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De slanke, mooi gevormde serrezonwering Sottezza II wordt onder het 

 terrasdak ingezet. Daardoor komt het zonweringdoek nog beter tot zijn recht, 

het blijft altijd schoon en het terras wordt sfeervoller. Tegelijkertijd biedt de 

Sottezza II effectieve bescherming tegen schittering. Als ondergemonteerde 

zonwering is de Sottezza II vooral geschikt onder terrasdaken en serres, welke 

constructief voldoende luchtcirculatie waarborgen en daarmee het ontstaan 

van hoge temperaturen verhinderd. Tevens is ze bij serres als zinvolle aanvul-

ling op buitenliggende zonwering in te zetten. Zo kan zonne-energie in het 

 koudere seizoen voor het opwarmen van de terrasruimte zorgen. Sottezza II is 

een allrounder en op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt, daardoor 

is ze voor bijna elke rechthoekige terrasoverkapping inzetbaar.

weinor Sottezza II – ondergemonteerde 
 serrezonwering met beste doekspanning



4

Bewezen spansysteem

Montage- 
vriendelijk 
systeem

Sottezza II LED

Sottezza II kenmerken

Precies en 
 geluidsarm loop-
wagensysteem

Sottezza II 
OptiStretch

Sottezza II 
Stretch

weinor Sottezza II in één oogopslag
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Werkingsprincipe OptiStretch

Productvoordelen in detail
De Sottezza II overtuigt door optimale doekspanning en hoogwaardig design. Ze laat zich snel en eenvoudig 
aan weinor terrasdaken monteren, maar ook aan houten, aluminium of stalen daken van andere fabrikanten.

Montagevriendelijk systeem – slechts 2 monteurs nodig

Sottezza II OptiStretch: rondom 
compleet gesloten, zorgt voor een 
strak doek zonder hangende zijzo-
men.  Reduceert bij zeer grote syste-
men het in het midden doorhangen 
van het doek bij in- en uitsturen.

Sottezza II Stretch: de juiste gelijk-
matige doekstand zorgt voor een 
huiselijke sfeer.
• slank transportprofiel
• Sottezza II OptiStretch geheel 

 zonder lichtspleet
• Sottezza II Stretch aan de kanten 

open met kleine lichtspleet 
(ca. 0,5 tot 2,5 cm)

Slimme Sottezza II varianten – Stretch en OptiStretch

• cassette en transportprofielen zijn 
los van elkaar te monteren. Geen 
complete montage op de grond nodig

• weinor LED-verlichting in de 
 cassette geïntegreerd – geen extra 
montage nodig

• eenvoudig monteren van het 
scherm: cassette inhangen en 
 loslaten (Drag & Drop montage 
techniek) geen voor montage

• lichte dak-afwijkingen zijn door de 
verschuiving van de cassette of 
transportprofielen te vereffenen

Het bewezen weinor loopwerk over-
tuigt door bijonder licht en geluids-
arm in- en uitschuiven.

• reducering van de rolweerstand 
door precisie rollen van kunststof

weinor loopwerksysteem – nauwkeurig en geluidsarm

Het bewezen koordspansysteem 
zorgt ook bij de Sottezza II voor een 
gelijkmatige doekstand en ook voor 
een snelle en gemakkelijke montage. 

De cassette met geïntegreerde LED-
verlichting voegt zich discreet bij de 
constructie van de terrasoverkap-
ping.
• onopvallende cassettedesign – 

zonder zichtbare schroeven

• Tex-kabel uit de zeezeiltechniek, 
slijt- en trekvast, jarenlang be-
proefd, geen uitrekking

• langdurig strakke doekstand dank-
zij speciale techniek

• 30.000 lichturen van de LED-spots 
bij gering energieverbruik (85 % 
stroom besparing in vergelijking 
met halogeen)

• LED traploos dimbaar met weinor 
BiConnect besturing

Betrouwbaar koordspansysteem uit de WGM-familie

Beeldschoon design – LED-verlichting in de cassette geïntegreerd
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Sottezza II 
Stretch

Sottezza II 
 OptiStretch

Sottezza II 
Stretch LED

Sottezza II 
 OptiStretch LED

Techniek

Max. breedte 600 cm 
(tot 400 cm uitval)

600 cm 600 cm 
(tot 400 cm uitval)

600 cm

Max. uitval 500 cm (alleen tot 
450 cm cassettebreedte)

500 cm 500 cm (alleen tot 
450 cm cassettebreedte)

500 cm

Max. doekoppervlak 24 m2 30 m2 24 m2 30 m2

Cassettegrootte (breedte x hoogte) 200 x 166 mm 200 x 166 mm 200 x 166 mm 200 x 166 mm

