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weinor Plaza Home –
automatisch goede bescherming met
de elegante pergola-zonwering

Mediterrane uitstraling: De uitrolbare pergola-zonwering weinor
Plaza Home overtuigt door een grote windstabiliteit en een bijzonder
strak gespannen doek. De solide constructie van de staanders
maken de bevestiging aan moeilijke gevels en de beschaduwing
van grote oppervlaktes mogelijk. Met een helling van minstens 14°
kan de pergola-zonwering bij lichte regenval uitgerold blijven.
En de Plaza Home Sunset met volautomatisch instelbare doekhelling
beschermt ook tegen de laagstaande zon.
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weinor Plaza Home in één oogopslag

weinor Plaza Home kenmerken

Plaza Home

Beste doekspanning

Varianten voor elke behoefte:
Plaza Home
Plaza Home LED
Plaza Home Sunset

Loopwerksysteem
Optionele lichtbalk
LED Design
blz. 9
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blz. 9
blz. 9

Productvoordelen in detail
Pergola-zonwering: de kenmerken van de weinor Plaza Home

Zonwering met grote afmetingen – door stabiele
staanderbevestiging
De Plaza Home staat op stevige
aluminium staanders. Hierdoor is
de bestand tegen onderslaande
windvlagen.
• geschikt voor grote afmetingen
• grotere diepte als breedte mogelijk

• voor bijzonder grote terrassen zijn
gekoppelde installaties mogelijk
• door ontlasting van de montagepunten is de bevestiging aan
moeilijke en geïsoleerde gevels
ook mogelijk

Beste doekspanning – met hoge windstabiliteit
Het ingenieuze mechanisme zorgt
voor een altijd strak gespannen
doek.
• snel reageren op windstoten door
veren in het uitvalprofiel

• Tex-kabel en trekveren uit de
zeezeiltechniek – geen uitrekken,
hoge scheur- en treksterkte
• gemakkelijk instellen van de
doekspanning
• gemakkelijk naspannen met het
windwerk

weinor loopwerksysteem – nauwkeurig en geluidsarm
Het deugdelijk bewezen weinor loopwerk overtuigt door een bijzonder
nauwkeurig en geruisloos functioneren.
• rolweerstandsreductie door het
gebruik van precisie-rollen
• hierdoor bijzonder licht en geruisarm in- en uitlopen

• precieze geleiding en gecontroleerd oprollen van de Tex-kabel in
het loopwerk
• zwevende lagering van het loopwerk verhindert vastlopen bij
zijdelingse wind

Plaza Home Sunset – automatisch variabele doekhelling (optie)
De optie Sunset maakt twee ideale
uitloop posities mogelijk:
• voor het dagelijkse gebruik de
uitloop positie tot aan de boog –
hierdoor blijft de doorgangshoogte
maximaal

• laten uitlopen tot aan het einde
van de geleidingsrails voor een
nog grotere
- zonwering
- regenbescherming (vanaf 14°
helling)

Plaza Home LED – met warmlicht LED-verlichting (optie)
Met de LED Design lichtbalk biedt
de weinor Plaza Home LED een
aangename verlichting.

• passende montage
• op afstand dimbaar met BiConnect
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Productvoordelen in detail

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelijk

Varianten van weinor Plaza Home
Plaza Home

Plaza Home LED (optie)

Plaza Home Sunset (optie)

Max. breedte 1 vlak

600 cm

600 cm

500 cm

Max. breedte 2 vlakken

1.000 cm

1.000 cm

⎯

Max. uitval

400 cm

400 cm

400 cm

Afmetingen box (B x H)

