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Grote verticale glasoppervlaktes laten zonlicht bijna ongehinderd door. 

Met als gevolg: warme binnenruimtes en onaangename verblindende 

effecten. Met de exterieure verticale zonwering van de VertiTex serie 

biedt weinor de oplossing: zonwering, bescherming tegen verblinden, 

windbescherming en zichtbescherming in één. Doek en techniek zijn 

in een  extra kleine, sierlijke cassette ondergebracht, waarmee toch  grote 

 oppervlaktes beschaduwd kunnen worden. De met de red dot onder-

scheiden VertiTex is afhankelijk van windbelasting en vereisten in 

 verschillende uitvoer ingen, kleuren en doekkwaliteiten verkrijgbaar. 

weinor VertiTex – 
kleinste cassette voor grote doekbreedtes 
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weinor VertiTex in één oogopslag

Award-winnend 
ontwerp – voor 
een mooi 
gevelaanzicht

Comfortabele afstandsbediening – 
   met nieuwe BiConnect techniek

VertiTex kenmerken

Kleinste cassette ook 
voor grote breedtes – in 
 verschillende varianten: 

• VertiTex railgeleiding 
• VertiTex draadgeleiding
• VertiTex WeiTop on

ee
ge

g g
• VertiTex WeiTop

Geoptimaliseerd voor 
het gebruik met serres 
en terrasdaken

seerd voor Geoptimaliseerd
ebruik met serres het gebrui

en terrasdakenen te
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Productvoordelen in detail
Kleine cassettes, groot design: de kenmerken van weinor VertiTex

Kleinste cassette – ook voor grotere systeemafmetingen

De VertiTex heeft door zijn elegant 
ontwerp de red dot award gewon-
nen. Hierdoor is de vertikale zon-
wering een echt  plus punt voor de 
gevels:

• attractief ontwerp 
• kleuren op wens in overeenstem-

ming met gevel
•  grote doekkeuze – daaronder  

vele naadloos zonder storende 
dwarsnaad

•  zichtdoorlatende doeken: 
Soltis® en Perluca

Award-winnend ontwerp – voor een mooi gevelaanzicht

De cassette van de VertiTex is bij-
zonder klein en onopvallend. Dankzij 
het  gepatenteerde OptiFlow-systeem® 
is zij ook geschikt voor de bescha-
duwing van grote oppervlaktes.
•  cassette-afmetingen 74 mm, 

86 mm (kleinstmogelijke wordt 
 geleverd)

•  max. breedte 600 cm, 
hoogte 400 cm

•  elegant alternatief voor een 
 rolluik, geen uitzichtsbeperking

• ideaal voor wandmontage 
•  met kabel of geleidingsrail

Met de BiConnect afstandsbediening 
van weinor kan men de VertiTex 
comfortabel bedienen. In combinatie 
met de BiSens weersensoren loopt 
de vertikale zonwering geheel vol-
gens behoefte uit of in.

De BiConnect draadloze afstands-
bediening 
•  ultrabeveiligd signaal door routing 

functie
• ontvanger in de motor geïntegreerd 
•  ook voor huizen met metaal bedek-

te gevels en dikke isolatielagen

Comfortabele draadloze afstandsbediening – met BiConnect 
 techniek
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VertiTex railgeleiding VertiTex draadgeleiding VertiTex WeiTop

Techniek

Max. breedte 600 cm 600 cm 600 cm 

Max. systeemhoogte 400 cm 
bĳ  breedte max. 350 cm

400 cm 
bĳ  breedte max. 350 cm

240 cm

Max. beschaduwd oppervlak 14,4 m² 14,4 m² 14,4 m²

Cassettetype 74 
(82 x 74 mm)

●  tot 300 cm systeemhoogte ●  tot 300 cm systeemhoogte ● alle systeemhoogtes

Cassettetype 86 
(95 x 86 mm)

●  vanaf 301 cm systeemhoogte ●  vanaf 301 cm systeemhoogte ⎯

Serie-installatie ○ ○ ○

Motoraandrĳ ving ● standaard, zonder slinger ● standaard, zonder slinger ● standaard, zonder slinger

Montagevarianten muur-, plafond- en dagkantmontage mogelĳ k dakgotenmontage Terrazza

Design

47 standaardkleuren ● ● ●

Andere RAL-kleuren ○ ○ ○

9 WiGa-trendkleuren ● ● ●

Andere structuurkleuren ○ ○ ○

weinor doekcollectie ● ● ●

Glasvezelscreen op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Besturing

Afstandsbediening 
BiConnect ○ ○ ○

Overige afstandsbedieningen zie blz. 15

Zonder radio klaar om aan te sluiten 
 bekabeld

klaar om aan te sluiten 
 bekabeld

klaar om aan te sluiten 
 bekabeld

Weersensoren

Zonne-windsensor 
BiSens SW-Solar ○ ○ ○

Zonne-windsensor 
BiSens SW-230V ○ ○ ○

Zonne-wind-regensensor 
BiSens SWR-230V ○ ○ ○

Kwaliteit

Windweerstandsklasse windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561

Varianten van weinor VertiTex

VertiTex varianten

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelijk
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Productvoordelen in vergelijking

Eigenschappen in vergelijking (met identiek doek)

VertiTex rail geleiding 
 (cassette 74/86)

VertiTex draadgeleiding 
(cassette 74/86)

Vertitex WeiTop
(cassette 74)

Windstabiliteit ● ● ● ● ● ●

Windbescherming ● ● ● ● ● ●

Geruisloze bediening ● ● ● ● ●

Zonwering ● ● ● ● ● ● 

Inkĳ kbescherming ● ● ● ● ● ● ● 

Luchtcirculatie ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Insectenbescherming ● ● ●

● ● ●  uitstekend  ● ●  zeer goed  ●  goed

VertiTex rail geleiding 
 (cassette 74/86)

VertiTex draadgeleiding 
(cassette 74/86)

Vertitex WeiTop
(cassette 74)

Vensters ● ● ⎯

Balkons ● ● ⎯

Plaza Pro ● ● ⎯

weinor Terrazza en Glasoase®

Voorzĳ de zonder opstaande 
 dakrand met dakgoot ⎯ ⎯ ●

Voorzĳ de met opstaande dak-
rand speciaal voor inspringende 
staanders

⎯ ● ⎯

Alle zĳ delĳ ke montage situaties ● ● ⎯

● beschikbaar
⎯ niet beschikbaarToepassingsmogelijkheden van VertiTex kabel-/railgeleiding en WeiTop
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Rode balkVertiTex doeken

Speciale klimaatdoeken zijn zeer 
 geschikt voor de VertiTex. Dankzij 
hun fijne perforatie zijn deze lucht-
doorlatend en verhinderen het 
 opbouwen van warmte. Gelijktijdig 
beschermen ze tegen wind terwijl 
de doorkijk blijft (zichtdoorlatend 

van donker naar licht). Natuurlijk 
zijn ook de doeken uit de standaard-
col lectie colours by weinor® verkrijg-
baar. Een grote keuze van extra brede 
doeken maakt het beschaduwen 
zonder naden  mogelijk.

Speciaal doek – zichtdoorlatend en temperatuurregelend

• hoogwaardig acryl kwaliteit
• aangetoond over tientallen jaren
• baanbreedte: 120 cm
• brede artikelen: 240 cm (naadloos)
• spindopgeverfd

•  geperforeerde acryl kwaliteit
• lucht- en lichtdoorlatend 

 klimaatbestendig doek
• zichtdoorlatend van donker 

naar licht
• baanbreedte: 120 cm
•  brede artikelen: 240 cm (naadloos)
•  spindopgeverfd

 Perluca

Soltis® 93

• lucht- en lichtdoorlatend 
 klimaatbestendig doek

• zichtdoorlatend van donker 
naar licht

• baanbreedte: 177 cm 
(Soltis® 86, 92)

• brede artikelen: 267 cm
(Soltis® 86, 92, 93)

Soltis® 86

Soltis® 92

•  innovatieve polyester kwaliteit
•  zeer elestisch met Memory-Effekt®
• baanbreedte: 120 cm
• spindopgeverfd
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Framekleuren

Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuze mogelijkheden

weinor coat in de eigen fabriek. 
Hierdoor worden een uniforme 
kleur en een identieke glansgraad 
 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

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. 



14

BiConnect afstandsbediening

Handzender weinor BiEasy
•  betrouwbaar door beveiligde 

 zendfrequentie (868 MHz)
• tot 100 m reikwijdte 

BiRec radio-ontvanger
•  verschillende radio-ontvangers 

afhankelijk van de combinatie van 
functies 

•  passend voor zonnescherm-uitrus-
ting –  bijv. voor het in- en uitlopen 
van het zonnescherm of voor het 
dimmen van de verlichting 

weinor BiConnect – gecoördineerde besturing voor zonne-
scherm, licht en verwarming

De weinor VertiTex is standaard met 
een  motor uitgerust en kan optio-
neel met de voorgeprogrammeer de 
BiEasy afstandsbediening bestuurd 

worden. U heeft de keuze uit af-
standsbedieningen met verschillen-
de aantallen kanalen: u kunt kiezen 
uit 1, 5 en 15 kanalen met display. 

