NIEUW!

De textiele pergola-zonwering

Plaza Viva
Terrasgenot bij vrijwel elk weertype
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10.00 uur Ontbijt met het gezin op het terras.
“Het wordt een mooie zomerse dag!”
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Plaza Viva Terrasplezier bij vrijwel elk weertype
20°C

windkracht 1 – 2

Fraaie zonwering
ook voor grote terrassen
Van die mooie zomerse dag op het terras moet u onbezorgd k unnen
genieten. Om dat mogelijk te maken, biedt Plaza Viva de n
 odige
schaduw. En wel op max. 30 m², voor de hele familie inclusief vrienden.
Maar Plaza Viva is niet alleen praktisch. Het scherm past zich met
zijn moderne, slanke design ook aan elke huisgevel aan. En dankzij
de enorme keuze aan aantrekkelijke zonweringdoeken kunt u
uw terras vormgeven zoals u dat wilt.

U wilt genieten van de openlucht? Dan schuift u uw Plaza Viva met een druk
op de knop gewoon naar de positie die u wenst.
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“Geweldig, deze wind!“

Wind

15.30 uur

Het wordt
blijft gewoon uitge
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Plaza Viva Terrasplezier bij vrijwel elk weertype
26°C

windkracht 6

Extreem stabiel
ook bij winderig weer

Onze tip: met de versie
Plaza Viva OptiStretch is het
doek bijzonder strak gespannen en wordt bij wind voor
komen dat de randen van het
doek op- en neerbewegen.

Ja, zo’n zomerse lucht is mooi. Vooral als het zonnescherm ondanks

frisser, het zonnescherm
schoven.

sterke windvlagen veilig staat. Zoals Plaza Viva. Dankzij de beide voorste
staanders is het scherm uiterst windbestendig. Het solide duo garandeert, dat de pergola-zonwering tot windkracht 6 uitgeschoven kan
blijven en ook dan nog betrouwbare zonwering biedt. Zelfs bij gevels
met minder dragende ondergronden zoals bijvoorbeeld oude gebouwen
nemen de staanders sterke windlasten veilig op.

OptiStretch of Stretch – altijd een strak doek
Bij de Plaza Viva OptiStretch is het doek aan alle vier
zijden strak gespannen. De voordelen: een bijzonder strak
doek en geen lichtspleet aan de zijkanten. De basis
versie Plaza Viva Stretch is aan twee zijden gespannen
en tussen doek en zijprofiel bevindt zich een lichtspleet.
Bij beide varianten zorgt een krachtig spansysteem
met kabels voor een gelijkmatige doekstand.
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15.50 – 16.00 uur Een korte, zomerse regenbui.
“Nou en, wij blijven droog!”
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Plaza Viva Terrasplezier bij vrijwel elk weertype
22°C

windkracht 1
Nieuw: telescoopstaander voor afvoer
van regenwater
Om regenwater betrouwbaar weg te laten
lopen, is een minimale hoek van het zonnescherm noodzakelijk. Bij de montage kan
deze hoek echter niet altijd worden ge
creëerd. Hier helpt de optionele telescoopstaander. Met een slinger kunt u deze bij
regen omlaagdraaien om de noodzakelijke
hoek te bereiken.

Slimme bescherming tegen regen
voor een droog plekje
Met Plaza Viva blijft u droog, want het regenwater loopt betrouwbaar weg.
Ons recept voor succes: de omlaag te draaien telescoopstaander, het vochtafstotende
zonweringdoek en de waterdicht aan elkaar genaaide banen van het doek
(meer over onze doeken op pagina 10). Zo kunt u heel ontspannen aan uw gedekte
tafel blijven zitten en genieten van het buiten zijn in de regen.

Best wel flexibel
Bij het omlaag draaien van het bovenstuk van de
staander met de slinger wordt de installatie ontlast
en blijft deze stabiel. Dit is mogelijk dankzij de losse
lagers van de muurconsole en een compensatie
scharnier aan het bovenstuk van de staander. Beide
elementen zorgen ervoor, dat het gehele zonnescherm optimaal aan de hoek wordt aangepast.
Afb. 1: De losse lagers van de muurconsole
ontlasten de gehele installatie, als het zonnescherm
aan de t elescoopstaander omlaaggedraaid wordt.
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Afb. 2: Dankzij het compensatiescharnier aan
de staander kan de zonweringconstructie flexibel
worden aangepast aan de veranderde hoek.

Beste kwaliteit, maximaal comfort
ook in de details
Wie voor weinor producten kiest, kan vertrouwen
op topkwaliteit. Wij maken uitsluitend gebruik van
hoogwaardige materialen.
Dat geldt ook voor Plaza Viva. Met talrijke technische
hoogtepunten zet het zonnescherm nieuwe maat
staven.

Beste kwaliteit
made in Germany

Mooi en zonder schroeven
Plaza Viva is zo gebouwd, dat van buiten vrijwel geen schroefkoppelingen te zien zijn. Daardoor oogt het design van het
zonnescherm slank, modern en elegant. Maak van uw gevel
een sieraad met Plaza Viva!