237 x 180 mm

237 x 180 mm

237 x 180 mm

Afmetingen staander

92 x 90 mm

92 x 90 mm

92 x 90 mm

Motoraandrĳving

● standaard

● standaard

● standaard

Verandering uitvalshoek

5° tot 45°

5° tot 45°

5 tot 45°

Montagevarianten

wand- en plafondmontage mogelĳk

Verlichting

⎯

● aparte lichtbalk LED Design

●

47 standaard framekleuren

●

●

●

9 WiGa-trendkleuren

●

●

●

Meer dan 150 andere RAL kleuren

○

○

○

weinor doekcollectie

●

●

●

Verwarmingssysteem Tempura

○

○

○

Zĳbeschermingswand Paravento

○

○

○

Afstandsbediening

○ BiConnect zie blz. 10

Weersensoren

Biconnect

Zonne-windsensor
BiConnect BiSens SW-Solar

○

○

○

Zonne-windsensor
BiConnect BiSens SW-230 V

○

○

○

Zonne-wind-regensensor
BiConnect BiSens SWR-230 V

○

○

○

Techniek

Design

Accessoires

Kwaliteit
Getest tot
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windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561

Doek- en framekleuren
Doeken – attractief en langdurig briljante kleuren
Een doek met hoge kwaliteit is
de eerste vereiste voor een mooi
zonnescherm. Hier bieden de
colours by weinor® collecties een
omvangrijke keuze.

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

• hoogwaardige acryl kwaliteit
• aangetoond over tientallen jaren
• baanbreedte: 120 cm/240 cm

• innovatieve polyester kwaliteit
• zeer elastisch met Memory-effect®
• baanbreedte: 120 cm

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, structuuroptiek
• 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.
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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.

Plaza Home LED/Sunset
Plaza Home met LED-verlichting –
30.000 lichturen met het laagst mogelijke energieverbruik
Geselecteerde LED-componenten
staan voor hoogste weinor kwaliteit:
• in de lichtlijst geïntegreerd
• sfeervolle verlichting door speciale
glazen lenzen
• verlichting werkt ook bij opgerold
zonnescherm

Breedte in cm

Aantal LED-spots

• bijzonder energie-efficiënt
• levensduur 30.000 uur
• met BiConnect afstandsbediening
traploos dimbaar
• onderhoudsvriendelijk: eenvoudig
vervangen van individuele LEDlampen zonder demontage van het
zonnescherm mogelijk

Breedte in cm

Aantal LED-spots

150 – 179

2

401 – 455

7

180 – 235

3

456 – 510

8

236 – 290

4

511 – 565

9

291 – 345

5

566 – 600

10

346 – 400
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Vanaf 601 cm breedte is de lichtbalk LED Design 2-delig, de afstand tussen
de lampen kan bij installaties die uit meer delen bestaan bij de koppeling
onregelmatig zijn.

Plaza Home Sunset – met variabele doekhelling
Bij een identieke bevestigingshoogte
en een identieke uitval kan de optie
Plaza Home Sunset van voordeel zijn:
• grotere doekhelling als met
Plaza Home door geleding over de
boog

• meer schaduw bij lager staande
zon
• betere regenafloop door een
grotere doekhelling (vanaf 14°)
• grotere doorgangshoogte van
het doek (wanneer tot de staander
uitgerold)
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Aandrijving/afstandsbediening
weinor BiConnect – gecoördineerde besturing voor
Plaza Home, LED-licht en verwarming (optie)
De weinor Plaza Home is standaard
met een motor uitgerust en kan optioneel met de voorgeprogrammeerde
BiEasy afstandsbediening bestuurd
worden.
BiEasy 5M

BiEasy 15M
met display

Hiervoor bestaan er afstandsbedieningen met verschillende aantallen
kanalen: u kunt kiezen uit 1, 5 en
15 kanalen met display.