Product BiConnect Somfy RTS Somfy io

VertiTex ●  ●  met additionele draadloze ontvanger Universal Receiver RTS ⎯

● beschikbaar
⎯ niet beschikbaar

BiEasy 15M 
met display

BiEasy 5M
Draadloze afstandsbediening BiConnect

Verwarmingssysteem
Tempura

Alle zonweringen

Lichtbalksystemen

VertiTex WeiTop

BiSens 
weersensoren
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Modernste routing-technologie

De BiConnect draad loze afstands-
bediening zendt bidirectioneel en 
zeer betrouwbaar door  modernste 
Routing-technologie. Hierbij zendt 
de BiEasy handzender het radio-
signaal aan een bereikbare ontvan-
ger. Aansluitend wordt het signaal 
van ontvanger tot ontvanger verder 
geleid, totdat de bedoelde ontvan-
ger bereikt is – en dit razend snel. 
(zie grafiek hieronder)

De voordelen voor de gebruiker:
•  zeker radiosignaal – zelfs bij 

 metaalbeklede gevels of dikke 
 isolatielagen – door Routing- 
technologie.

•  directe terugmelding door 
controle  functie in de afstands-
bediening 

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

•  beveiligde radiofrequentie, geen 
storingen door telefoon of wifi

BiEasy 15M handzender

Uitvoering Afstandsbediende motor BiConnect (geïntegreerde ontvanger)

Motor Elero RolTop-868

Ontvanger in de motor geïntegreerd

Handzender BiEasy 1, 1M , 5, 5M of 15M

Onderhoud ontvanger-demontage door motorenwisseling

Draaimomentuitschakeling ja

Weersensoren BiSens SW-230V, BiSens SW-Solar, BiSens SWR-230V

Voorstelling van de routing-technologie*
Zo wordt het signaal van ontvanger tot ontvanger verder geleid – 
radio-obstakels worden omzeild. 

 = Routing-signaal en Terugmeld-signaal

Gebouw

Ontvanger
1

Ontvanger
2

Ontvanger
3

Doelontvanger
4

* sterk vereenvoudigde weergave

Uitvoering Standaardmotor BiConnect (separate ontvanger)

Motor Becker

Ontvanger extern, BiRec MA

Handzender BiEasy 1, 1M , 5, 5M of 15M

Onderhoud eenvoudig vervangen door separate ontvanger

Draaimomentuitschakeling ja

Weersensoren BiSens SW-230V, BiSens SW-Solar, BiSens SWR-230V

Besturingsvarianten BiConnect
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VertiTex techniek

Het gepatenteerde weinor Optiflow-
systeem® zorgt voor een betrouw-
baar afsluiten van het uitvalprofiel – 
ook met grote doekbreedtes en 
 ondanks een kleinere doekbuis.

Conventionele ophanging
Hier wordt de doekbuis niet over de 
gehele breedte ondersteund.
Het resultaat:
• geen optimale doekpositie 
•  op lange termijn wordt het doek 

 bevuild door het midden steunlager

OptiFlow-systeem®
Hier ligt de doekbuis zwevend in 
het glijprofiel: hij wordt op ieder 
 moment over de totale breedte 
 ondersteund en kan zo niet door-
buigen.
Het voordeel:
•  optimale doekpositie zelfs bij 

 grote doekbreedtes
•  op lange termijn beschermd doek 

door een speciale coating van 
het glijprofiel

Gepatenteerd OptiFlow-systeem® 
voor een optimale doekstand

De voordelen van een ondersteunde doekbuis

Doekbuis opgerold: Het glĳ profi el (1) onder-
steunt de doekbuis over de gehele lengte en 
voorkomt hiermee eff ectief het doorbuigen.

Doekbuis afgerold: De doekas zakt gecontro-
leerd in de doekbuislagering (2). Het glĳ profi el 
ondersteunt verder over de gehele lengte.
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VertiTex railgeleiding in detail

Bij een iets mindere windbelasting 
wordt de VertiTex met geleidingsrail 
aanbevolen – voor de zonwering van 
vensters, balkons en terrasdaken.

