS Pure

PergoTex II LED
motor LED-verlichting Lighting Slim RTS ontvanger Telis 4 RTS Pure/Telis 4 Soliris RTS Pure

motor LED-verlichting verwarming (optioneel)
Lighting Slim Receiver RTS; 
Heating Slim Receiver RTS Plug

Telis 4 RTS Pure/Telis 4 Soliris RTS Pure

* enkel Becker-motor mogelĳ k

Inbouwplek RTS-ontvanger
De RTS-ontvanger voor licht is in 
het wandaansluitingsprofiel onder-
gebracht en zodoende eenvoudig 
toegankelijk in geval van service.

Wandaansluitingsprofi el met RTS 
(zonder optie LED)
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Rode balkweinor vast bekabeld (schakelaar/besturing op locatie)

Verwarmings-
systeem Tempura

Dwarsstĳ len LED

Alle 
zonweringen

PergoTex II

1

Product Kabelsysteem

PergoTex II aandrĳ ving
•  geen ontvanger nodig
•  schakelaar of besturing op locatie

LED-verlichting
•  niet dimbaar
•  (gangbare aan/uit-schakelaar, wipschakelaar)

Verwarming Tempura
• niet dimbaar
•  schakelaar op locatie

PergoTex II configuratie

Met een vast bekabelde besturing, 
zoals bij een wandschakelaar, 
komen handzenders te vervallen en 

zodoende ook het lastige zoeken. 
Ook batterijen hoeven niet te 
 worden vervangen.

Netadapter voor optionele LED

Positie netadapter Product

in het wandaan-
sluitingsprofi el

PergoTex II LED 
De netadapter stelt de voor de wer-
king van de LEDs benodigde stroom-
voeding ter beschikking. Deze is 
 alleen voor de optionele LED nodig. 

Vast bekabeld

Inbouwbalk netadapter voor 
 optionele LED
De netadapter 1  wordt eenvoudig 
toegankelijk in het wandaanslui-
tingsprofiel geplaatst. Bij PergoTex II 
zonder optionele LED wordt de 
tussen stijl voor trafo/ontvanger niet 
geleverd.

Gangbare wandschakelaar
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weinor vast bekabeld met Somfy besturing

Werkingsprincipe kabelsysteem IB

Werkingsprincipe kabelsysteem Uno
Stuur le id ing

 230 V-leiding

Stuur le id ing
 230 V-leiding

23
0 

 V

23
0 

 V

23
0 

 V

23
0 

 V

Besturingsapparaat + 
Sensor Uno/IB

Smoove Uno IB + 
Pure Shine

Voor de vast bekabelde uitvoering 
kan voor de besturing van het 
scherm optioneel ook een Somfy 
schakelaar en een Somfy zon- en 
windsensor meegeleverd worden.

Product Somfy vast bekabeld

PergoTex II aandrĳ ving geen ontvanger nodig

LED-verlichting
•  niet dimbaar
•  onderbrengen van de netadapter in het wandaansluitingsprofi el
• schakelaar op locatie

Verwarming Tempura
•  niet dimbaar
•  schakelaar op locatie

PergoTex II configuratie
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Kabelaansluitingen

Ongeacht of de verticale zonwering 
VertiTex aan de dakgoot of aan de 
 zijkanten bevestigd wordt, of er zelfs 
aansluitingen voor andere stroomver-
bruikers voorzien zijn: de bekabelingen 

zijn bij alle opties tegen weersinvloe-
den beschermd, in de onderdelen gein-
tegreerd en af fabriek optimaal voor-
bereid. Dit zorgt voor een optisch aan-
trekkelijke en tevens veilige montage.

Kabelaansluitingsconcept voor 
drie PergoTex II bestelopties

Montagevoorbereiding af fabriek:
• boring en kabelhuls in de 

dakgoot 10

• kabelbinder 3  (kabelbevestiging 
eindkap)

• beugelklemmen met kabelhuls
• hoek 20 x 20 x 4 met beugelklem 

(schroeven eindkap vooraan)
• wigafdichting (fixatie van de kabel)
• verdeeldoos met houder 9

II  Netaansluitingsvoorbereidin-
gen voor de montage van de 
 zijdelingse VertiTex
De kabel van de VertiTex 15  wordt in 
het rechthoekige profiel aan de 
wandzijde 8  door een boring en een 
kabel huls 7  in het wandaanslui-
tingsprofiel 12  naar de verdeeldoos 
9  geleid. In het rechthoekige profiel 

bevindt zich nog geen boring 11  voor 
het doorvoeren van het netsnoer van 

de VertiTex. Dit maakt ter plekke een 
variabele bevestiging van de dwars-
lat en de VertiTex mogelijk, zonder 
storende invloed van zichtbare, on-
gebruikte boringen.

III  Netaansluitingsvoorbereidin-
gen voor optionele stroomverbrui-
kers aan de dakgoot
De stroomvoeding 2  van optionele 
elektrische componenten (bv. een 
LED-lichtbalk) geschiedt ter plekke 
via de in de bovenste gleuf van de 
dakgoot vastgeschroefde E-Box 4 . 
De kabel die naar een van de trans-
portprofielen leidt, wordt ter plekke 
met beugelklemmen aan de dakgoot 
gefixeerd 13 . In het transportprofiel 
en de eindkap vooraan is de kabel 
reeds af fabriek geplaatst en leidt 
daarin verder naar de wandaan-
sluiting. 

I  Netaansluitingsvoorbereidingen 
voor de montage van de verticale 
zonwering VertiTex aan de dakgoot 
(vooraan rechts/vooraan links)
Het netsnoer 1  van de VertiTex 6  
leidt door de dakgoot naar een van 
de transportprofielen. Ter plekke 
wordt voor het doorvoeren van de 
kabel 14  een boring aan de dakgoot 
uitgevoerd en een kabelhuls 7  ge-
plaatst. Het netsnoer van de VertiTex 
wordt, naargelang de besteloptie of 
de motorzijde van de VertiTex, in het 
linker of het rechter, dan wel in uit-
zonderlijke gevallen in het centrale, 
transportprofiel 5  naar het wand-
aansluitingsprofiel en naar de ver-
deeldoos 9  geleid. Voor de uiterste 
transportprofielen kan telkens één 
VertiTex kabel worden geplaatst; 
bij een centraal transportprofiel zijn 
er ook twee mogelijk. 

I

III III

5

2

3

1 2

1 13
4

12

15

8

9

7

11

9

2

1

4

6

14

5

10

1
3

2
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Accessoires

Voor individuele opties wordt een meerprĳ s aangerekend. Zie de prĳ zen in de actuele weinor prĳ slĳ st voor zonneschermen.