Draadloze afstandsbediening BiConnect
Verwarmingssysteem Tempura

Lichtlĳstsystemen

BiSens
weersensoren

Alle zonweringen

Handzender weinor BiEasy
• betrouwbaar door beveiligde
zendfrequentie (868 MHz)
• tot 100 m reikwijdte

Product
Plaza Home
Plaza Home LED

BiConnect uitrusting
zonnescherm
+ LED-verlichting
+ verwarmingssysteem Tempura

Aansluiting
met zonnescherm
afzonderlĳk

Draadloze ontvanger
BiRec MA
BiRec MLED
BiRec HD

BiRec ontvanger
• verschillende radio-ontvangers
afhankelijk van de combinatie van
functies
• passend voor zonnescherm-uitrusting – bijv. voor het in- en uitlopen
van het zonnescherm of voor het
dimmen van de verlichting
Functie
in-uitlopen
in-uitschakelen/dimmen
in-uitschakelen/dimmen

Handzender
BiEasy 1M/5M/15M
BiEasy 5M/15M
BiEasy 5M/15M

Vereisten: Plaza Home met BiConnect afstandsbediening,
sensoren vereisen minstens een BiEasy 1M, 5M of 15M

Somfy – gecoördineerde besturing voor Plaza Home,
LED-verlichting en verwarming (optie)
Naast de BiConnect besturingen
kunnen zonneschermen, LED-verlichtingen en verwarmingen ook met
Somfy besturingen bediend worden.

Product
Plaza Home
Plaza Home LED

Product
Plaza Home
Plaza Home LED
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Bij het gebruik van de Somfy besturing met LED-lichtbalken en een
Tempura verwarmingssysteem is de
dimfunctie niet mogelijk.

Somfy RTS uitrusting
zonnescherm
+ LED-verlichting
+ verwarmingssysteem Tempura

Aansluiting
afzonderlĳk
afzonderlĳk
afzonderlĳk

Draadloze ontvanger
RTS geïntegreerd
Lighting Slim Receiver LED
Heat + Lighting Receiver RTS

Functie
in-uitlopen
in-uitschakelen/niet dimbaar
in-uitschakelen/niet dimbaar

Handzender
Telis RTS
Telis RTS
Telis RTS

Somfy io uitrusting
zonnescherm
+ LED-verlichting
+ verwarmingssysteem Tempura

Aansluiting
afzonderlĳk
afzonderlĳk
afzonderlĳk

Draadloze ontvanger
in draadloos bestuurde motor Sunea io
Somfy Lighting Receiver io
niet met io-System

Functie
in-uitlopen
in-uitschakelen/niet dimbaar
niet met io systeem

Handzender
Situo Mobile io
Easy Sun io
niet met io

Automatische weersafhankelijke besturing en accessoires
Zonne-, wind- en regensensoren – automatische warmteen productbescherming (optie)
De sensoren van de BiConnect serie
rollen het zonnescherm bij zon
automatisch uit en bij regen en wind
betrouwbaar weer in.
BiSens SWR-230 V

Verkrijgbaar in de varianten:
• zonne-wind-regensensor
BiSens SWR-230 V
• zonne-windsensor
BiSens SW-230 V
• ook met solaraandrijving als:
BiSens SW-Solar

Verwarmingssysteem Tempura Universal met hoge
efficiëntiefactor (optie)
De energie-efficiënte infrarode
verwarming Tempura overtuigt door
een verwarmingsvermogen van
meer dan 1.500 Watt in zo klein
mogelijke behuizing.
• onmiddellijke warmte zonder
voorverwarmen
• individueel richtbaar voor een
doelgerichte verwarming

• met BiConnect afstandsbediening
bedien- en dimbaar
• bestand tegen spatwater
• leverbaar in 47 standaard-framekleuren evenals in 9 kras bestendige en duurzame WiGa-trendkleuren in edele structuur-optiek
• optie: 150 speciale RAL kleuren
• eenvoudig toevoegbaar door
universele bevestiging
• TÜV getest

Paravento: zijdelingse wind-, zon- en privacyscherm (optie)
De zijwand Paravento is de perfecte
toevoeging voor de pergolazonwering weinor Plaza Home.
• bescherming tegen zijdelings
invallende wind
• bescherming tegen nieuwsgierige
blikken
• tot 250 cm hoogte en 400 cm
uitval mogelijk

• leverbaar in 47 standaard framekleuren, in 9 kras bestendige en
duurzame WiGa-Trend kleuren in
edele structuur-optiek
• optie: 150 speciale RAL kleuren
• eenvoudig toevoegbaar door
bevestiging aan de staanders van
de Plaza Home, een individuele
mast of de muur

Moderne designbalk voor externe ontvangers (optie)
Bij draadloze bediening wordt de
ontvanger BiConnect BiRec buiten de
Plaza Home box aangebracht.
• externe ontvanger ook bij
LED-verlichting en Tempura
verwarmingssysteem met
afstandsbediende dimmer

• optisch aantrekkelijk en spatwater
beschermde installatie (IP 24)
in de welgevormde designbalk
• afmetingen ca. 350 x 72 x 50 mm
• verkrijgbaar in 49 standaard
kleuren

Voor individuele opties wordt een meerprĳs berekend. Zie de prĳzen in de actuele weinor prĳslĳst voor zonneschermen.
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Planning/Afmetingen
Bepalen van de uitvalhelling van de weinor Plaza Home/
Sunset
Met deze tabel kunt u de uitvalhelling van de Plaza Home/Plaza

Home Sunset bij een gegeven
horizontale terrasdiepte bepalen.

Uitvalhelling Plaza Home en Plaza Home Sunset
Uitvalhelling en doorgangshoogte bepalen:
1. Uitvalhelling aan de hand van terrasdiepte
uit tabel “Uitvalhelling” aﬂezen.
2. Uit de tabel “Doorgangshoogte” met de bepaalde uitvalshelling en de gewenste hellingshoek de waarde voor de doorgangshoogte
aﬂezen. Deze doorgangshoogte geldt voor een
bevestigingshoogte van 300 cm.
3. Bĳ de afgelezen doorgangshoogte het
verschil tussen 300 cm en de eigen
bevestigingshoogte optellen of ervan aftrekken.
* Minimale helling voor voldoende waterafvoer
14°

Installatie
hellingshoek in °

Terrasdiepte in cm
150

200

250

300

350

400

5°

200

250

300

350

400

450

14° *

210

260

310

360

410

460

25°

220

270

330

380

440

490

Uitvalhelling (transportproﬁel eindkappen) in cm (afmetingen bĳ benadering afgerond)

Bepalen van de doorgangshoogte weinor Plaza Home
Met deze tabel kunnen de verschillende doorgangshoogtes voor
verschillende uitvalshellingen met
hellingshoeken van 5°, 15° en 25°

bepaald worden. Deze tabel geldt
als voorbeeld voor een bevestigingshoogte van 300 cm (cassette-midden
Plaza Home).

Doorgangshoogte Plaza Home
Installatie
hellingshoek in °

Uitvalhelling in cm
150

200

250

300

350

400

5°

283

278

274

270

265

261

14° *

251

237

226

215

201

188

25°

208

186

161

140

115

91

Doorgangshoogte (transportproﬁel eindkap) in cm (afmetingen bĳ benadering afgerond)

Uitvalh

360

Overstand weinor Plaza Home
Bij de Plaza Home kan de overstand
van de transportprofielen over de
staander naar keuze tussen 20 en
100 cm bedragen.

Doorgangshoogte 201

Aanbrenghoogte 300

Proﬁel
hellingshoek 14°

elling

Terrasdiepte 300
Installatiediepte 356

Voorbeeld: zĳaanzicht weinor Plaza Home
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Bepalen van de doorgangshoogte van de
weinor Plaza Home Sunset
Met deze tabel kunnen de verschillende doorgangshoogtes voor
verschillende uitvalshellingen met
hellingshoeken van 5°, 15° en 25°

De doorgangshoogte A ist gelĳk aan de hoogte
van de eindkap van het transportproﬁel.
De doorgangshoogte B is gelĳk aan de hoogte
van het doek, wanneer het tot de staanders van
de installatie is uitgerold.
1. Uit de tabel “Doorgangshoogte” met de bepaalde uitvalshelling en de gewenste hellingshoek kan de waarde voor de doorgangshoogte’s
A en B afgelezen worden. Deze doorgangshoogte’s gelden voor een bevestigingshoogte
van 300 cm.
2. Bĳ de afgelezen doorgangshoogte het
verschil tussen 300 cm en de eigen
bevestigingshoogte optellen of aftrekken.
* Minimale helling voor voldoende waterafvoer
14°