Slingeraandrĳ ving ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

Motoraandrĳ ving ● ● ● ●

Neiging zonneschermen 3° – 45° 3° – 45° 3° – 45° 3°– 45°

Montagevarianten vanaf pagina 24 vanaf pagina 24 vanaf pagina 24 vanaf pagina 24

LED-verlichting 
(individuele spots)

⎯ ⎯ ●  geïntegreerd in 
 cassette

●  geïntegreerd 
in cassette

Design

47 standaard schermkleuren ● ● ● ●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren ○ ○ ○ ○

9 WiGa-trendkleuren ● ● ● ●

Andere structuurkleuren ○ ○ ○ ○

weinor doekcollectie ● ● ● ●

Soltis® 86 ●  alleen tot 400 cm 
breedte x 250 cm uitval

⎯ ●  alleen tot 400 cm 
breedte x 250 cm uitval

⎯

Andere doekcollecties ○ ○ ○ ○

Accessoires

Bevestigingsmiddelen vanaf pagina 26

Afstandsbediening ○ zie weinor/Somfy besturingen, vanaf p. 10

Zonder afstandsbediening ● zie weinor vast verkabeld, vanaf p. 15

Weersensoren

Zonne-sensor ○ zie weinor/Somfy weersensoren, vanaf p. 11

Zon-windsensor ○ zie weinor/Somfy weersensoren, vanaf p. 11

Varianten van de Sottezza II

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelijk

Productvoordelen in detail
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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. 

• hoogwaardige acrylkwaliteit
• decennia lang bewezen kwaliteit
• baanbreedte: 120 cm

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

Een hoogwaardig doek is een basis-
voorwaarde voor een fraai zonne-
scherm. Hier bieden de colours by 
 weinor® collecties een omvang rijke 
keuze.

• kleurvast door spin dopverving
• permanent mooi dankzij de vuil- 

en waterafstotende nanocoating
• Optioneel ook grote keuze uit 

 collecties van andere fabrikanten

weinor voert de coating in eigen 
 fabriek uit. Hierdoor worden een uni-
forme kleur en een identieke mate 
van glans 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

Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuze mogelijkheden

• lucht- en lichtdoorlatend
• baanbreedte: 177 cm 

(Soltis® 86, 92)
• brede artikelen: 267 cm 

(Soltis® 86, 92, 93)
  Wĳ  bevelen het gebruik van Soltis® 92 aan. Bĳ  sluiting van 

de redactie niet voor OptiStretch inzetbaar. 

Doeken – attractief en langdurig briljante kleuren
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Rode balk

De uitgezochte high-power LED-
componenten zijn voor patent aan-
gemeld en staan voor de hoogste 
weinor kwaliteit.
• in de cassette geïntegreerd 
• sfeervolle verlichting door  speciale 

glazen lenzen 
• verlichting werkt ook bij opgerold 

zonnescherm

• bijzonder energie-efficiënt (85 % 
stroombesparing in vergelijking 
met halogeen techniek)

• levensduur 30.000 uur
• met BiConnect afstandsbediening 

traploos dimbaar
• onderhoudsvriendelijk: eenvoudig 

vervangen van individuele LED 
lampen mogelijk, zonder demon-
tage van het zonnescherm

LED-verlichting – 30.000 lichturen met het laagst mogelijke 
energieverbruik

Zonnescherm-
breedte

Aantal individuele 
LED-spots

Zonnescherm-
breedte

Aantal individuele 
LED-spots

 81 – 110 cm 1 330 – 384 cm  6

111 – 164 cm 2 385 – 439 cm  7

165 – 219 cm 3 440 – 494 cm  8

220 – 274 cm 4 495 – 549 cm  9

275 – 329 cm 5 550 – 600 cm 10

Sottezza II LED – met LED-verlichting
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Voorstelling van de Routing-technologie*
Zo wordt het signaal van ontvanger tot ontvanger verder geleid – 
radio-obstakels worden omzeild. 

Gebouw

Ontvanger
1

Ontvanger
2

Ontvanger
3

Beoogde  ontvanger
4

Afstandsbediening BiConnect

Alle zonweringen

Lichtlĳ stsystemen LED

BiSens 
 weersensoren

Verwarmingssysteem Tempura

Handzender weinor BiEasy
• betrouwbaar door beveiligde zend-

frequentie (868 MHz)
• mooi vormgegeven en handig

Draadloze ontvanger BiRec
• verschillende radio-ontvangers 

 afhankelijk van de combinatie van 
functies 

• passend bij de uitrusting van het 
zonnescherm – bijvoorbeeld voor 
het in- en uitsturen van het scherm 
of voor het dimmen van de ver-
lichting

Zon- en zonne-windsensoren – 
 automatische hitte- en product-
bescherming (optioneel)
De draadloze sensoren van de 
 BiConnect serie sturen het zonne-
scherm bij zon automatisch uit en bij 
wind en bewolking betrouwbaar 
weer in.

BiEasy App
Meer informatie daarover zie techni-
sche brochure “Accessoires”.

weinor BiConnect – besturing voor zonnescherm, 
 verlichting en verwarming

De Sottezza II is standaard uitgerust 
met een motor en kan optioneel met 
de voorgeprogrammeerde afstands-
bediening BiEasy gestuurd worden. 

Hiervoor zijn handzenders met een 
uiteenlopend aantal kanalen ver-
krijgbaar: U heeft daarbij de keuze 
tussen 1, 5 of 15 kanalen met display.

BiEasy 1M BiEasy 5M

BiEasy App

= routing-signaal en bevestigingssignaal* sterk vereenvoudigde weergave

BiEasy 15M 
met display

Afstandsbediening BiConnect

Modernste routing-technologie
De BiConnect besturing zendt bi-
directioneel en zeer betrouwbaar 
dankzij modernste routing-techno-
logie. Hierbij zendt de BiEasy hand-
zender het radiosignaal aan een 
bereik bare ontvanger. Aansluitend 
wordt het signaal van ontvanger tot 
ontvanger verder geleid, totdat de 
beoogde ontvanger bereikt is – en 
dit razend snel.
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BiRec ontvanger

BiRec MA-K 
Draadloze ontvanger voor motorbesturing

BiRec MLED 
Combi-ontvanger voor de aandrĳ ving en 
LED met geïntegreerd netdeel in de cassette 
 ingebouwd

BiSens SW-230 V 
Zon-, windsensor met netaansluiting

BiSens SW-Solar 
Zon- en windsensor met zonnecel 
(niet geschikt voor systemen welke als zicht- 
beschutting gebruikt worden)

BiSens SUN-Solar 
Zonsensor zonnecel 
(niet geschikt voor systemen welke als zicht- 
beschutting gebruikt worden)

BiSens sensoren

Product BiConnect

Sottezza II aandrĳ ving Ontvanger in de cassette ingebouwd

LED-verlichting
dimbaar, combi-ontvanger voor hoofdaandrĳ ving en LED met 
 geïntegreerd netwerk gedeelte in cassette ingebouwd

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

(zie p. 17) 

Product Uitrusting Draadloze ontvanger Handzender

Sottezza II
motor BiRec MA-K BiEasy 1M/1MW-3V

motor verwarming (optioneel) BiRec MA-K; BiRec HD BiEasy 5M/15M/App

Sottezza II LED
motor LED-verlichting BiRec MLED BiEasy 5M/15M/App

motor LED-verlichting verwarming (optioneel) BiRec MLED; BiRec HD BiEasy 5M/15M/App

Inbouwplek voor ontvanger, 
netwerk gedeelte en overige 
 elektrische componenten
De BiConnect ontvanger is in de 
 cassette ondergebracht. In geval van 
service kan de revisiekap heel 
 gemakkelijk geopend worden. De 
ontvanger is daardoor makkelijk 
 toegankelijk. 
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Somfy RTS draadloze besturing

Verwarmings-
systeem Tempura

Sottezza II

Lichtlĳ stsystemen LED

Zonnescherm

RTS-weersensoren

Wandzender

Telis 1 
RTS Pure

Telis 4 
RTS Pure

Telis Soliris 
RTS Pure

Telis 4 Soliris 
RTS Pure

Somfy RTS
RTS functioneert unidirectioneel, er is 
dus geen terugmelding over de toe-
stand van de aggregaten. Het draad-
loze afstandsbedieningssysteem 
werkt op de frequentie 433,42 MHz. 

Chronis RTS smartSmoove 1 RTS 
Pure Shine

Somfy RTS

Naar wens kan de Sottezza II ook 
met Somfy RTS bestuurd worden.

Somfy RTS draadloze technologie
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Somfy RTS ontvanger (voor LED)

Lighting Slim RTS ontvanger
Draadloze ontvanger voor LED-verlichting

Soliris Sensor RTS
Wind- en zonsensor met netaansluiting

Somfy RTS sensor

Product Somfy RTS

Sottezza II aandrĳ ving ontvanger geïntegreerd in RTS motor

LED-verlichting

• niet dimbaar
•  extra ontvanger Lighting Receiver RTS 

(met downstream netwerk deel)
• ondergebracht in de cassette

Verwarming Tempura • niet dimbaar, extra ontvanger nodig

Product Uitrusting Draadloze ontvanger Handzender

Sottezza II
motor in de motor geïntegreerd 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

Sottezza 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

Inbouwplek Somfy RTS ontvanger 
(voor LED)
De Somfy RTS ontvanger is in de 
 cassette ondergebracht en zo voor 
eventuele service eenvoudig uit te 
wisselen (zie p. 11).
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Somfy io-homecontrol® draadloze technologie

Besturing Somfy io-homecontrol®

Alle zonweringen

Lichtlĳ stsystemen LED

io-homecontrol® 
 weersensoren

Situo Mobile 
io zilver mat

Easy Sun 
io zilver mat

Smoove 1 
io Pure Shine

Somfy io-homecontrol®

Met io-homecontrol® kunnen alle 
comfort- en veiligheidsinrichtingen 
onderling worden gekoppeld en 
door een enkele draadloze zender 

worden aangestuurd. En ook het 
 bijschakelen van nieuwe producten 
is met het uitbreidbare systeem 
 mogelijk.

Lighting Receiver on/off  io

Somfy io-homecontrol® 
 ontvanger

Somfy io-homecontrol® 
 sensor

Sunis WireFree io
Draadloze zonsensor

Sensorbox io
Communicatie-eenheid

Product Somfy io-homecontrol®

Sottezza II aandrĳ ving ontvanger geïntegreerd in de draadloze io-motor

LED-verlichting

•niet dimbaar
•  extra ontvanger Lighting Receiver RTS on/off  io 

(met downstream netwerk deel)
• ondergebracht in de cassette

Verwarming Tempura niet verkrĳ gbaar

Product Uitrusting Draadloze ontvanger Handzender

Sottezza II motor in de motor geïntegreerd Situo Mobile io Silver Mat/Smoove 1 io Pure Shine

Sottezza II LED motor LED-verlichting Lighting Receiver io Easy Sun io Silver Mat

Inbouwplek Somfy 
Lighting Receiver io
De Somfy RTS ontvanger is in de 
 cassette ondergebracht en zo voor 
eventuele service eenvoudig uit te 
wisselen (zie p. 11).
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weinor vast verkabeld (schakelaar/besturing op locatie)

Verwarmingssysteem 
Tempura

Lichtlĳ stsystemen LED

Alle 
zonweringen

Product weinor vast verkabeld (schakelaar/besturing op locatie)

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

LED-verlichting
• niet dimbaar
• schakelaar op locatie

Verwarming Tempura
• niet dimbaar
• schakelaar op locatie

Een kabelgebonden besturing is 
voornamelijk zinvol bij aanwezige 
stroomleidingen en wanneer sto-
ringsbronnen bij afstandsbediening 
aanwezig zijn.

Netwerk gedeelte voor optionele LED (vast verkabeld)

Positie netwerk 
 gedeelte

Product

in de cassette
Sottezza II LED 
Sottezza II LED OptiStretch

geen netwerk 
 gedeelte nodig

Sottezza II LED 
Sottezza II LED OptiStretch

Het netwerk gedeelte stelt zich voor 
de besturing van de LED benodigde 
spanning en stroomversterking ter 
beschikking. Deze is alleen voor de 
optionele LED nodig. 

Vast verkabeld

Inbouwplek netwerk gedeelte 
voor optionele LED
Het netwerk gedeelte wordt mak-
kelijk toegankelijk in de cassette 
 geplaatst. Bij de motor zonder 
 optionele LED wordt de inbouwplek 
overbodig en blijft leeg. 

Sottezza II

Netwerk gedeel voor optionele LED
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Werkingsprincipe kabelsysteem IB

Werkingsprincipe kabelsysteem Uno
Stuur le id ing
230V-leiding

Stuur le id ing
230V-leiding

23
0 

V

23
0 

V

23
0 

V

23
0 

V

weinor vast verkabeld met Somfy besturing

Besturingsapparaat + 
Sensor Uno/IB

Smoove Uno IB + 
Pure Shine

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

Product weinor vast verkabeld met Somfy besturing

Sottezza II aandrĳ ving geen ontvanger nodig

LED-verlichting
• niet dimbaar
• netwerk gedeelte in de cassette ondergebracht
• schakelaar op locatie

Verwarming Tempura
• niet dimbaar
• schakelaar op locatie
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De energie zuinige infraroodver-
warming Tempura overtuigt met 
een verwarmingsvermogen van 
1.500 Watt in een kleine behuizing.
• onmiddellijke warmte helemaal 

zonder voorverwarmen
• individueel zwenkbaar voor een 

 doelgerichte verwarming
• optioneel per draadloze besturing 

bedienbaar (alleen met BiConnect 
en Somfy RTS mogelijk)

• spatwater beschermd
• leverbaar in 47 standaard frame-

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

• optie: 150 speciale RAL kleuren 
• eenvoudig naderhand aan te 

 brengen (aan de muur bevestigd)
• TÜV getest

Verwarmingssysteem Tempura Universal (optioneel)

Vereenvoudigd vooraanzicht

Aanbeveling: BiRec HD (bidirectio-
nele verwarmingsdimmer) of Somfy-
verwarmingsontvanger Heating Slim 
Receiver RTS Plug in de horizontaal 
gemonteerde Designlijst beschermen.