• uitvalprofiel wordt met glijders in 
de geleidingsrail geleid  

 

VertiTex railgeleiding

Breedte in cm Aantal consoles

 60 – 260 2

261 – 400 3

401 – 460 3

461 – 520 4

521 – 600 4

Systeemhoogte in cm

Cassettetype 74   0 – 300 

Cassettetype 86 301 – 400 

in cm
Soltis® 
86, 92

Soltis® 
86, 92, 93

Acryl Perluca
WeiTex 
polyester

Baanbreedte

Systeemhoogte
177 267 120 240 120 240 120

  0 – 100 N N N N N N N

101 – 150 N N D N D N D

151 – 220 D N D N D N D

221 – 340 D N*/D — — — —
341 – 400 — D — — — —

N – naadloos: doek naadloos N* – doek naadloos tot systeemhoogte 250 cm
D –  dwarsnaad: doek met dwarsnaad, stofstructuur dwars, dwarsnaad altĳ d in onderste of 

bovenste derde deel

Glasvezel screen op aanvraag leverbaar met cassettetype 86 tot systeemhoogte 240 cm.

Zeer gemakkelijk montage: 
De cassette word boven de consoles 
aan de muur of met de plafondcon-
sole op het vensterlatei bevestigd. 
De geleidingsrail wordt niet onder 
de cassette geschroefd, maar in het 
voorgevormde verbindingspunt op-
genomen. Hierdoor is de verbinding 
flexibel, en kan de afstand van de 
cassette tot de geleidingsrail gecom-
penseerd worden. 

De geleidingsrail wordt uitsluit end 
door de sleufgaten aan de bouw-
zijdige ondergrond bevestigd. Hier-
door krijgt de positie van de gelei-
dingsrail enkele millimeters speling. 
 Deze speling dient ertoe, om de 
 positie van het doek en de gelei-
dingsrail te optimaliseren en zo een 
optimaal in- en uitlopen mogelijk 
te maken.

Geleidingsrails (voor VertiTex railsgeleiding)

De geleidingsrail kan door de sleufgaten zo ge-
positioneerd worden, dat het optimaal opzetten 
van de cassette mogelĳ k wordt.

De geleidingsrails worden onder de cassette 
aan de wand geschroeft.
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Sleufgaten – geleidingsrail

Aantal stanzingen afhankelijk van de geleidingsraillengte

Geleidingsraillengte 
in mm

Standaard aantal stansen
ter beves tiging van de geleidingsrail. Stobgat Ø 5,2

500 – 1.500 4

1.300 5

2.000 6

2.500 7

3.000 8

3.500 9

50
50

5

5,2

53

35

18

Vooraanzicht geleidingsrail

Isometrisch aanzicht van de geleidingsrail

Bovenaanzicht 
afmetingen geleidingsrail

Positie sleufgaten geleidingsrail
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VertiTex draadgeleiding

Met de VertiTex draadgeleiding kun-
nen vensters, balkons, teras daken en 
serres beschaduwd worden.

• filigraan optiek
• weinig ruimtebehoefte aan de 

 zijkant
• goede luchtcirculatie, omdat het 

doek bijna los hangt

VertiTex draadgeleiding

Breedte in cm Aantal consoles

 60 – 260 2

261 – 400 3

401 – 460 3

461 – 520 4

521 – 600 4

Systeemhoogte in cm

Cassettetype 74   0 – 300

Cassettetype 86 301 – 400 

in cm
Soltis® 
86, 92

Soltis® 
86, 92, 93

Acryl Perluca
WeiTex 
polyester

Baanbreedte

Systeemhoogte
177 267 120 240 120 240 120

  0 – 100 N N N N N N N

101 – 150 N N D N D N D

151 – 220 D N D N D N D

221 – 340 D N*/D — — — —
341 – 400 — D — — — —

N – naadloos: doek naadloos N* – doek naadloos tot systeemhoogte 250 cm
D –  dwarsnaad: doek met dwarsnaad, stofstructuur dwars, dwarsnaad altĳ d in onderste of 

bovenste derde deel

Glasvezel screen op aanvraag leverbaar met cassettetype 86 tot systeemhoogte 240 cm.

De roestvast stalen kabel loopt door 
een sleufgat in het eindkap uitval-
profiel, die uit een gegoten legering 
 gemaakt is. Het sleufgat maakt een 
vrije slag van de kabel mogelijk, 

wat bijv. bij sterke windbelas tingen 
een achter de rand blijven hangen 
verhinderd. Bovendien draagt het 
bij tot een  veilig en schoon functio-
neren.