Doorgangshoogte A Plaza Home Sunset
Installatie
hellingshoek in °:

Uitvalhelling in cm
150

200

250

300

350

400

5°

259

254

250

245

241

237

14° *

229

217

204

192

180

158

25°

191

168

145

121

98

75

Doorgangshoogte A (transportproﬁel eindkap) in cm (afmetingen bĳ benadering afgerond)

Doorgangshoogte B Plaza Home Sunset
Installatie
hellingshoek in °:

Uitvalhelling in cm
150

200

250

300

350

400

5°

294

290

286

281

277

272

14° *

279

267

255

243

231

219

25°

263

242

221

200

179

158

Doorgangshoogte B (uitgelopen positie tot staander) in cm (afmetingen bĳ benadering afgerond)

Uitvalh

360

Proﬁel
hellingshoek 14°

elling

Doekhellings
hoek 16,8° -

De Plaza Home Sunset heeft variabele doorganghoogte’s , afhankelĳk van hoever het doek
uitgerold is.

bepaald worden. Deze tabel geldt
als voorbeeld voor een bevestigingshoogte van 300 cm (midden box
Plaza Home).

Doorgangshoogte A
transportproﬁeleinde180
Doorgangshoogte B
uitgelopen positie staander 231

Aanbrenghoogte 300

Plaza Home Sunset uitgerolde positie A

Plaza Home Sunset uitgerolde positie B
Terrasdiepte 300
Installatiediepte 350

Overstand Plaza Home Sunset
Bij de Plaza Home kan de overstand
van de transportprofielen over de
staander naar keuze tussen 50 en
80 cm bedragen.

Voorbeeld: zĳaanzicht weinor Plaza Home Sunset
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Opties Plaza Home/LED/Sunset
Wandaansluitingsprofiel (optie)
Het wandaansluitingsprofiel dekt de
tussenruimte tussen de huismuur en
de cassette af. Dit is een zeer nuttige

optie, wanneer er boven de cassette
geen bouwzijdige bescherming zoals
bijv. een opstaande dakrand is.

Staticaprofiel (optie)
Het staticaprofiel dient buiten
de stabilisatie ook als afdekking van
de opening tussen het doek en het
geleidingsprofiel. Het dient bovendien als regengoot.

Om het geleidingsprofiel te versterken, ook bij kleinere uitvalhellingen,
wordt het gebruik van het staticaprofiel aangeraden. Staticaprofiel
worden in de fabriek op de transportprofielen gemonteerd.
Niet mogelijk bij Plaza Home Sunset.

Doekspleetafdekprofiel (optie)
Het doekspleetafdekprofiel dekt de
opening aan de buitenkanten van
de installatie van onder af en zorgt
tevens voor de waterafvoer.

Niet mogelijk bij Plaza Home Sunset

Afdekking voor transportprofiel-koppeling
Het afdekprofiel voor de transportprofiel-koppeling dekt de doekspleten bij gekoppelde installaties
van onderen af.
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Niet mogelijk bij Plaza Home Sunset

Dwarsdoorsnede weinor Plaza Home
Doorsnedetekening weinor Plaza Home

50

237

305

37

40

70

150
180

15

Kabelspansysteem
Kabelspansysteem van de weinor WGM 2030 op een weinor Plaza Home

Uitvalproﬁel

Kabel

Kabelklem

voorspan vork
Geleide schĳf

Kabel-blok
Trekveer
Veerhouder
Schroef spindel
Aandrĳ ving

Geleide schĳf
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Doek

Leidrol

Geleide schĳf

Geleide schĳf

Doekas

Looprol

Kabel bevestiging

Loopwerk

Kabeltrommel

Kabel

Montagemogelijkheden
De kastklem
De stevige kastklemmen van aluminium maken het plaatsen van een
weinor Plaza Home met een helling
van 5 ° tot 45 ° mogelijk.