Verwarmingssysteem Tempura 
Universal met hoog vermogen 
 (optie)

De energie-efficiënte infraroodver-
warming Tempura overtuigt door 
een verwarmingsvermogen van meer 
dan 1.500 watt in een zo klein 
 mogelijke behuizing.
• onmiddellijke warmte helemaal 

zonder voorverwarmen
• individueel zwenkbaar voor een 

doelgerichte verwarming

• met afstandsbediening BiConnect 
bedien- en dimbaar

• spatwaterbeschermd
• leverbaar in 47 standaard frame-

kleuren evenals in 9 krasvaste en 
duur zame WiGa-trendkleuren in 
edele structuuroptiek

• optie: 150 speciale RAL-kleuren 
• eenvoudig achteraf toe te voegen 

door universele bevestiging
• door TÜV getest

Verwarmingssysteem Tempura
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PergoTex II maatvoering/planning
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Schuine uitval
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male waterafloop, zonder risico voor 
de vorming van waterzakken, be-
staat vanaf een hellingshoek van 8°.
De maximale schuine uitval be-
draagt tot 6.500 mm.

* Afmetingen zĳ n afhankelĳ k van de helling

** Delta: maat 3a  min maat 3b  = verschil tussen aanbrengingshoogte en doorgangshoogte

3

2
1

5

4

Schuine uitval van de PergoTex II

Hellings-
hoek

Afstand tussen gevel
en transportprofi el (maat 5 )

 8°  86

10°  88

15°  92

20°  97

25° 103

De helling van de schuine uitval 1  is 
mogelijk tot 25°. In tegenstelling tot 
andere pergola-zonweringen kan de 
PergoTex II ook zonder dakhelling 
(0°) gemonteerd worden (dan enkel 
als zonwering gebruikt). Een opti-

De schuine uitval vormt de basis 
voor de kostenbepaling van een 
 PergoTex II installatie. Met de hier-
navolgende tabel (volgende pagina) 
wordt de schuine uitval 1  van de 
PergoTex II op basis van een gege-
ven horizontale terrasdiepte 4  
 bepaald. 
De schuine uitval resulteert uit de 
hellingshoek 2 ,
- de delta* 3 , 
- der terrasdiepte 4 .

De doorgangshoogte 3  bedraagt 
maximaal 2.400 mm. Bij het optio-
nele overschrijden van deze door-
gangshoogte van 2.400 mm moet de 
stabiliteit ter plekke worden aange-
toond.

Maat 5  is de afstand tussen gevel 
en transportprofiel (voorbeeld boven 
met 88 mm aangegeven,  gebaseerd 
op een hellingshoek van 10°). De af-
stand is afhankelijk van de hellings-
hoek. De maat 5  dient, wanneer 

3a

3b

zulks nodig is, om de totale dimensie 
van het zonnescherm te bepalen 
(wandaansluiting tot voorkant dak-
goot).
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De mooi gevormde afdekplaten 9  
en afdekkappen 10  bedekken de 
 bevestigingstechniek, beschermen 
ze tegen vuil en vormen een har-
monieus zijaanzicht.

Zijdelingse afdekkingen – voor iedere schuine uitval
9

10

10

10

10

9

Bepaling van de schuine uitval

Hellingshoek Diepte schuine uitval (in mm)

 8° 2129 2634 3138 3643 4148 4653 5158 5663 6168

10° 2145 2653 3161 3668 4176 4684 5191 5699 6207

15° 2198 2716 3234 3751 4269 4787 5304 5822 6340

20° 2271 2803 3335 3867 4399 4931 5463 5996

25° 2365 2917 3468 4020 4572 5124 5675 6227

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Terrasdiepte (in mm)

Tabel 2: diepte van de schuine uitval bĳ  een hellingshoek van 8°/10°/15°/20° en 25°.
Voorbeeld 2: bĳ  een hellingshoek van 10° en 3.000 mm terrasdiepte bedraagt de daadwerkelĳ ke schuine uitval 3.161 mm.

Delta* 
(in mm)

Diepte schuine uitval (in mm) helling

 200 2091  0,6° 2590  0,5° 3090  0,4° 3590  0,4° 4090  0,3° 4590  0,3° 5090  0,2° 5590  0,2° 6090  0,2°

 400 2117  6,2° 2611  5,0° 3108  4,2° 3605  3,6° 4103  3,1° 4601  2,8° 5100  2,5° 5599  2,3° 6098  2,1°

 600 2161 11,7° 2647  9,4° 3138  7,9° 3631  6,8° 4126  6,0° 4622  5,3° 5119  4,8° 5616  4,4° 6113  4,0°

 800 2223 16,9° 2698 13,7° 3181 11,5° 3668 10,0° 4159  8,8° 4651  7,8° 5145  7,0° 5640  6,4° 6135  5,9°

1000 2302 21,8° 2763 17,9° 3235 15,1° 3716 13,0° 4200 11,5° 4688 10,3° 5179  9,3° 5671  8,4° 6164  7,8°

1200 2840 21,8° 3502 18,5° 3774 16,0° 4252 14,2° 4734 12,7° 5220 11,5° 5709 10,5° 6199  9,6°

1400 3379 21,8° 3841 19,0° 4312 16,8° 4788 15,0° 5269 13,6° 5753 12,4° 6240 11,4°

1600 3466 24,9° 3918 21,8° 4380 19,3° 4850 17,4° 5325 15,7° 5804 14,4° 6287 13,2°

1800 4003 24,5° 4456 21,8° 4919 19,6° 5388 17,8° 5862 16,3° 6340 15,0°

2000 4540 24,2° 4995 21,8° 5457 19,8° 5926 18,2° 6400 16,8°

2200 5078 23,9° 5533 21,8° 5996 20,0° 6464 18,5°

2400 5616 23,7° 6072 21,8°

2600 6153 23,5°

 465 2129  8,0°

 536 2634  8,0°

 606 3139  8,0°

 676 3644  8,0°

 746 4149  8,0°

 816 4654  8,0°

 887 5159  8,0°

 957 5663  8,0°

1027 6168  8,0°

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Terrasdiepte (in mm)

** Delta: verschil tussen aanbrengingshoogte en doorgangshoogte
Tabel 1 (bovenste deel): diepte van de schuine uitval en helling van de schuine uitval bĳ  delta 200/400/600/800/1.000/1.200/1.400/1.600/1.800/2.000 of 2.200 mm
Tabel 1 (onderste deel): diepte van de schuine uitval en dimensionering delta bĳ  8° helling van de schuine uitval
Voorbeeld 1: bĳ  een terrasdiepte van 3.500 mm en delta* 600 mm (*= onderkant wandaansluiting van 2.700 mm min onderkant dakgoot van 2.100 mm) 
 bedraagt de schuine uitval 3.631 mm en de helling 6,8°.
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PergoTex II maatvoering/planning
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Doekvouwhoogte

Het doek van de PergoTex II bestaat 
uit robuust pvc en wordt met een 
vouwmechanisme geopend (vouw-
zonnescherm).
De doekvouwhoogte 4  en de 
diepte van de doekoverkapping 5  
zijn afhankelijk van de lengte van de 
 schuine uitval/terrasdiepte 1  en 
het aantal tussenstijlen. Naargelang 

de bouwkundige vereisten of indi-
viduele klantenwens kan het aantal 
tussenstijlen verhoogd worden ten-
einde de doekvouwhoogte te ver-
lagen. De extra dwarsstijlen maken 
onder bepaalde omstandigheden 
de diepte van de doekoverkapping 
groter 5 . 
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Extra transportprofiel

PergoTex II met derde transportprofi el

Vanaf een breedte van 4.501 mm 
is een derde transportprofiel 1  
 vereist.

