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De bovengemonteerde serrezonwering
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BEPROEFDE
BESCHERMING TEGEN HITTE
U wilt ook bij hoge buitentemperaturen ontspannen genieten van uw
serre? Vertrouw dan op een betrouwbare zonwering en bescherming
tegen verblinding van boven. En dat kan het beste met de nieuwe
WGM Top van weinor. De bovengemonteerde serrezonwering zorgt
er in hoge mate voor, dat de ruimte onder uw serre of terrasoverkapping niet te heet wordt. Want de installatie weert een groot deel van
de zonnestralen al buiten de glazen overkapping af. Hond en baasje –
beide voelen zich heerlijk op hun gemak onder de WGM Top!

De zonneschermconstructie kan
ook worden ingezet bij serres die
in de woning geïntegreerd zijn
WGM Top kan uitstekend
worden gemonteerd
op elke bestaande overkapping
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… en natuurlijk ook
op de weinor terrasoverkapping Terrazza
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… VOOR ALLE SITUATIES
Past perfect
WGM Top kan op vrijwel elke serre of terrasoverkapping worden
geplaatst, ook bij bestaande systemen. weinor Glasoase of
geïsoleerde serre, terrasoverkapping van hout of met dakoverstek –
de veelzijdige weinor zonwering is altijd de juiste keuze.
U heeft een grote overkapping? Geen probleem! WGM Top is ook
geschikt voor grote breedtes tot 6,5 mtr. uit één stuk.
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De WGM Top is
universeel inzetbaar
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BEHOORLIJK
VEELZIJDIG
Topdesign
weinor hecht veel waarde aan een aantrekkelijk design.
Want de zonwering moet een stijlvolle aanvulling zijn op
de serre of de terrasoverkapping, welke optisch uitstekend in het totale beeld van de huisgevel past. Daarom
levert de WGM Top ook op het gebied van design maximale prestaties – met zijn slanke profielen, het vrijwel
schroefloze uiterlijk en een enorme keuze aan doekdessins en framekleuren.

Top in de wind
De nieuwe weinor serrezonwering slaat dankzij de hoogwaardige
afwerking en het robuuste spansysteem ook bij hogere windsnel
heden tot kracht 6 een topfiguur. De combinatie met een zonne-/
windsensor zorgt ervoor, dat u ook bij sterke wind voldoende
schaduw heeft, maar het zonnescherm tijdig inschuift als het toch
eens wat te stormachtig wordt.
Uw voordeel: de weinor windsensor reageert vertraagd en niet
bij elke afzonderlijke windvlaag, die boven windkracht 6 ligt. Dat
voorkomt dat het zonnescherm voortijdig inschuift en laat u langer
genieten van de zonwering op uw terras.

In topvorm
WGM Top is leverbaar in de versies Stretch en OptiStretch, die voor een strak
doek zorgen. Bij de uitvoering OptiStretch is het doek aan alle vier zijden vast
gespannen. De voordelen: een bijzonder strak doek en geen lichtspleet aan
de zijkanten. De basisversie Stretch is aan 2 zijden gespannen en tussen doek
en zijprofiel bevindt zich een lichtspleet. Bij beide varianten zorgt een krachtig
spansysteem met koorden voor een gelijkmatige doekstand.

Steunvoet top, vast,
in 4 hoogtes: 80, 120,
150 en 220 mm

Steunvoet top, verstelbaar,
in 3 hoogtes: 120 – 165,
165 – 210 en 210 – 255 mm

Steunvoet top voor serie-installaties,
verstelbaar, in 3 hoogtes: 120 – 165,
165 – 210 en 210 – 255 mm

Altijd een optimale oplossing
Met verschillende steunvoeten kan de hoogte tussen overkapping en zonnescherm individueel worden aangepast – afhankelijk van de bouwtechnische eisen.

Exclusieve doekkwaliteit
Kies uit meer dan 150 doekvarianten uw eigen
dessin! Moderne nanotechnologie laat vuil eenvoudig wegdruipen. En de innovatieve techniek
van het spindopverven waarborgt duurzaam
stralende kleuren.

KWALITEIT
EN COMFORT
made by weinor

Beste kwaliteit
made in Germany

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.

Prestaties onder topspanning

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

Het spansysteem van de WGM Top zorgt voor een strak doek. Het
bestaat onder andere uit een nieuw, plat koord en het beproefde
weinor loopwerksysteem. Het platte koord is bijzonder stil en duur
zaam, het weinor loopwerk overtuigt dankzij het geluidsarm in- en
uitschuiven dat het materiaal ontziet.

Handzender met display
BiEasy 15M en BiEasy-app

Automatisch gestuurd
WGM Top wordt standaard uitgerust met een aandrijving zonder ontvanger.
Als u voor een motoraandrijving met draadloze weinor BiConnect besturing
kiest, dan kunt u de zonwering per handzender of via de BiEasy-App heel
eenvoudig bedienen. De zonne-/windsensor laat het zonnescherm automatisch
in- en uitschuiven – of u nu thuis bent of niet.

Technische gegevens van de WGM Top

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

max. breedte

6,5 m bij 5 m uitval

max. uitval

6,0 m bij 6 m breedte

max. doekoppervlak

36 m²

Installaties met meerdere
velden max. breedte

13 m

Windbescherming,
getest tot

windkracht 6 op de schaal van Beaufort en
windweerstandsklasse 3 volgens DIN 13561

Slingeraandrijving

nee

Motoraandrijving

standaard

Overstek

min. 50 tot max. 800 mm

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag:

0/0917/121783-0000 Z

www.weinor.nl I www.weinor.be

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programmawijzigingen
voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.
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