2828

9.39.3

Breedte VertiTex
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De kleine kabelhouder wordt 
standaard  meegeleverd.

De vensterbankhouder moet bijv. op 
een vensterbank bevestigd worden.

VertiTex kabelhouder van de VertiTex draadgeleiding

Ve
ns

te
r

Vensterbank

Ve
ns

te
r

Vensterbank

ca
. 3

0

Bevestiging op vensterbank

Afstand tot vensterbank

Afstand tot vensterbank

Vensterbank

ca
. 3

0

Ve
ns

te
r

Vensterbankhouder

Kabelhouder, klein

Kabelhouder, groot

Kabelhouder, mini

27

5

30 55

5

5

33

30

18

ø 9
6.

5
6.

5

10

10 7.5

7.
5

47
.527

.5
12.5

7.
5

90

60

90°

28

7

10 25

12
10

68

9

9

60

40

90°

7

10
25

8.5

28

7.
5

3

6.8

24 3

6.
8

Ve
ns

te
r

Vensterbank

ca
. 3

0

7

41

32

8

282117

8.5

18

90° 6.
8

28
4.110.2 6.8

10
.5

12
.6

4.1
27

.6
Afstand tot vensterbank
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VertiTex WeiTop in detail

De VertiTex WeiTop is speciaal voor 
weinor Terrasdaken, Glas oases® en 
serres zonder opstaande dakrand 
ontwikkeld: 
• gemakkelijk aan te passen – 

wordt eenvoudig in de dakgoot 
 ingehaakt

• speciale oplossing voor insprin-
gende dakstaanders

VertiTex WeiTop 

Systeemhoogte in cm

Cassettetype 74 0 – 240

Cassettetype 86 —

De kabelhouder van de VertiTex 
WeiTop
De verschillende kabelhoudersteu-
nen zijn voor de WeiTop producten 
montage-situaties ontworpen:
Door een eenvoudig regelmechanis-
me kan de kabelhouder in de 
 gewenste stand draaien.

Bevestiging van de VertiTex WeiTop aan een ronde staander

Voor het gebruik van inspringende 
staanders leveren wij ook de 
 overeenkomstige kabelopname.

Kabelhouder voor rondom lopende installaties 
van de WeiTop Producten

Kabelhouder voor WeiTop producten

in cm
Soltis® 
86, 92

Soltis® 
86, 92, 93

Acryl Perluca
WeiTex 
polyester

Baanbreedte

Systeemhoogte
177 267 120 240 120 240 120

  0 – 100 N N N N N N N

101 – 150 N N D N D N D

151 – 220 D N D N D N D

221 – 240 D N — — — —

N – naadloos: naadloze confectie van het doek
D –  dwarsnaad: doek met dwarsnaad, stofstructuur dwars, dwarsnaad altĳ d in onderste of 

bovenste derde deel
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Bevestiging van de VertiTex WeiTop aan een hoekige 
staander

Kabelhouder voor staander

VertiTex aan de zĳ kant van Terrazza VertiTex aan de zĳ kant van Terrazza met 
 opstaaande dakrand

De kabelhouder voor staander dient  
voor de bevestiging aan de zijkant 
van een weinor Plaza Home, weinor 
Plaza Pro, Terrazza of Terrazza met 
opstaande dakrand.

De kabel van de VertiTex ligt dan 
niet voor de staander maar is 
 inspringend verlegd.

VertiTex aan de zĳ kant van Plaza Pro
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Montagemogelijkheden

VertiTex railgeleiding Muur-/dagmontage

Plafond-/dagmontage
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Montagemogelijkheden

VertiTex draadgeleiding Muur-/dagmontage
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VertiTex met inspringende dakstaander

VertiTex WeiTop
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Montage aan de dakgoot Terrazza
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Individuele oplossingen 
met systeem

d

Terrasoverkapping met 
vaste beglazing SUPER LITE

Zonnescherm 
Zonnescherm met 
Volant Plus en Tempura 

Zonnescherm met 
Volant Plus en Paravento

Zonneschermen

Textiele zonwering 
met staanders

Textiele terrasoverkapping 
Plaza Pro met Paravento 
en VertiTex

Terrasoverkapping en Glasoase®

PergoTex II 
en Tempura

Textiele terrasover-
kapping Plaza Home 
en Paravento 

Glasoase® met zonwering 
WGM en profielloze elementen

Terrasoverkapping Terrazza
met zonwering Sottezza II

P T II