Dakgootlengte = breedte PergoTex II

Doekafsluiting

PergoTex II 
(hellingshoek van 0° tot 18°)
Bij een PergoTex II met een hellings-
hoek van 0° tot 18° geschiedt de 
doekafsluiting 7  via het doorschui-
ven van het doek in het wandaan-
sluitingsprofiel 8 .

PergoTex II 
(hellingshoek > 18° tot 25°)
Vanaf een hellingshoek > 18° tot 25° 
wordt het doek met klittenband 9  
aan het wandaansluitingsprofiel 
strokend aan de gevel bevestigd.

PergoTex II Basic 
(hellingshoek van 0° tot 25°)
Het doek van de PergoTex II Basic 
(hellingshoek 0 tot 25°) wordt in het 
algemeen met klittenband 9  aan 
het wandaansluitingsprofiel vast-
gemaakt, aangezien de hellingshoek 
niet bekend is. 

Doekafsluiting 0° tot 18° 
(niet bĳ  variant PergoTex II Basic)

Doekafsluiting > 18° tot 25° 
(bĳ  PergoTex II Basic van 0° tot 25°)
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PergoTex II maatvoering/planning

Het nieuwe alu-doekbeschermdak 
1  is als hol kamerprofiel geconstru-

eerd en werkt geluidsdempend bij 
regen. Regenwater stroomt van het 

Stille bescherming – het alu-doekbeschermdak

Geheel uitgeschoven, ligt de voorste 
dwarsstijl 3  direct boven de dak-
goot 4 . Een transparante kunststof 
lip 5  voert het druip- of regenwater 
direct in de dakgoot 4  en vervol-
gens in de waterafvoer van de staan-
ders af. 

Gecontroleerde afvoer van regen

1

2

3

5

4

alu-doekbeschermdak 1  gecontro-
leerd zijdelings af naar links en 
rechts 2 . 

2

1 2 3

Diepte doekbeschermdak

Wandaansluitingsprofi el
Houderprofi el beschermdak

Profi el beschermdak 
190 mm

Verstevigingsprofi el 
overkapping 100 x 40 mm

Dakgoot beschermdak

Profi el beschermdak 255 mm

Alu-doekbeschermdak – gebruik van verstevigingen bij grotere sneeuwlasten

Alu-doekbeschermdak – gebruik van steunprofielen

Bij gebruik van verstevigingen door 
het verstevigingsprofiel overkapping 
100 x 40 mm vervallen de steun-
profielen. De verstevigingen worden 
volgens de opgegeven sneeuwlast, 
breedte en uitval zo  nodig af fabriek 
gemonteerd.

Vanaf een beschermdakdiepte van 
720 mm en vanaf een breedte van 
4.000 mm is het gebruik van alumi-
nium steunprofielen 2  (besteloptie/
meerprijs) vereist. De steunprofielen 
worden met bevestigingssleden op 
het vasthoudprofiel beschermdak 
geschroefd. Steunprofielen verge-
makkelijken de montage van lange 
beschermdakprofielen, daar deze 
op de reeds voorgemonteerde steun-
profielen kunnen worden gelegd.
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UitvalDiepte doekbeschermdakDiepte beschermdak-
profi el = 190

max. 
ca. 79

Diepte beschermdak-profi el = 255

Uitval

Verdeling dwarsstĳ len Verdeling beschermdak

Aantal 
doekvelden

Aantal 
dwarsstĳ len 80x60

Aantal 
dwarsstĳ len 45x60

Aantal bescherm-
dakprofi el 190

Aantal bescherm-
dakprofi el 255

Diepte doekbeschermdak (waarden 
zĳ n hellingsafhankelĳ k, onderstaande 
waarden hebben betrekking op 10°)

2000 - 2400  3 2 2 2 0  669

2401 - 3045  4 2 3 2 0  669

3046 - 3690  5 2 4 1 1  734

3691 - 4335  6 2 5 0 2  799

4336 - 4980  7 2 6 3 0  859

4981 - 5625  8 2 7 2 1  924

5626 - 6270  9 2 8 1 2  989

6271 - 6500 10 2 9 0 3 1054

Alu-doekbeschermdak-
profielen en verdeling van 
de stijlen

Uitval Aantal tussenstĳ len
Hoek

5 5 8 8 15 15 25 25
Diepte Hoogte Diepte Hoogte Diepte Hoogte Diepte Hoogte

2000  4  520 273  510 292  484 335  436 391

2500  5  583 277  574 300  546 351  494 417

3000  5  583 340  574 362  546 413  494 479

3000  6  647 282  637 308  608 366  552 443

3500  6  647 332  637 358  608 416  552 493

3500  7  711 287  701 316  670 382  610 470

3500  8  775 256  764 289  732 363  668 461

4000  7  711 328  701 358  670 424  610 511

4000  8  775 292  764 325  732 398  668 496

4000  9  838 266  827 302  793 383  726 492

4500  8  775 328  764 360  732 434  668 532

4500  9  838 297  827 333  793 415  726 523

4500 10  902 275  891 314  855 403  784 522

5000  9  838 328  827 364  793 446  726 554

5000 10  902 303  891 342  855 431  784 550

5000 11  966 283  954 326  917 422  842 552

5500  9  838 360  827 396  793 477  726 586

5500 10  902 330  891 370  855 459  784 578

5500 11  965 308  954 351  917 447  842 577

5500  12* 1030 291 1017 337  979 441  900 581

6000 10 902 358 891 397  855 487  784 605

6000 11 966 333 954 376  917 472  842 602

6000  12* 1030 313 1017 359  979 464  900 604

6000  13* 1093 298 1081 347 1041 459  958 610

6500 11 966 358 954 401 917 497  842 627

6500  12* 1030 336 1017 382 979 486  900 626

6500  13* 1093 319 1081 368 1041 480  958 630

6500  14* 1157 305 1144 358 1103 477 1016 638

6500  15* 1221 294 1208 350 1164 477 1074 649

Bepaling van de doekpakkethoogte/-diepte naargelang het aantal dwarsstijlen

* optie Alle afmetingen zĳ n bĳ  benadering
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PergoTex II staanders
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Dragende multitalenten – 
de staanders van de PergoTex II

De stabiele en aantrekkelijke staan-
ders van de PergoTex II zijn onder-
deel van de intelligente waterafvoer-
constructie en leiden regenwater 
doelgericht af.

