Lichtlijst Lux/Lux Design, verwarmingssysteem Tempura

Een gevoel van welbehagen

voor lange uren op het terras
Met de lichtlijst Lux/Lux Design en het
verwarmingssysteem Tempura creëert u gezelligheid en kunt u
beduidend langer genieten van uw terras

www.weinor.nl

Lichtlijst Lux/Lux Design, verwarmingssysteem Tempura

Met het verwarmingssysteem Tempura hoeft
er geen enkele party
meer wegens koud weer
naar binnen worden
verplaatst.

Puur comfort –
met warmte en licht
Geniet ook ’s avonds van uw terras,
wanneer het frisser wordt
Met de lichtlijst Lux/Lux Design en het verwarmingssysteem
Tempura kunt u ook bij het invallen van de duisternis en
bij koele temperaturen van uw terras genieten. Terwijl de
lichtlijst uw terras onderdompelt in een sfeervol licht, zorgt
de terrasverwarming voor een behaaglijke warmte. Op die
manier verlengt u uw terrasseizoen!
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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 WeiTronic Remoto besturen.
De lichtsterkte en de verwarming
kunt u zelfs regelen.

Intelligente oplossingen
uit één hand

Perfect afgestemd – alles
past bijeen
weinor staat niet alleen voor
eersteklas zonneschermen,
serres en terrasoverkappingen, wij bieden u ook de
makkelijke bediening aan
van alle elektronische componenten, zoals bijvoorbeeld
de lichtlijst Lux en het verwarmingssysteem Tempura.
Daar u bij ons alles uit één
hand ontvangt, zijn alle
producten perfect op elkaar
afgestemd.

Intelligente
accessoires
U hebt reeds een zonnescherm
en u zou nu graag verlichting
en verwarming laten aanbrengen? Met de producten
van weinor is dat geen probleem! De lichtlijst en het
verwarmingssysteem kunnen
dankzij de eenvoudige montage op de muur ook later
nog worden geïnstalleerd. Dit
is natuurlijk ook van toepassing wanneer u een ander
fabricaat zonnescherm bezit.

weinor zonnescherm
met een reusachtige
kleurenkeuze
Exclusief bij weinor: kiest
u uit 47 standaardkleuren
voor het scherm, 8 bijzonder
krasvaste en vuilafstotende
WiGa-Trend kleuren (5 %
meerprijs) en 200 extra
kleuren voor uw weinor verwarmingssysteem Tempura
of lichtlijst Lux. Kiest u voor
een kleur die bij het scherm
of bij uw huis past.

Profiteer van absolute kleurgelijkheid – bij weinor gebeurt
het aanbrengen van de poedercoating in de eigen fabriek.
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Lichtlijst Lux/Lux Design, verwarmingssysteem Tempura

Sfeervol dimmen in een
handomdraai
Met de afstandsbediening
WeiTronic kunt u de verlichting volledig volgens uw
wensen regelen.

Een behaaglijke sfeer

tot’s avonds laat
Licht aan voor een schitterend licht op uw terras
Creëer een gezellige sfeer voor uzelf en voor uw gasten.
De weinor lichtlijsten Lux of Lux Design kunnen makkelijk
op de muur van het huis worden aangebracht en ze zijn
bedienbaar met een afstandsbediening. Zo schept
u naar believen de juiste sfeer voor de grillparty of het
romantische tête-à-tête op uw terras.
Als rechte lijnen of
ronde vormen beter
passen bij uw woonstijl:
weinor biedt het passende
design voor elke smaak!
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Praktisch, compact en flexibel –
de Tempura-warmestraler kan
ook los van een zonnescherm,
overal op uw terras worden
aangebracht.

Aangename warmte voor
outdoor-welbehagen
Het Tempura-verwarmingssysteem verspreidt heerlijke warmte

Bijzonder aangename warmte door de modernste
infrarood-techniek van weinor
Het Tempura-verwarmingssysteem van weinor werkt in
principe net zoals de zon.
Het brengt elektromagnetische golven over die door de
huid worden geabsorbeerd
en in warmte omgezet. De
ontstane warmte wordt door
de mens als bijzonder aangenaam ervaren. Om doelgericht te kunnen verwarmen
is de straler 40° naar boven
en naar onder draaibaar.