Designlijst voor ontvanger verwarmingssysteem Tempura

Heating Slim Receiver Somfy RTS Plug
Draadloze ontvanger voor de besturing van de 
verwarming

BiRec HD
Draadloze ontvanger voor de besturing van de 
verwarming

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

Sottezza II verwarming
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De Sottezza II Stretch en OptiStretch 
bestaan uit identieke frame-con-
structies en hebben hetzelfde WGM-
spansysteem. Het verschil bij beide 
systemen licht in de doekvoering. 
Waar bij het Stretch-systeem het 
doek tussen doekrol en uitvalprofiel 

Sottezza II Stretch en OptiStretch

gespannen wordt, wordt bij 
 OptiStretch het doek ook nog aan 
de zijkanten in een geleiderrail 
 gevoerd. Daardoor ontstaat er bij 
 OptiStretch een wezenlijk hogere 
doekspanning.

Afb. 1: Sottezza II Stretch

Bij het OptiStretch-systeem wordt 
het zonweringdoek binnen het trans-
portprofiel in een doekvoeringspro-
fiel van kunststof gevoerd. Daardoor 
wordt een optimale doekspanning 
in alle 4 richtingen bereikt en het 
systeem is compleet gesloten, zonder 
spleten aan de zijkanten.
• optimaal gespannen doek
• geen oprekken van de zij-zomen 

mogelijk

Bij het Stretch-systeem wordt het 
doek tussen doekrol en uitvalprofiel 
in de uitstuurrichting gespannen. 
Tussen doek en transportprofiel blijft 
een spleet.
• hangende zij-zomen worden door 

het katrol-systeem gereduceert
• goede doekstand ook bij Soltis 

doeken

Het Stretch- en OptiStretch-systeem in vergelijking

Afb. 2: Sottezza II OptiStretch

Uitvalprofi el Uitvalprofi el

Cassette Cassette

Transportprofi el Transportprofi el met 
doekvoeringsprofi el

Het OptiStretch-systeemHet Stretch-systeem

Transportprofi el

Doekvoeringsprofi el

Doekdoorhang in vergelijking

Doekstand bij Sottezza II Stretch
• duidelijk betere doekstand in uit-

gestuurde positie als bij Sottezza
• lichtspleet kan tot 2,5 cm breed 

zijn

• bij grote systemen kan de doek-
doorhang tot ca. 15 cm bedragen, 
ook bij inzet van afstandskabels 
(aantal afhankelijk van de uitval)

• oprekken van de zij-zomen bij 
Acryl en Polyester mogelijk

Doekstand bij Sottezza II 
 OptiStretch
• zonder lichtspleet
• doek aan 4 kanten gespannen
• duidelijke strakker doek
• betere oproleigenschappen
• geen oprekken van de zij-zomen

Lichtspleet 
max. 2,5 cm per zĳ kant

geen lichtspleet
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Doekspantechniek koordspansysteem

Doekas

Kabeltrommel

Doek

Spankabel

Loopwerk

Loopwagenrol 
D30/21,5

Geleiderrol D39

Loopwagenrol 
D30/11,5

Trekveer

Veerbescherming

Kabelblok

Spankabel

Kabelklem met bescherm netje

Voorspanvork

Geleiderrol D33

Uitvalprofi el

Geleiderrol D30

Geleiderrol D33

Kabelblok

Voorspanvork

Geleiderrol D33
Spankabel

Kabelklem met 
 bescherm netje

Trekveer
Veerbescherming

Uitvalprofi el

Koordspansysteem van de Sottezza II met 2 spanveren 
(afhankelijk van de uitval en veerlengte)

Belangrĳ ke aanwĳ zing:
De kabel van het spansysteem wordt in de 
 cassette om een kabeltrommel gewikkeld, 
 zodra het zonnescherm ingestuurd wordt. De 
kabeltrommel is breed genoeg om de kabel 
in meerdere afwikkelingen naast elkaar op te 

nemen. Is de ruimte aan de zĳ kant opgebruikt, 
dan wikkelt de kabel bĳ  de volgende slag op 
de vorige wikkeling. Incidenteel kan de kabel 
daarbĳ  verspringen en geluid veroorzaken. 

Koordspansysteem van de Sottezza II met 1 spanveer 
(afhankelijk van de uitval en veerlengte)
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Uitval

Houder kopplaat Houder transportprofi elEinde cassette

Eindkappen transportprofi el

Doekdoorhang

3 cm

Inzet van afstandskabels bij Sottezza II Stretch/LED*

Standaard aantal afstandskabels

Afstandskabels
Afstandskabels worden bĳ  grote systemen 
 ingezet, om de doekdoorhang te begrenzen.