Geïntegreerde waterafloop
De afvoerbuis 1  is onzichtbaar in 
een van de staanders 2  geïnte-
greerd. 
Bij gebruik van staanderplaten (in 
deze afbeelding grote staander-
platen als voorbeeld) 3  kan de wa-
terafloop rechtstreeks omlaag geleid 
worden 4  of via een wateruitgang 
(aan de staanderhoek 5  of zijde-
lings/naar voren 6 ) plaatsvinden. 
De hoogte van de wateruitgang is 
variabel 7  en kan ter plekke, dank-
zij de tweedelige staanderuitvoering 
8  9  eenvoudig worden aangepast.

De tweedelige staanderuitvoering 
8  en 9  maakt daarenboven een 

eenvoudige toegang tot het inwen-
dige van de staander mogelijk, 
 bijvoorbeeld voor het plaatsen van 
kabels of servicewerkzaamheden 
aan de waterafvoerbuis.
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Staandermontage

maximaal 30 %

15 %
= maximaal 30%

15 %

Standaard 
(niet inspringend)

Plaatsing van de staanders

De standaardpositie van de 
 “staanders buiten” is de oriëntatie 
die zijdelings overeen komt met de 
transportprofielen en de dakgoot.
(komt niet overeen bĳ  staanders midden/wand)

Inspringen van de staanders
Naargelang de vereisten ter plekke 
of de wens van de klant kunnen de 
staanders tot maximaal 30 % van de 
totale breedte van het zonnescherm 
inspringen.

Hierbij is het mogelijk, een staander 
aan slechts één kant te  laten in-
springen, evenals het symmetrisch 
of asymmetrisch inspringen van de 
staanders aan weerszijden, langs de 
dakgoot heen. 
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Staandermontage
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Breedte PergoTex II

Asmaat fundering
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Schroeffundering 4

Bevestiging in een handom-
draai – op een natuurlijk 
gegroeide ondergrond zijn 
schroeffunderingen een 
 alternatief voor traditionele 
funderingen.
Voordelen:
• kosten- en tijdbesparing
• geen betonuithardingstijd
• geen uitgraving vereist 

(geen negatieve beïnvloe-
ding van het omliggende 
terrein)

Staanderbevestiging op 
betonnen bodemplaten 
1

De standaarduitvoering 
is de montage van de 
 PergoTex II met staander-
platen op een gegeven (of 
reeds aanwezige) betonnen 
vloer. 

Staanderbevestiging 

Funderingsschema

Kokerfundering 
maten min. 700 (b) x 800 (h) x 
700 (d) mm

Schroeff undering van de fi rma 
 Krinner

Puntfundering 
maten min. 700 (b) x 800 (h) x 
700 (d) mm

Staanderbevestiging op betonnen 
platen

Kokerfundering 2

Met het kokerfundament 
worden staanders op niet 
natuurlijk gegroeide onder-
gronden veilig en tegelijk 
flexibel gebetonneerd. 
Pas na de montage van de 
staander wordt de koker-
fundering met beton of 
mortel vast gegoten, het-
geen de oriëntatie van de 
staanders vereenvoudigt.

Puntfundering 3

De eenvoudige en flexibele 
schroefbevestiging op een 
puntfundering 700 (b) x 
800 (h) x 700 (d) mm ge-
schiedt zoals bij de stan-
daardbevestiging (punt 1).
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Staandermontage – staanderplaten
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 IIStaanderplaten draaien

Staanderplaten naar buiten gericht (standaard) Staanderplaten naar binnen gedraaid

Staanderplaten groot (buiten) Staanderplaten klein (buiten)

PergoTex II staanderplaten

Staanderplaten voor “staanders 
midden/wand”
• staanderplaat midden/wand groot
 -  bevestiging van de middelste 

staanders
 -  bevestiging van een buitenste 

staander naast een wand
 -  uitvoering waterafloop
 -  kan 180° gedraaid worden
• staanderplaat staanders buiten klein
 -  geoptimaliseerd voor kleine 

zonne schermen

Staanderplaten voor “staanders 
buiten”
• “staanderplaat staanders buiten 

groot”
 -  uitvoering waterafloop
 -  kan 180° gedraaid worden
• “staanderplaat staanders buiten 

klein” (optie)
 -  afsluiting parallel met staanders
 -  geoptimaliseerd voor kleine 

zonne schermen

Wanneer de staanderplaten buiten 
strokend met de staanders moeten 
afsluiten, omdat dit bijvoorbeeld 
door aangrenzende objecten (bv. 
 muren of plantsoenen) noodzakelijk 
is, kunnen de staanderplaten 180° 
gedraaid worden 4 .

Staanderplaten groot (midden en wand) Staanderplaten klein (midden en wand)

De PergoTex II staanderplaten van 
weinor verbinden het zonnescherm 
permanent met alle ondergronden 
en co mpleteren de flexibele, stabiele 
frameconstructie. Bij staanderplaten 
wordt een onderscheid gemaakt 
 tussen “staanderplaat buiten” 1  
(voor de buitenste staanders van het 
zonnescherm) en “staanderplaat 
midden/wand” 2  (staanderplaten 
voor centrale staanders of buitenste 
staanders die strokend tegen een 
wand staan). Kleine staanderplaten 
3  (besteloptie) zijn geschikt voor 

kleine vouwzonneschermen of voor 
montage in showrooms.
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Staandermontage – maatvoering
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Breedte PergoTex II

Breedte PergoTex II

Breedte PergoTex II

Breedte PergoTex II

Staanderpositie en staanderafstand

Standaard; “staanders buiten” 4

Let op
Bĳ  een montage van de PergoTex II tussen 
twee zĳ delingse wanden bevelen wĳ  aan, de 
zĳ delingse afstand van 100 mm (in plaats van 
5 mm) aan de kant van de motor in te springen, 
teneinde de toegang tot de motor in geval van 
service te vergemakkelĳ ken.

Wand links; “staanders midden/wand” links 5  
en “staanders buiten” rechts 4

Standaard met optie “staanders midden/wand” 5 , 
wordt alleen op klantenwens geleverd; 
bĳ  optie VertiTex evt. vereist

“Staanders midden/wand” 
(evt. vereist bĳ  optie VertiTex)

Legenda: 
PS  positie staanders 
AS   afstand staanders 

dakgoot 6

Wand links en rechts; “staanders midden/wand” 5
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Staandermontage – toebehoren en onderdelen
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Afdekkap staanderplaat

Afdekkap staanderplaat groot (staanders 
 buiten), desgewenst tezamen met de staander-
plaaten 180° te draaien

Afdekkap staanderplaat groot (midden en 
wand), staanderweergave met waterafl oop)

Afdekkap staanderplaat groot 
(staanders buiten)

Afdekkap staanderplaat groot (midden en 
wand), desgewenst tezamen met de staander-
plaaten 180° te draaien

Met het aanvullend bestelbare 
300 mm alu-steunprofiel 2  (afbeel-
ding links) wordt de stabiliteit van 
de staanderbevestiging vergroot. 

Als speciale uitvoering is ook een 
 extra lang aluminium inschuifprofiel 
3  (vervaardiging overeenkomstig 

de staanderlengte) voor de stabili-
satie van extra lange staanders 1  
lever baar (afbeelding rechts). Vanaf 
een staanderlengte van meer dan 
2.400 mm beveelt weinor aan, het 
aluminium inschuifprofiel te gebrui-
ken of extra staanders te monteren. 
Bij het overschrijden van de staan-
derhoogte van 2.400 mm moet de 
stabiliteit ter plekke worden aange-
toond.

Aluminium inschuifprofiel

Op elegante wijze vormen de afdek-
kappen 1  van de staanderplaten de 
onderste afsluiting van het zonne-
scherm, zodat schroefverbindingen 
niet meer zichtbaar zijn.
De afdekkappen worden vormelijk 
aansluitend over de staanderplaten 
gestulpt.
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Onderbouwelementen (OBE)

De PergoTex II pergola-zonwering 
kan met de onderbouwelementen 
(OBE) van weinor worden aangevuld. 
De tabel toont de opties en combi-
natiemogelijkheden van weinor 

Onderbouwelementen en combinaties 
voor de PergoTex II

LITE zĳ element

Windlast maximaal 
in windkracht 

vlg. beaufortschaal 
(windsnelheid)

VertiTex 
met railgeleiding

●

5
(ca. 35 km/u)

ter verkleining van de 
 zijdelingse windbelasting 
bij sterke wind te openen

VertiTex 
met kabelgeleiding

●

5
(ca. 35 km/u)

ter verkleining van de 
 zijdelingse windbelasting 
bij sterke wind te openen

Licht lopende schuifwand 
w17-c

●

6
(ca. 45 km/u)

ter verkleining van de 
 zijdelingse windbelasting 
bij sterke wind te openen

Vast element w50-c

○
enkel bij geringe 

diepte van de 
 pergola-zonwering 
of windbeschutte 

 positie

Vast element Super Lite w50-c

○
enkel bij geringe 

diepte van de 
pergola-zonwering 
of windbeschutte 

 positie

zonwerin gen en glaselementen* met 
het zijelement LITE (het driehoekige 
trapeziumoppervlak onder het trans-
portprofiel).

*  Verdere informatie (evt. speciale vrĳ gaven) 
bĳ  de fl exibele volledig glazen elementen 
vindt u in de afzonderlĳ ke onderbouw-
elementen brochure van weinor.

○ op aanvraag

● combineerbaar
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weinor zijelement w50-c LITE

Passend bij de PergoTex II biedt 
 weinor het zijelement met vaste be-
glazing w50-c LITE 1  aan. Dit zijele-
ment is geschikt voor de trapezium-
vormige zone tot een hoek van 25°.
• hoge transparantie
• tweedelig opnameprofiel
• geen schroeven in de zichtbare 

zone
• aantrekkelijke prijs
• vaste beglazing
• combineerbaar met lichtlopende 

schuifwand w17-c
• combineerbaar met VertiTex rail- 

of kabelgeleiding
• op aanvraag combineerbaar met 

vast element w50-c

Vaste beglazing – het weinor zijelement w50-c LITE

Dimensionering van het zijelement w50-c LITE

Bij een lage hoogte van het zij-
element w50-c LITE, door toedoen 
van een kleine hellingshoek van de 
transportprofielen, kan het doek van 
de PergoTex II bij het in- en uitschui-
ven alsook in ingeschoven toestand 
op de lat van het trapezium liggen 
1 . Op lange termijn kunnen schuur-

sporen verschijnen. Door de bestel-
ling van extra dwarsstijlen kan de 
doekvouwhoogte verminderd wor-
den, en zodoende ook de mogelijk-
heid dat het doek op de lat van het 
trapezium ligt voorkomen 2 . 
Naargelang de uitval zijn maximaal 
4 aanvullende dwarsstijlen (2 dwars-
stijlen bij optie LED) mogelijk.

Grote hoek van het transportprofi el 
Het doek ligt niet op de lat van het trapezium.

Kleine hoek van het transportprofi el 
Het doek ligt op de lat van het trapezium 
(schuursporen op het doek mogelĳ k).

Kleine hoek van het transportprofi el 
Met aanvullende dwarsstĳ len (doekvouwen) 
ligt het doek in ingeschoven toestand niet op 
de lat van het trapezium, daar de doekvouw-
hoogte door aanvullende dwarsstĳ len vermin-
derd is.

1

1

2
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Extra staander 
bĳ voorbeeld: 
Rechthoekige buis 80x50x2

Diepte PergoTex II
Positie staanders 1 Positie staanders 2

De grootte, de oppervlakte en het 
gewicht van het zijelement w50-c 
LITE 1  vloeien voort uit de helling 
van de schuine uitval 5  en de diep-
te van de PergoTex II 6 . Naargelang 
de dimensionering van het zijele-
ment is het aanvullende gebruik van

Zĳ element 
w50-c LITE

Montage van een extra staander 
vanaf een zĳ elementbreedte

Montage windlastdrager 
vanaf een zĳ elementbreedte

Zonder geïntegreerde staaldrager Zonder geïntegreerde staaldrager Met/zonder geïntegreerde staaldrager

Hoek 0°–15° > 4000 mm > 4400 mm > 3000 mm

Hoek >15°–25° > 3500 mm > 3800 mm > 3000 mm

Zijelement met windlastdrager, staalversteviging in de lat en extra staander

• een staaldrager* 7  in de lat 2 ;
• een extra staander 3 ,
• of een windlastdrager 4

vereist om een overbelasting van 
de lat** te voorkomen of een hoge 
zijdelingse windlast het hoofd te 
bieden.