De twee roestvast schroeven M8x70
zorgen per klem voor de benodigde
klemkracht.

Wandmontage
60

142.6

22.5°

A

A-A

Midden
WGM box

25

150

45

17.5

15

75

45

.7

11

167

A

8
50
100

Opening om de bevestigingshoogte en de inspringende
maat van de kastklem te markeren

Kastklem voor- en zĳaanzicht

Ring DIN 125A-8, 4-A2
Ring DIN 125A-8, 4-A2
Zeskantmoer DIN 934-M8

Zeskantschroef
DIN 933-M8x70

Bevestigingshoek 150 mm

Kastklemmen 50 mm
Hoek instelling voor Plaza Home

Zeskantschroef DIN 933-M6x35

Perspectieve afbeelding van kastklem
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Montagemogelijkheden
Montage met plafondbeugel
Montages onder of tegen een overhangend plafond, bijv. een balkon,
zijn mogelijk. Daarbij waarborgt het

45

60

40 20

Plafondmontage

plafondbeugel (in framekleur) een
gemakkelijke bevestiging voor bijna
alle bouwsituaties.

14

10
181

4x M

156

62

15 54

150

Plafondbeugel

14
30

90

Boven de cassette van de Plaza Home aangebrachte plafondbeugel
Plafondbeugel
Kastklemmen 50 mm compleet

Zeskantschroef DIN 933-M10x25

Ring DIN 125A-10,5-A2

Onder de cassette van de Plaza Home aangebrachte plafondbeugel

Kastklemmen 50 mm compleet
Zeskantschroef DIN 933-M10x25
Ring DIN 125A-10,5-A2

Plafondbeugel
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Bevestigingsmogelijkheden staander
Krinner schroeffunderingen – snelle montage
• snelle montage met Krinner servicepartnernetwerk in D, A en NL
• voorgevormde schroeffunderingen
en bijbehorende apparatuur
volgens de bodemsoort en de aangegeven belasting
• informaties op www.krinner.com

200

Schroeffunderingen op een begroeide
grond zijn een goed alternatief voor
traditionele funderingen.
• passende adapter-platen van
weinor voor Krinner schroeffunderingen van de KSF R serie

200

10

weinor adapter-platen voor Plaza Home met Krinner schroeffundering 200 mm x 200 mm x 10 mm
past voor: Krinner KSF R 76 x 1.600 mm, Krinner KSF R 76 x 1.200 mm, Krinner KSF R 76 x 800 mm.

90

weinor staanderplaat voor het bevestigen van de
Plaza Home op de bestaande terrasvloer

78

90

Staanderplaat en verzonken
schroeven dienen voor de vaste
verankering.

94
Tandveerring DIN 6798-A10,5-A2

Horizontale doorsnede staander

Verzonken schroef met
ISK DIN 7991-M8x20
200

ø
2x

100

50

ø 65

Verzonken schroef met
ISK DIN 7991-M10x50
Staander eindstuk

13

Bevestigingsslede
2 x M8x22x80x14,5x120
Afstandsbuishouder WGM 2020
Afdekkap SW17
Zelfborgende zeskantmoer DIN 985-M10
Ring DIN 25–10,5
Ring DIN 125–8,4
Zelfborgende zeskantmoer
DIN 985-M8
Afdekkap SW13

10

170

• afstandsbuishouder voor het aanpassen van de gewenste helling
• vanaf 14° helling geregelde waterafvoer

Afdekkap staanderplaat
Staander

Staanderplaat
Staanderplaat
Verzonken schroef met
ISK DIN 7991-M8x50
19

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

Pergola-zonwering
Plaza Home
en Paravento

Technische wĳzigingen voorbehouden. Kleurafwĳkingen kunnen druktechnisch optreden.
d

Individuele oplossingen
met systeem
Terrasoverkapping en Glasoase®

Pergola-zonwering
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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