Inzet van afstandskabels:
•  de zĳ kanten van het doek mogen bĳ  compleet 

uitgestuurd scherm, na de montage, max. 
3 cm onder de onderkant van het transport-
profi el liggen.

Positie van de afstandskabelhouders:
• dichtbĳ  de transportprofi elhouder
•  gelĳ kmatige verdeling over de uitvalhelling in 

regelmatige afstanden

De volgende tabel geeft het mini-
male aantal afstandskabels afhanke-
lijk van uitval en cassettebreedte 
weer. 

Extra afstandskabels worden bij 
 sterke invloed van wind aanbevolen. 
De Sottezza II OptiStretch benodigd 
in principe geen afstandskabels. 

Cassette-
breedte in cm

Uitval in cm

tot 200 201 – 250 251 – 300 301 – 350 351 – 400 401 – 450 451 – 500

tot 400 – – – – 1 1 2

401 – 450 – – 1 1 2 2 3

451 – 500 – – 1 1 2 2 ▲
501 – 550 – – 1 1 2 ▲ ▲
551 – 600 – – 1 1 2 ▲ ▲

– geen afstandskabel nodig
▲ systeemgrootte niet mogelĳ k

Sottezza II Stretch/LED doekspanningstechniek afstandskabel

Voor het bereiken van windweer-
standsklasse 2 zijn deze optioneel 
nodig.

Werking van een afstandkabel*

Detail afstandskabelhouder

*  Principe schets, ter verduidelĳ king van de 
werking van de kabelspanning.
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Cassettebreedte

Afmetingen as

Lichtspleet 5 tot 25 mm

Geen lichtspleet bĳ  OptiStretch-variant

Transportprofi el

Uitvalprofi el

U
itv

al

α

L

B

Afstand dakgoot = 20

Afstand wand = min. 40

Totaalaanzichten vlakken installaties met één veld

Zijaanzicht Sottezza II

Bovenaanzicht Sottezza II Stretch
De lichtspleet aan de zijkanten 
bij de Stretch-variant bedraagt 
5 – 25 mm, afhankelijk van de 
cassette breedte en de uitval.
 
Bij de OptiStretch-variant is er geen 
lichtspleet.

Sottezza II systeemoverzicht totaalaanzicht

Minimum afstanden
De afstand tussen Sottezza II en 
wand moet minstens 40 mm bedra-
gen. Tussen Sottezza II en dakgoot 
moet minstens 20 mm aangehouden 
worden.
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Sottezza II systeemoverzicht doorsnedes
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Detail transportprofiel Sottezza II

Doorsnede en afmetingen Sottezza II

Doorsnede en afmetingen Sottezza II LED

Transportprofi el Stretch Transportprofi el OptiStretch met extra 
 doekvoeringprofi el
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Sottezza II montage

De Sottezza II kan bij de montage 
onder een terrasoverkapping zo 
inge sprongen worden, zodat het 
nader hand aanbrengen van onder-
bouwelementen mogelijk is (afb. 1). 
Wanneer de cassettebreedte van de 

Sottezza II gelijk is aan de breedte 
van de terrasoverkapping kunnen 
geen onderbouwelementen toege-
past worden. De Sottezza II sluit dan 
bijna gelijk met de buitenste dak-
dragers van het dak (afb. 2).

Sottezza II onder een terrasoverkapping

Afb. 1: Sottezza II ingesprongen

Afb. 2: Sottezza II bĳ na gelĳ k aansluitend

Verkabeling enkele- en naast elkaar geplaatste systemen

Enkele systemen:
De Hirschmann koppeling wordt met 
kabelklemmen aan de achterzijde 
van de cassette vast gezet.

Naast elkaar geplaatste systemen:
De kabel wordt met kabelklemmen, 
die met een afstand van ca. 700 mm 
 gemonteerd worden, vast gezet. 

De kabel van de Sottezza II 1. wordt 
over de rugzijde van de Sottezza II 2. 
gevoerd aangezien rechts de stroom-
aansluiting is.Sottezza II 1. Sottezza II 2. MM

220 V



25

In het bereik van de houder van de 
kopplaten kan de cassette langs de 
cassette as (6 mm) of langs de uitval 
richting (10 mm) verschoven worden. 
Zie hiervoor de afbeeldingen.

Verschuifbaarheid van de cassette in de houder van de 
kopplaten (toleranties)

Standaard positie

Verschuiving langs de cassette 

Verschuiving langs de uitval richting 

6 mm

3 mm

0 mm

10 mm

10 mm 0 mm
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Sottezza II montage
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Houder transportprofi el

Standaard bevestiging

Houder kopplaat
Bij de montage onder de terrasover-
kapping Terrazza verkrijgt men stan-
daard twee houder kopplaten. Deze 
worden aan de cassette bevestigd.

Houder kopplaat bestaat uit: 
• Afdekking houder WGM IB 2013
• Houder kopplaat WGM IB 2013
•  Verbinder houderafdekking WGM IB 2013 zwart
• Sleden 28 x 28 x 4 mm M6x20
•  Flensmoer met vergrendelingstand DIN 6923 

M6 A2
• Schroevenset II WGM IB 2013

Houder transportprofiel
Bij de montage aan het terrasdak 
Terrazza moet het standaard aantal 
transportprofielbevestigingen over-
eenkomstig de geldende weinor 
prijslijst bepaald worden.

Houder transportprofi el bestaat uit:
• Houder transportprofi el WGM IB 2013
• Afdekking houder WGM IB 2013
•  Verbinder houderafdekking WGM IB 2013 zwart
• Sledes 28 x 28 x 4 mm M6x20 
•  Flensmoer met vergrendelingstand DIN 6923 

M6 A2
• Houder transportprofi el WGM IB 2013
• Schroevenset II WGM IB 2013

Houder kopplaat compleet

Houder transportprofi el compleet

Na de montage wordt de cassette-
bodem geopend om er zeker van te 
zijn dat de kabel correct om de ge-
leiderrol loopt. Een riemband houdt 
de cassettebodem in geopende 
 toestand vast. 

De revisiekap kan eenvoudig losge-
maakt worden. Dit zorgt in het geval 
van service voor gemakkelijke toe-
gankelijkheid naar een ontvanger of 
netwerk gedeelte.

De revisiekap en de cassettebodem

A1

A2

D1

D2

D1 = D2

Let op: Voor een correcte montage 
van de Sottezza II moet de terras-
overkapping haaks opgebouwd zijn.

Aanzicht van boven

Terrasoverkapping rechthoekig
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100

Uitval

min. 300
Houder 

kopplaat Houder transportprofi el

Einde 
eindkappen transportprofi el

Einde  
cassette

max. 2110 max. 2110

Bevestiging aan een terrasoverkapping/aantal bevestigingspunten

Aantal bevestigingspunten 
De tabel hiernaast laat het minimale aantal be-
vestigingspunten onder een terrasoverkapping 
zien

Het aangegeven aantal van bevestigingen is bĳ  
de levering inbegrepen.

Bĳ  montage van de Sottezza II onder een ande-
re overkapping zĳ n eventueel extra bevestigin-
gen nodig.

Standaard bevestigingsaard
Naar boven toe vastschroeven – dus 
 onder de  daarboven liggende dak-
dragers of andere dragers.

Extra bevestigingen worden bij 
zwakkere dakconstructies aanbe-
volen.

Het materiaal voor een latere beves-
tiging van een Sottezza II aan een 
bestaande dakconstructie is niet bij 
de levering inbegrepen.

Gelieve de actuele  weinor prijslijst 
te raadplegen.

WGM Sottezza II
Uitval in cm

tot 150 151 – 250 251 – 350 351 – 450 451 – 500

Minimale aantal bevestigings-
punten

4 4 6 6 8

Belangrĳ ke maten voor het plaatsten (in mm)
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Bevestiging speciaal

Nisbevestigingshoek 
60 x 60 x 5 x 100 mm
De bevestigingshoek is benodigd 
voor de zijdelingse  bevestiging aan 
muren, in nissen of aan verticale 
 elementen.

Nisbevestigingshoek compleet
inclusief schroeven voor de bevestiging van de 
transportprofi el houders/kopplaat:
• 2x cilinder-schroeven DIN 912-M5x16-A2
• 2x zeskantmoeren DIN 934-M5-A2
• 2x U-schĳ f DIN 9021-5,3-A2

Onderlegplaat 100 x 30 x 5 mm
Bij oneven montageondergrond zijn 
onderliggende bevestigingsmiddelen 
zinvol.

Onderlegplaat 100 x 30 x 5 mm compleet:
inclusief schroevenset voor de montage aan 
weinor Terrazza (voor 2 onderlegplaten):
• 4x cilinder-schroeven DIN 912-M5x16-A2
• 2x bevestigingssledes 60 x 8 x 3
• Schroevenset II onderlegplaat WGM IB 2013

Bevestigingsplaten compleet: 
100 x 60 x 5 mm of 100 x 100 x 5 mm:
inclusief schroevenset
• 2x cilinder-schroeven DIN 912-M5x16-A2
• 1x bevestigingssledes 60 x 8 x 3
•  2x schroef met verzonken kop met BZK 

DIN 7991-M5x10-A2
• 2x zeskantmoeren DIN 934-M5-A2
• 2x U-schĳ f DIN 9021-5,3-A2
• Schroevenset II onderlegplaat WGM IB 2013

Bevestiginsplaat 100 x 100 x 5 mm:
inclusief bovenstaande schroevenset
• 2x cilinder-schroeven DIN 912-M5x16-A2
• 2 x U-schĳ f DIN 9021 5,3 A2
• 2x zeskantmoeren DIN 934-M5-A2
• Schroevenset II onderlegplaat WGM IB 2013

Onderlegplaat 100 x 30 x 5 mm

Bevestigingsplaat 
100 x 60 x 5 mm

Bevestigingsplaat 
100 x 100 x 5 mm

De hier opgesomde bevestigings-
middelen kunnen bij verschillende 
montagesituaties gebruikt worden. 