Zĳ element 1  en 
lat 2

Zĳ element en lat 
met staalversteviging 7

Zĳ element/lat met windlastdrager 4 Zĳ element, lat met staalversteviging 7  en 
windlastdrager 4

Zĳ element, lat met staalversteviging 7 , wind -
lastdrager 4 , staander (rechthoekige buis) 3

*  Optioneel geïntegreerde staaldrager in de 
lat (af fabriek voorbereid)

**  Zĳ element w50-c LITE ligt op de lat

1

2

3

1

5

6

7
2

4
7

4 4

3

7
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PergoTex II met verticale zonwering VertiTex

247
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De verticale zonwering weinor 
 VertiTex is de perfecte zicht- en 
 zonwering. 
Met zijn kleine cassette 1  past de 
VertiTex zich onopvallend aan het 
design van de PergoTex II aan. Het 
doek uit de collectie polyester, acryl, 
Soltis® of Perluca beschut tegen zon 
en wind. Aanvullend kan met de, 
van donker naar licht, doorzichtige 

collecties Soltis® en Perluca de 
 omgeving van binnenuit herkend 
worden.
VertiTex details:
•  geschikt voor grote oppervlakken 

(6.000 x 2.400 mm)
•  VertiTex voor montage aan de 

 dakgoot voor de voorkant 2

• VertiTex aan de zijkanten 3

• kabelgeleiding of geleidingsrails

VertiTex – de verticale zonwering van weinor
Aanwĳ zing:
De montage van de VertiTex aan de voorkant 
van een PergoTex II is aan de dakgoot en de 
staanders mogelĳ k zonder verdere aanvullende 
elementen. Zĳ delingse VertiTex zonweringen 
vergen elk een aan de wand bevestigde recht-
hoekige buis en de horizontale lat of het zĳ -
element LITE. Verdere informatie kunt u in de 
separate VertiTex productbrochure vinden.

Detail 
zĳ aanzicht
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VertiTex dimensionering
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Breedte VertiTex
Breedte VertiTex

Breedte PergoTex II
Breedte PergoTex II

Dwarsbalk

Positie van de VertiTex aan de dakgoot en aan de staanders van de PergoTex II

Zĳ aanzicht Vooraanzicht

Doorsnede 
boven aanzicht

Rechthoekige buis 50 x 30 x 3 mm

Doorsnede 
boven-
aanzicht

Bovenaanzicht van de VertiTex railgeleiding aan de PergoTex II 
(vooraan en zĳ delings)

Bovenaanzicht van de VertiTex kabelgeleiding aan de PergoTex II 
(vooraan en zĳ delings)
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VertiTex dimensionering
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Bovenaanzicht van drie VertiTex railgeleidingsinstallaties aan de staander midden van de PergoTex II met afl oop

Waterafloop bij VertiTex met railgeleiding

Bovenaanzicht van de VertiTex railgeleiding aan de  staander 
van de PergoTex II (zĳ delings begrensd)

1  Waterafl oop PergoTex II 
 staanders buiten met staander-
plaat en afdekkap buiten en 
2 VertiTex railgeleidingen

2  Waterafl oop PergoTex II 
 staanders midden met 2 VertiTex 
railgeleidingen

3  Waterafl oop PergoTex II 
 staanders midden/wand met een 
VertiTex railgeleiding (links)

Waterafloop van de PergoTex II met 
een verticale zonwering (staan-
ders midden en staanders buiten)
Staanders en waterafloop zijn dus-
danig geconstrueerd dat de uitval 

van de VertiTex steeds welhaast tot 
op de grond reikt. 
•  extra gegoten delen voor een-

zijdige of tweezijdige VertiTex
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Bovenaanzicht van drie VertiTex kabelgeleidingsinstallaties aan de staander midden van de PergoTex II met afl oop

Waterafloop bij VertiTex met kabelgeleiding

4  Waterafl oop PergoTex II 
 staanders buiten met staander-
plaat en afdekkap buiten met 
2 VertiTex kabelgeleidingen

5  Waterafl oop PergoTex II 
 staanders midden met 2 VertiTex 
kabelgeleidingen

Waterafloop van de PergoTex II met 
een verticale zonwering (staan-
ders midden en staanders buiten)
Staanders en waterafloop zijn dus-
danig geconstrueerd dat de kabel-

geleiding van de VertiTex en de 
 waterafloop steeds welhaast tot op 
de grond reiken.
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Dimensionering onderbouwelementen
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Positie staanders Positie staanders

Breedte 
OBE 2

Breedte 
OBE 1

OBE geleidingsrail 3 sporen
OBE schuifwanden met bedieningsgreep
VertiTex railgeleiding

OBE geleidingsrail 5 sporen
OBE schuifwanden met cirkelgrendelslot
VertiTex railgeleiding

Positie van de VertiTex in combinatie met OBE 5 sporen met cirkelgrendel-
slot (optionele uitvoering) voor een botsingvrĳ  functioneren

PergoTex II standaarduitvoering met positie OBE vooraan en zĳ delings 
(de dakgoot is schematisch oranje weergegeven)

PergoTex II met middenstaanders en positie OBE vooraan (de dakgoot is 
schematisch oranje weergegeven)

De PergoTex II kan probleemloos in combinatie met de schuifwanden 
w17-c en de VertiTex botsingvrĳ  gemonteerd worden

Staanderposities bij gebruik van onderbouwelementen en posities van de 
VertiTex in combinatie met onderbouwelementen
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Onderbouwelementen – flexibel en met vaste beglazing

Met maximale transparantie bieden 
volledig glazen, lichtlopende schuif-
wanden w17-c van weinor een be-
trouwbare beschutting tegen wind 
en aan de zijkant invallende regen.

Licht lopende schuifwand w17-c

Vanaf windkracht 6 moeten de onderbouw-
elementen geheel worden geopend en de 
 PergoTex II geheel worden ingeschoven, zodat 
de wind geen aangrĳ pingsvlak heeft. 
Grotere afmetingen op aanvraag.

Volledig glazen, lichtlopende schuifwanden 
w17-c met schuifoptie

Volledig glazen, lichtlopende schuifwanden 
w17-c met stulpoptie

• per zijde te openen
• eenvoudig te sluiten door 

 meeneem functie
• geleidingsprofiel met meerdere 

rails (2 tot 5 naargelang de uit-
voering)

• staande constructie
• transparante kierafdichtingen 

 tussen de beglazing bij stulpaf-
dichting

• ruitpakketten naar links en rechts 
tot 6.600 mm open te schuiven 
(optioneel als stulpuitvoering tot 
10.000 mm; afhankelijk van het 
aantal rails)

• maximale hoogte 2.600 mm
• in hoge mate slagregen- en wind-

dicht



42

Rode balkPergoTex II serie-installaties

Serie-installaties
De maximale grootte van een 
 pergola-zonwering PergoTex II met 
twee staanders bedraagt 7.000 x 
6.500 mm. Bredere installaties 
 kunnen probleemloos tot een se-
rie-installatie worden uitgebreid met 
naast elkaar geplaatste afzonderlijke 
installaties. De naast elkaar gemon-
teerde afzonderlijke installaties be-

schikken telkens over een eigen 
motor aandrijving en kunnen onaf-
hankelijk van elkander in- en uitge-
schoven worden. Doordat een door-
lopend doek bewust achterwege 
 gelaten wordt, is de montage een-
voudiger en kan in geval van service 
en schade gemakkelijk onderhoud 
worden uitgevoerd. Voorbeeld van een serie-installatie met uiteen-

lopende dimensionering (links met extra trans-
portprofi el). De maximale veldbreedte met 
twee transportprofi elen bedraagt 4.500 mm.
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Transportprofi elen met koppelingsplaat 
 (profi elaanzicht)

PergoTex II installaties met de koppelingsplaat verbinden

Met de koppelingsplaat 1  worden 
de transportprofielen van twee in-
stallaties verbonden en wordt het 
indringen van regenwater tussen de 
installaties voorkomen. 