Goed beschermd
De rondom gesloten en robuuste zonnescherm
cassette beschermt het doek en de technische uitrusting betrouwbaar tegen de weersomstandigheden. Zo
beleeft u lange tijd plezier aan uw weersbescherming.

Spannend en stil
Het spansysteem van de Plaza Viva zorgt voor een strak
doek. Het bestaat onder andere uit een nieuw, plat koord
en het beproefde weinor loopwerksysteem. Het platte
koord is b
 ijzonder stil en duurzaam, het weinor loopwerk
overtuigt dankzij het geluidsarm in- en uitschuiven dat
het materiaal ontziet.

21.30 uur

Licht en warmte
door LED-licht en warmtestraler
Uw opties voor meer comfort: geniet van avonden op het
terras onder warmwitte en traploos dimbare LED-spots.
Met het verwarmingssysteem Tempura kunt u het terras
ook in de koelere uurtjes gebruiken. De warmtestraler is
achteraf aan te brengen en wordt onopvallend aan de gevel
van het huis bevestigd.

Handzender met display
BiEasy 15M en BiEasy App

U kunt uw terrastechniek
ook met io-homecontrol®
van
aansturen.

Comfortabele besturing
via handzender, sensor of App

Kinderen in bed … koude rosé in de glazen.

“Wij genieten van ons terras met sfeervol
licht en comfortabele warmte.”
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Plaza Viva wordt standaard uitgerust met een aandrijving
zonder ontvanger. Kies voor een motoraandrijving met
draadloze weinor BiConnect besturing, dan kunt u per
handzender of via de BiEasy-app zonwering, verlichting
en verwarming heel eenvoudig bedienen. De zonnesensor
laat het zonnescherm automatisch uitschuiven – of u nu
thuis bent of niet.

Aangename atmosfeer
door perfecte doeken
Exclusieve doekkwaliteit
Kies uit meer dan 150 doekvarianten uw
eigen dessin! Uni of strepen, moderne aarde
tinten of stralende, zomerse tinten: bij weinor
vindt u voor elke smaak het juiste doek. En de
innovatieve techniek van het spindopkleuren
waarborgt duurzaam stralende kleuren.

Optimale bescherming van het doek
Teflon-weefselbescherming en nanotechnologie zorgen voor
een vuilbestendige impregnering van het weinor zon
weringdoek. De vuilbestendige beschermlaag vermindert
tevens de kans op verontreinigingen.

colours

by weinor®

Topactuele framekleuren
Bij weinor kunt u kiezen uit meer dan 50 standaardkleuren
en meer dan 150 extra RAL-kleuren. De in eigen fabriek
uitgevoerde poedercoating waarborgt kleurechtheid en een
gelijke glansgraad.

De ideale aanvulling
voor uw Plaza Viva

Paravento –
het stijlvolle zijzonnescherm

Aanvullende, aantrekkelijke bescherming
tegen inkijk en zonwering van voren
Juist bij laagstaande zon in de avond is de Volant Plus van weinor
de perfecte oplossing tegen verblindend licht. De Volant Plus kan
met de slinger omlaag worden gedraaid en biedt dan ook betrouwbare bescherming tegen inkijk. De Volant Plus is ook leverbaar met
licht- en luchtdoorlatende doeken uit de collectie screens by weinor®.

Technische gegevens van de Plaza Viva
max. breedte

6m

max. uitval

5m

Meerdelige installaties

optioneel

Windbescherming

getest tot: windkracht 6 (Beaufort)

Regenbescherming*

vanaf een hoek van 4°

Dakhelling

4° – 25°

Montagevariant

montage aan wand, plafond en op het dak mogelijk

Motoraandrijving

standaard

*w
 aterafvoer door telescooptechniek wordt pas bereikt vanaf een minimale hoek van het
zonnescherm van 4° en door de telescoopstaander volledig omlaag te draaien
(uitzondering: de optie Volant Plus. Hier bedraagt de noodzakelijke minimale hoek 5°).

Paravento beschermt tegen onge
wenste inkijk, zon en koele zijwind.
Als voordelige oplossing kan de slanke,
solide cassette praktisch overal worden
gemonteerd. In combinatie met een
topactueel dessin uit de weinor doekcollectie creëert de Paravento aan
trekkelijke accenten.

VertiTex –
de verticale zonwering
Met de aan de buitenzijde gemonteerde
verticale zonwering van de VertiTex-serie
biedt weinor een optimale oplossing
voor zonwering, bescherming tegen
verblinding, windbescherming en bescherming tegen inkijk in één. Doek en
techniek zijn in een extra kleine cassette
ondergebracht, waarmee toch grote
oppervlaktes beschaduwd kunnen
worden. De met de red dot bekroonde
VertiTex is verkrijgbaar in diverse uit
voeringen, kleuren en doekkwaliteiten.

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag:

10.000/0417/121074-0000 Z

www.weinor.nl I www.weinor.be

Technische wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.
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