Vooral bij bevestiging aan vreemde 
daken.

De bevestigingsplaten
De bevestigingsplaten zijn 
voor de zijdelingse verplaatsing van 
de bevestigingen en bij smalle dak-
dragers nodig.

Nisbevestigingshoek 60 x 60 x 5 x 100 mm

Bevestigingsplaat 100 x 60 x 5 mm Bevestigingsplaat 100 x 100 x 5 mm

Sottezza II montage speciale bevestiging

Voor de montage aan de dakligger bevelen we 
de bestelling van de schroevenset WGM IB 2013 
aan. Terrazza met bevestigingssleden (optioneel)
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Zonder bevestigingshoek, maar met speciale 
onderleg plaat op de installatielocatie

Vloerplaat

Nisbevestigings-
hoek boven

Gebruik nisbevestigingshoek

Navolgend worden verschillende 
 inzetmogelijkheden voor nisbeves-
tingshoeken getoond. 

Afmetingen in mm

Willekeurige terrasoverkapping

Willekeurige terrasoverkapping met zijdelingse verticale elementen

Bĳ schrift:
BN = breedte van de nis HK = houder kopplaat HT = houder transportprofi el K = cassettebreedte

2 x nisbevestigingshoek 2 x nisbevestigingshoek telkens 1 nisbevestigingshoek
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Sottezza II montage speciale bevestiging

10

5

A

60

17,5

z.B.
UBE

Bevestigingsplaat 
100 x 60 x 5 mm

Zĳ delingse verspringing 
i.v.m. obstakel

Bevestigingsplaat 
100 x 100 x 5 mm

Cassettebreedte 2Cassettebreedte 1

Onderlegplaat 
100 x 30 x 5 mm

60

5

1017,5

Nisbevestigingshoek 
60 x 60 x 5 x 100 mm

Bevestigingsplaat 
100 x 100 x 5 mm

Onderbouwelement

Onderlegplaat 
100 x 30 x 5 mm

Cassettebreedte 2Cassettebreedte 1

Montagevoorbeeld met nisbevestingshoek met bevestiging- en onderlegplaten

Navolgend wordt aan de hand van 
twee voorbeelden de inzet van spe-
ciale bevestigingen getoond. Afhan-
kelijk van de bouwsituatie en de ge-
wenste zonwering moeten de juiste 
bevestigingen worden gekozen.

• De transportprofiel houders op de 
rechter kant kunnen met onderleg-
platen onderlegt worden bv. aan 
de verbindingsplaats met bevesti-
gingsplaten.

• De verschroevingen aan de verbin-
dingsplaats zitten zijdelings aan 
de dakdragers of direct in de dak-
dragers, afhankelijk van de breedte 
van de dakdragers.

Bevestiging Sottezza II aan dak 
met zijdelings verticaal element

Door de zĳ delingse bevestiging aan het verti-
cale element komen alle bevestigingen 5 mm 
lager te liggen, zodat deze op de plek van de 
koppeling en rechts telkens 5 mm lager komen 
te liggen.

Bevestiging Sottezza II met 
 zijdelingse verspringing

Door de linker zĳ delingse verspringing komen 
alle bevestigingen 5 mm lager te liggen, zodat 
deze op de plek van de koppeling en rechts 
 telkens 5 mm lager komen te liggen

Bĳ schrift:
UBE = Onderbouwelement
A =  Afhankelĳ k van de breedte 

van de vreemde dakdrager
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Afstandshouder (rechthoek profi el 
100 x 30 x 35 mm)

35 mm

Detail afstandshouder (rechthoek 
 profi el) 100 x 30 mm (schroeven op 
l ocatie)

Montage Sottezza II met afstandshouder (rechthoek profiel)

Wanneer een grotere afstand naar het dak 
 nodig is (b.v. Inzet van een lichtlĳ st of een dak-
ventilator), dan is dit met de afstandshouder te 
realiseren. 
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Terrasoverkapping met 
vaste beglazing SUPER LITE

Textiele terrasoverkapping 
Plaza Pro met Paravento 
en VertiTex

Terrasoverkapping Terrazza
met zonwering Sottezza II

Textiele terrasover-
kapping Plaza Home 
en Paravento 

Glasoase® met zonwering 
WGM en profielloze elementen
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