Koppelingsplaat 1  op twee 
transportprofielen 2  

Aanwĳ zing: koppelingsplek dakgoot steeds 
zonder waterafl oop
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PergoTex II serie-installaties

Serie-installatie met verspringing (bovenaanzicht)

Serie-installatie met verspringing (profi elaanzicht)

X

min. 250

Breedte verspringing

Breedte PergoTex II links
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Diepte links

Diepte rechts

Serie-installaties met verspringing

Op aanvraag kunnen verschillende 
verspringingsvarianten worden uit-
gevoerd (bv. verspringende wand).

Legende 
x = zĳ delingse afstand 5 mm of 100 mm; 
weinor adviseert de motorzĳ de van het zonne-
scherm met 100 mm wandafstand te monteren.
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Correctie verschillende stijlposities bij verspringende wand

Door toedoen van de uiteenlopende 
diepte hebben de dwarsstijlen een 
verschillende onderlinge afstand 4 . 
De dwarsstijlen van de naast elkan-
der liggende afzonderlijke installa-

Uiteenlopende stĳ lposities bĳ  verspringende wand 
zonder vereff ening 4

Stĳ lposities bĳ  verspringende wand 
met vereff ening 5

ties hebben hierbij verschillende 
 posities in uitgeschoven toestand. 
Tegen een meerprijs is een vereffe-
ning van de stijlposities mogelijk 5 .

Kierafdekking bij versprin-
gende wand met wand-
aansluiting aan de zijkant

De wandaansluiting aan de zijkant 
1  dekt de kier tussen de wand en 

de installatie in de zone van de ver-
springende wand af en beschermt 
tegen indringend regenwater. De 
wandaansluiting aan de zijkant 1  
kan aan de bijzonderheden van het 
gebouw aangepast en ingekort 
 worden.

Wandaansluiting zĳ delings “groot” 2 , 
bĳ  installatie 2 met motor links M  
(zĳ delingse afstand 100 mm)

Wandaansluiting zĳ delings “klein” 3 , 
bĳ  installatie 2 met motor rechts M  
(zĳ delingse afstand 5 mm)
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Typeoverzicht van installaties met één veld en serie-installaties

Standaardafmetingen, staanderposities en transportprofielposities

Installatieconfi guratie Schema (bovenaanzicht)
Breedte 

min.
Breedte 

max.
Koppeling 
dakgoot

Installatie met één veld 
standaard

AP

1920 4500 nee

Installatie met één veld 
met 3de transportprofi el 
symmetrisch

AP

4501 7000 nee

Installatie met één veld 
met 3de transportprofi el 
asymmetrisch

AP

4501

7000 (veld-
breedte 

max. 
4999 mm)

nee

Serie-installatie 
 symmetrisch

(doekuitvoering tweede-
lig, 7.000 tot 14.000 mm)

AP 1 AP 2

7001 9000 ja

Serie-installatie 
 asymmetrisch

AP 1 AP 2

7001 < 9000 ja

Serie-installatie 
 asymmetrisch met 
3de transportprofi el in 
één veld symmetrisch

AP 1 AP 2

7001 115000 ja

Koppeling achthoekige as: 1/3 – 2/3 (velden worden afzonderlĳ k beschouwd)

Breedte
Afmetingen as

Breedte

Totale breedte

Totale breedte

Totale breedte

Breedte 2Breedte 1

Asmaat 2Asmaat 1

Asmaat 2Asmaat 1

Asmaat 2Asmaat 1

Asmaat 2Asmaat 1

Asmaat 2 Asmaat 3Asmaat 1
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Installatieconfi guratie Schema (bovenaanzicht)
Breedte 

min.
Breedte 

max.
Koppeling 
dakgoot

Serie-installatie 
 symmetrisch met 
3de transportprofi el in 
beide velden symmetrisch

AP 1 AP 2

9001 14000 ja

Serie-installatie 
asymmetrisch met 
3de transportprofi el in één 
veld asymmetrisch en met 
3de transportprofi el in het 
andere veld symmetrisch

AP 1 AP 2

9001 14000 ja

Serie-installatie 
symmetrisch met 
3de transportprofi el in 
één veld asymmetrisch 
en met 3de transport-
profi el in het andere veld 
 asymmetrisch

AP 1 AP 2

9001 14000 ja

Serie-installatie 
asymmetrisch met 
3de transportprofi el in 
één veld asymmetrisch 
en met 3de transport-
profi el in het andere veld 
asymmetrisch

AP 1 AP 2

9001 14000 ja

Serie-installatie 
symmetrisch met 
3de transportprofi el in één 
veld symmetrisch en met 
3de transportprofi el in het 
andere veld symmetrisch

AP AP AP

9001 14000
ja, 

 tweemaal

Koppeling achthoekige as: 1/3 – 2/3 (velden worden afzonderlĳ k beschouwd)

Totale breedte

Totale breedte

Totale breedte

Totale breedte

Totale breedte
Breedte 2Breedte 1

Breedte 2Breedte 1

Breedte 2Breedte 1

Breedte 2Breedte 1

Asmaat 2Asmaat 1 Asmaat 4Asmaat 3

Asmaat 2Asmaat 1 Asmaat 4Asmaat 3

Asmaat 2Asmaat 1 Asmaat 4Asmaat 3

Asmaat 2Asmaat 1 Asmaat 4Asmaat 3

Asmaat 2Asmaat 1 Asmaat 4Asmaat 3
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PergoTex II montagemogelijkheden

Bevestiging van de PergoTex II aan de wand met het weinor wandaansluitingsprofiel

14
8.

5

40

70.5 max. 7000

Bevestiging van de PergoTex II aan de wand 
met het wandaansluitingsprofi el

De PergoTex II wordt met het wand-
aansluitingsprofiel aan een wand* 
gemonteerd. Het wandaansluitings-
profiel dient enerzijds voor de com-
fortabele, aantrekkelijke en stabiele 
montage van de PergoTex II. 
Anderzijds is het wandaansluitings-
profiel de inbouwplek voor draadlo-
ze ontvanger, netadapter (optie LED) 
en verdere elektrische componenten 
die erin aan het zicht onttrokken 
zijn en desalniettemin eenvoudig 
toegankelijk in geval van service.