De Tempura overtuigt door
haar attractieve, compacte
bouw. Daarbij wordt het
kleine formaat van de
warmtestraler mogelijk door
de hoge werkingsgraad van
de korte-golven-technologie.
Het handige, lichte toestel
is ideaal voor gebruik binnen
en buiten – bijvoorbeeld in
een serre of in de Glasoase®
van weinor.

Sneller warm door korte
reactietijd
Reeds één tot twee seconden
na het inschakelen ontvouwt
de volle warmtelevering van
de Tempura zich. Zo kunt
u zich in de kortst mogelijke
tijd op uw terras in een
behaaglijke warmte hullen.
De kwaliteit-buislampen
van Philips overtuigen met een uitzonderlijke levensduur van 5.000 uren.
Voor een snelle, eenvoudige wisseling zorgt het Philips Click-fitsysteem.
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Kwaliteitsnormen Lux/Lux Design en Tempura

Snel en makkelijk
aangebracht
Zowel de lichtlijst als het
verwarmingssysteem kunnen
los van een zonnescherm,
praktisch overal worden aangebracht
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Technische details

Verwarmingssysteem Tempura

Lichtlijst Lux

Lichtlijst Lux Design

Breedte

46 cm

150 cm tot 650 cm
(altijd eendelig)

150 cm tot 650 cm
(altijd eendelig)

Hoogte

13 cm

7 cm

4,6 cm

Diepte

11 cm

7,3 cm

8 cm

Gewicht

2,5 kg

5 tot 20 kg; afhankelijk van statt je na breedte

Elektrische aansluiting

AC 230 volt; 50 Hz;
1500 watt; IP 24

AC 230 volt; 50 Hz;
3 tot 7 x 20 watt; IP 44

Bevestiging

houder voor de Opal serie
of universeelhouder

geen speciale
houder nodig

verstelbare houder
0° tot 127°

Aansluitkabel

1,5 m met Schuko-steker of
6,5 m met spatwaterbestendige Schuko-steker

1 m kabel
schakelaar aan/uit

6,5 m
met Schuko-steker

Zendtechniek WeiTronic*

WeiTronic Combio-868 HD
(passend WeiTronic afstandsbediening, zie hoofdprijslijst)

WeiTronic Combio-868 LD-AB
(passend WeiTronic afstandsbediening,
zie hoofdprijslijst)

Draaibaar

naar onder tot 40°

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 %)

* tegen meerprijs

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 normaal gebruik trotseert de
lichtbalk Lux/Lux Design en Tempura-verwarmingssysteem weerinsvloeden een leven lang.

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

Productie “made in Germany” – met certificaat
en kwaliteitszegel voor de beste weinor kwaliteit
Duurzame schoonheid
De behuizing van de lichtlijst
Lux/Lux Design en van het
Tempura-verwarmingssysteem
bestaan uit hoogwaardige,
corrosievrije materialen.
geteste veiligheid
De lichtlijst Lux/Lux Design
is met het oog op haar technische veiligheid TÜV-getest
(Beschermingswijze IP 44).

Het Tempuraverwarmingssysteem kan ook bij regen in
open lucht blijven. Het heeft
geen bescherming tegen
spatwater nodig. Het gebruik
in open lucht werd door een,
door het TÜV uitgevoerde
spatwatertest bevestigd
(beschermingswijze IP 24).
Beveiliging tegen oververhitting
De ingebouwde koelribben
en de open bouwwijze waarborgen beveiliging tegen
oververhitting van de behuizing.

Optimaal advies van
uw expert
Hoe zich de ideale verlichting
en verwarming van uw terras
vormgeeft, laat u zich het
best van een expeert verklaren. Laat u zich door een
vakman adviseren hoe u uw
terras met verlichting en verwarming vorm kunt geven.
Onze competente vakpartners geven u graag advies en
helpen u met uw technische
en estetische vragen.
Geen kleurverschillen
Bij weinor worden alle elementen voorzien van dezelfde
poedercoating – voor gelijkheid van de kleuren en voor
kleurgelijkheid en een identieke glansgraad.
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Ontdek uw terras opnieuw

 weinor zonneschermen

Uw droomterras

 weinor terrassoverkappingen
met zonwering VertiTex

in ieder jaargetijde
Hoe u uw terras ook wilt gebruiken, weinor heeft
het geschikte product voor u – zonneschermen,
terrassoverkappingen 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:

