weinor cassette-zonwering Cassita /Cassita Lux

Het elegante zonnescherm

– met perfecte techniek
Het compacte weinor cassette-zonnescherm Cassita overtuigt
door

modern design en uitgekiende techniek

www.weinor.nl

weinor cassette-zonwering Cassita /Cassita Lux

vóór

De weinor Cassita –

klein, maar olala!
Prestatie heeft niets met grootte te maken. Vaak zijn
het juist de kleine, elegante zonneschermen, die door
hun prestaties verrassen.
De Cassita is het compleet uitgeruste cassettezonnescherm voor kleinere en middelgrote
terrassen. In de extreem platte en elegant uitgevoerde cassette is binnen een zeer kleine
ruimte de ultra moderne en uitgekiende
weinor zonweringtechniek ondergebracht.
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Kies uit een uitgebreid
aanbod aan kleurnuances en doekdessins!

Passend bij het design:
prachtige doeken

weinor acryldoeken onderscheiden
zich door hun hoogwaardige afwerking en een hoge scheurvastheid,
die voor een buitengewoon lange
levensduur garant staan. Door een
speciale behandelingsmethode zijn
zij bovendien speciaal tegen uvstralen beschermd. De doeken van
weinor bezitten, dankzij de modernste nanotechnologie, vuil- en waterafstotende eigenschappen.

Combineert u het rijke
kleurenassortiment voor het
scherm met meer dan 140
schitterende doekdessins
uit de weinor doekcollectie
moments. Laat de kleur van
uw gevel in het scherm en
het zonneschermdoek terugkomen.

Een klein zonnescherm met
een reusachtige kleurenkeuze
Exclusief bij weinor: kiest u
uit 47 standaardkleuren voor
het scherm, 8 bijzonder
krasvaste en vuilafstotende
WiGatrend kleuren (5 %
meerprijs) en 200 extra kleuren voor uw zonnescherm.

De veegtest toont het aan: WiGatrend kleuren zijn niet alleen
krasvast maar ook in hoge mate
vuilafstotend.
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Accessoires weinor Cassita /Cassita Lux

Uitvalshoek naar keuze
De uitvalshoek van het zonnescherm kan van 5 tot 45
graden, afhankelijk van de
montagehoogte en de zonnestand, traploos ingesteld
worden.

Als uitgekiende techniek
met een elegant design …
… gecombineerd wordt, noemen wij dat bij ons Cassita.

Zo beschermd als in een oester!
Het cassette-zonnescherm Cassita biedt optimale bescherming tegen wind en weersinvloeden: het doek en
de zonneschermarmen verdwijnen compleet bij het
sluiten van het scherm. Het uitvalprofiel sluit optimaal
af en zorgt voor een onopvallende optiek en ook voor
jarenlang plezier van uw nieuwe leefruimte!
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Comfortabel door draadloze besturing
Heel comfortabel kunt u vanuit uw lievelingsstoel het zonnescherm, de verwarming
en het licht met de draadloze afstandsbediening Remoto besturen. De
lichtsterkte en de verwarming
kunt u zelfs regelen.

Alles met één simpele handbeweging:
clevere accessoires voor uw comfort

De Cassita Lux – is
inclusief de verlichting

De terrasverwarming verlengt uw terrasseizoen

De Cassita is er ook in de
Cassita Lux uitvoering met
een voorgemonteerde
lichtbalk. De draaibare spots
zijn in dezelfde kleur als
de zonneschermcassette uitgevoerd en vormen zo een
harmonisch geheel. Met hun
aangename licht zorgen de
laagspanningsspots voor een
stijlvolle sfeer.

Het verwarmingssysteem
Tempura maakt het verblijf
op het terras, ook bij koeler
weer, uiterst aangenaam.
De warmtestraling bestrijkt
een relatief groot oppervlak.
De behuizing van het verwarmingssysteem kan naar
wens naar boven en beneden gericht worden.
De kwaliteit-buislampen
van Philips overtuigen met een uitzonderlijke levensduur van 5.000
uren. Voor een snelle, eenvoudige
wisseling zorgt het Philips Click-fitsysteem.

Perfecte en eenvoudige montage ook bij
verschillende bouwkundige situaties door
moderne tweepuntsophanging.
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plafondmontage
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WeiTronic weersensoren voor
zonneschermen, die met een
motor uitgerust zijn, zijn er in
meest uiteenlopende uitvoeringen: als zonneautomatiek,
als zon- en windautomatiek
en als zonne-, wind- en regenautomatiek. Afhankelijk van
hun technische uitvoering laten ze het zonnescherm als de
zon schijnt automatisch uitlopen en als het regent of hard
waait weer inlopen. Zo zorgen
ze voor bescherming en veiligheid ook als u eens niet thuis
385,5
mocht zijn.