*  Voor de bevestiging van de PergoTex II aan 
een plafond, zĳ delings aan een wand of in 
een nis wordt het wandaansluitingsprofi el 
met behulp van bevestigingshoeken aange-
bracht; zie het volgende hoofdstuk “Bevesti-
gingshoeken”.
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weinor PergoTex II bevestigingshoeken 
200 x 100 x 10 x 140 mm

Bevestiging van de PergoTex II aan een plafond, zijdelings aan een wand of in een nis

Bevestiging zĳ delings aan een wand of in 
een nis met de bevestigingshoek 
200 x 100 x 10 x 140 mm

Bevestiging aan een plafond

weinor PergoTex II bevestigingshoeken
Bevestigingshoeken van weinor 
 maken de eenvoudige, stabiele en 
flexibele montage van een PergoTex 
II voor iedere constructieve gesteld-
heid mogelijk.
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PergoTex II montagemogelijkheden
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ca. 51

Transportprofi el

Beschermdak-
profi el 

Bevestigingshoek 
40 x 40 x 60 mm

255

ca. 100

Beschermdakprofi elen met bevestigingshoek 
40 x 40 x 5 x 60 mm/zĳ aanzicht

Bevestiging van de dakgoot zĳ delings aan een 
wand met de bevestigingshoek dakgoot

Bevestiging van de PergoTex II dakgoot zijdelings aan een wand

weinor PergoTex II bevestigingshoek dakgoot

Met de weinor-bevestigingshoek 
40 x 40 x 5 x 60 mm bestaat de 
mogelijk heid het beschermdak van 
onderen aan het beschermdakprofiel 
te schroeven indien voor de montage 
van bovenaf geen plaats voorhanden 
is (bv. onder een balkon).

Bevestiging van het beschermdak van onderen aan het beschermdakprofiel

weinor PergoTex II bevestigingshoeken 
40 x 40 x 5 x 60 mm
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max. 100 max. 100

70

Afstand dakspanten

Breedte PergoTex II

Dakspantmontage

Op aanvraag is een dakspantmon-
tage mogelijk (optie). Het wandaan-
sluitingsprofiel 1  wordt hierbij aan 
ter plekke aanwezige dakspanten 2  
met weinor dakspanthouders 3  en 
montageplaten 4  bevestigd. Bij de 
optie dakspantmontage wordt het 

42
0

16

25
80 120

35

5

36
5

93

ø 1
3

ø 13

wandaansluitingsprofiel zonder af 
fabriek voorgeboorde bevestigings-
gaten 3  geleverd*. Bevestigings-
gaten in het wandaansluitingsprofiel 
moeten ter plekke overeenkomstig 
de spantafstanden geboord worden.

*  Geen optische storing door niet gebruikte be-
vestigingsgaten. De optie dakspantmontage 
moet bĳ  de bestelling opgegeven worden, 
opdat het wandaansluitingsprofi el zonder 
bevestigingsgaten 5  geleverd wordt.

4

3

4

3

1

2

5
1

3

4

1

2
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PergoTex II Basic

Uitvalhelling = 3161

Hellingshoek = 10°

3

4

5

2

1

88*

17
°

13
0

De weinor PergoTex II Basic wordt 
zonder staanders, doekbeschermdak 
en dakgoot geleverd (basisversie). 
Deze is steeds de beste optie wan-
neer de pergola-zonwering op een 
bestaande muur of reeds aanwezige 
staanders geplaatst en gemonteerd 
dient te worden. De combinatie 
met de VertiTex en de onderbouw-
elementen, lichtlopende schuifwand, 
het zijelement LITE of de vaste be-
glazing is op grond van de construc-
tie niet mogelijk.

PergoTex II Basic

PergoTex II Basic (zonder staanders en dakgoot)

PergoTex II Basic – schuine uitval en helling

Evenals de PergoTex II kan de 
 PergoTex II Basic met een hellings-
hoek van 0° tot 25° worden uitge-
richt. De schuine uitval 5  van de 
PergoTex II Basic vormt de basis voor 
de kostenbepaling. Als basis dient 
een gegeven horizontale terras-
diepte 3 , de hoogte van de wand-
aansluiting, de hellingshoek of de 
hoogte onderkant vooraan. De be-
paling van de schuine uitval 5  en 
maat 4  geschiedt op dezelfde wijze 
als bij de PergoTex II (beschreven op 
bladzijde 22).

Het doek van de PergoTex II Basic 1  
wordt onafhankelijk van de hellings-
hoek met klittenband aan het wand-
aansluitingsprofiel 2  bevestigd.
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PergoTex II Basic montagemogelijkheden

30

17
°

ca. 6.5

17
°

29
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9

 1
24

100

120
6527.5

8.5

29
32

.5

11

50

20 80

50
.50°

ca. 10

Houder eindkap 
dakgoot

Bevestiging met hoek slechts 
mogelĳ k tot max. 17° helling

weinor PergoTex II Basic bevestiging op een muur

weinor PergoTex II Basic bevestiging aan een muur

Montage van de weinor PergoTex II Basic (opties)

Voorbeeld van een opbouwmontage Voorbeeld bevestigingshoek op een muur

Bevestiging aan een muur met de bevestigings-
hoek 124 x 100 x 9 x 120 mm

Bevestiging aan een muur (profi elaanzicht)

Bevestiging aan een muur (profi elaanzicht)

weinor PergoTex II Basic bevestigingshoek 
124 x 100 x 9 x 120 mm
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PergoTex II Basic montagemogelijkheden
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max. 
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min. 
20

Bevestiging van de PergoTex II Basic zijdelings aan een wand of in een nis

Bevestiging van de PergoTex II Basic in een nis

Bevestiging van de PergoTex II Basic in een nis 
of zĳ delings aan een wand met de bevesti-
gingshoek 100 x 50 x 5 x 120 mm

weinor PergoTex II Basic bevestigingshoek 
100 x 50 x 5 x 120 mm

weinor PergoTex II Basic bevestigingshoek 
200 x 100 x 10 x 120 mm

Bevestiging van de PergoTex II Basic in een nis 
of zĳ delings aan een wand met de bevesti-
gingshoek 200 x 100 x 10 x 120 mm

Aanzicht verticaal 
georiënteerde hoek

Aanzicht horizontaal 
georiënteerde hoek
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weinor PergoTex II Basic bevestigingshoek 
200 x 100 x 10 x 140 mm

Bevestiging onder een balkon (plafond-
bevestiging) met de bevestigingshoek 
200 x 100 x 10 x 140 mm

Bevestiging van de PergoTex II Basic in een nis 
of zĳ delings aan een wand

Bevestiging van de PergoTex II Basic onder een balkon (plafondbevestiging), 
zijdelings aan een wand of in een nis (met grotere zijafstand)
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