446,5

279,5
265,5

wandmontage

Op ieder weertype reageren:
weersensoren WeiTronic

dakspantmontage
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Kwaliteitsstandaards weinor Cassita/Cassita Lux

Veel uitgekiende
technische details
Regenwater wordt bijvoorbeeld door de geïntegreerde
dakgoot langs de zijkant
afgevoerd.
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Technische details

Cassita

Cassita Lux

max. breedte /max. uitval

550 cm / 300 cm

550 cm / 300 cm

kastafmetingen (b x h)

22,1 cm x 12 cm (zonder consoles)

22,1 cm x 12 cm (zonder consoles)

gekoppelde schermen

neen

neen

aandrijving d.m.v. handslinger

ja, optional

neen

motoraandrijving

ja, optional

ja, optional

draadloze besturing WeiTronic

WeiTronic Combio-868 MA,
tegen meerprijs (met bijpassende
WeiTronic handzender)

WeiTronic Combio-868 MA,
WeiTronic Combio-868 LD,
tegen meerprijs (met bijpassende
WeiTronic handzender)

instelling uitvalshoek

5° tot 45°

5° tot 45°

stofkeuze

grote doekkeuze uit de
bestaande weinor collecties

grote doekkeuze uit de
bestaande weinor collecties

47 standaard RAL-kleuren

ja

ja

andere RAL-kleuren

ja, tegen meerprijs (10 %)

ja, tegen meerprijs (10 %)

8 WiGa-Trend kleuren

ja, tegen meerprijs (5 %)

ja, tegen meerprijs (5 %)

andere structuurkleuren

ja, tegen meerprijs (15 %)

ja, tegen meerprijs (15 %)

montagevarianten

wand-, plafond- en
dakspantmontage

wand-, plafond- en
dakspantmontage

verlichting

achteraf monteerbaar,
tegen meerprijs

ja

Technische veranderingen voorbehouden.

Wij willen alleen de beste kwaliteit leveren
weinor gaat van het design en de materialen
tot en met de verwerking, montage en service voor kwaliteit. Bij normale handhaving
trotseerd de Cassita weerinvloeden het heel
leven doorheen.

Aantoonbaar de beste kwaliteit
Zonweringtechniek, die aan de hoogste eisen voldoet

Productie “made in Germany” – met brief en
kwaliteitszegel voor de beste weinor kwaliteit
Kwaliteit komt bij ons op de
eerste plaats. Daarom bezit
een groot deel van onze
producten het TÜV-certificaat. weinor investeert veel
in de ontwikkeling van nieuwe producten. Het resultaat:
innovatieve producten
“made in Germany”.
De hamertest
Terwijl gegoten onderdelen
kapot kunnen springen, blijft
het materiaal, dat
van een speciale
legering gemaakt
is, zelfs heel als er
met een hamer op
geslagen wordt.

Duurzaamheid
Wij besparen nergens
op. Alle kleine onderdelen, zoals schroeven, moeren en bouten
zijn van roestvast staal en
gaan een leven lang mee.
Alle andere onderdelen worden volgens een geperfectioneerde methode poedergecoat, waardoor ze duurzaam
slag- en krasvast zijn.

Optimale advisering door
uw expert
Hoe de ideale zonweringoplossing met de Cassita er
voor uw terras uitziet, kunt
u zich het beste door een
expert uit laten leggen. Onze
competente vakhandelaren
adviseren u graag en ondersteunen u met raad en daad
bij alle technische en esthetische eisen.

Slijtagevrij
Ook na 40.000 keer openen
en sluiten vertoont de ronde
stalen schakelketting in het
middengewricht geen spoor
van slijtage en daarom geven
wij u daarop 10 jaar garantie.
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Ontdek uw terras opnieuw

 weinor zonneschermen

Uw droomterras

 weinor terrasdaken

in ieder jaargetijde
Hoe u uw terras ook wilt gebruiken, weinor heeft
het geschikte product voor u – zonneschermen,
terrasdaken en serres
Uw weinor vakhandelaar begeleidt u als ervaren
zonweringspecialist van de advisering en de
planning tot en met de realisatie. Hij
helpt u uw terraswensen te realiseren
en ondersteunt u te allen tijde met
raad en daad.

 weinor serres

www.weinor.nl

Belangrijke aanwijzingen:
Bij de confectionering en bij het vouwen van het
doek kunnen vouwen voorkomen. Daarbij kunnen
speciaal bij lichte kleuren donkere kleurafwijkingen
ontstaan. Bij zomen, naden en banen ontstaan wikkelvouwen door het feit, dat het weefsel uit meerdere
lagen bestaat en door een verschillende wikkelsterkte
op de doekas. De daardoor voorkomende stofspanningen kunnen er toe leiden, dat het doek een lichte golving vertoont (bijv. wafel- of visgraatmotieven). In principe komen deze effecten bij vrijwel alle doeken voor.
De levensduur van het doek wordt hierdoor echter op
geen enkele wijze beïnvloed.

Zonwering dient u bij regen en wind in te laten
lopen. Doek, dat nat geworden is, kan vouwen
vertonen. Nat geworden doek voor het inlopen eerst
laten drogen (let op de windkracht en voorkom
doorhangen door regenwater). Afhankelijk van de
bestelde kleur van het scherm leveren wij alle kleine
onderdelen, zoals handslingers en aandrijvingen bij
schermen met aandrijving d.m.v. handslinger in de kleur
zwart (RAL 9005), wit (RAL 9016) of grijs (weinor 7319).
Technische veranderingen voorbehouden. Druktechnisch zijn kleurafwijkingen mogelijk.
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Voor meer info kunt u zich tot uw vakhandelaar wenden:

