
BLIKVANGER
  verticale zonwering VertiTex II

NIEUW!

kleinste cassette
Alleen bij weinor:

Cassettehoogte 7,5 cm – zelfs tot 6 m breedte

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases



De verticale zonwering VertiTex II beschermt tegen verblindende zon,  

het opwarmen van het terras en binnenruimtes en tegen nieuwsgierige 

blikken. Ook parket, tapijt en meubels worden beschermd. Toch laat de 

textiele schoonheid afhankelijk van de doeksoort ook de doorkijk naar 

 buiten toe. Ook grote ramen kunnen met VertiTex II van zonwering worden 

voorzien. De bijzonder kleine cassette past harmonieus bij uw huisgevel.

VertiTex II – goed beschermd genieten

VertiTex II Rail I Framekleur WT 029/80081 I Dessin StarScreen 7-103





Beschermd terras 
De weinor verticale zonwering kan flexi-
bel en decent aan de terrasoverkapping 
worden bevestigd en biedt zo een be-
trouwbare bescherming aan alle zijden – 
ook bij laagstaande zon en bij wind.

Mooier wonen in Balconia 
VertiTex II is op het balkon inzetbaar  

als aantrekkelijk en stabiel alternatief  
voor parasols en dergelijke.
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VertiTex II Zip I Framekleur WT 029/80081 I Dessin StarScreen 7-103

VertiTex II Draad I Framekleur WT 029/80081 I Dessin StarScreen 7-103



Genieten van textiel aan het raam
De VertiTex II overtuigt door het textiele, huiselijke karakter en biedt zo een geschikt 
alternatief voor jaloezieën, rolluiken en dergelijke. Groot pluspunt: de zonwering kan 
 buiten en binnen worden aangebracht. Dankzij hun transparantie creëren de speciale 
doeksoorten bovendien een aangenaam licht in huis en bieden ze een doorkijk naar 
buiten bij gelijktijdige zichtbescherming.
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Overal de juiste keuze
Terrasoverkapping, pergola-zonwering, raam, balkon of serre: VertiTex II past 

altijd. Dankzij haar compacte bouwwijze, de talrijke varianten en de veel-

zijdige functies voor zicht- en weersbescherming is de zonwering een ware 

alleskunner onder de verticale zonweringen. En het onopvallende de-

sign van de zonwering geeft uw huis op elke plaats een geweldig uiterlijk.

VertiTex II Zip I Framekleur WT 029/80081 I Dessin StarScreen 7-103

VertiTex II Rail I Framekleur WT 029/80081 I Dessin StarScreen 7-103

VertiTex II Draad I Framekleur WT 029/80081 I Dessin StarScreen 7-103
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Wij willen niet dat uw terras, raam of balkon ontsierd wordt door  

een lompe zonweringcassette. Daarom hebben wij voor u de kleinste 

cassette ontwikkeld. Dankzij het gepatenteerde weinor  

Opti-Flow- System® valt de cassette veel kleiner en decenter uit – 

ook bij zeer grote doekbreedtes tot 6 meter. En de stand van het  

doek is altijd optimaal.

Klein formaat – groot design

Onze kleinste*: slechts 7,5 cm hoog!
weinor is de enige fabrikant die met zeer 
kleine zonweringcassettes doekbreedtes 
tot 6 meter maakt.

*  voor de uitvoeringen rail en draad zowel in ronde als  
ook hoekige cassettevorm. Daarnaast is ook een cassette 
met 9,2 cm hoogte beschikbaar.

7,5 cm
1:1 

Afbeelding orig
in

ele
 g

ro
ot

te

VertiTex II Rail en Draad I Framekleur WT 029/70786 I Dessin StarScreen 7-108
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Wilt u het liever klassiek rond of tijdloos hoekig? VertiTex II is ongetwijfeld ook in uw smaak 
 leverbaar. Want het sieraad is er in ronde en hoekige uitvoering en met een vrijwel schroef-
loos uiterlijk. Zo kunt u de weinor verticale zonwering heel eenvoudig aanpassen aan de stijl 
van uw huis. En bij meer dan 200 framekleuren en doekdessins vindt u zeker ook de juiste tint!

Een sieraad – in ronde of hoekige uitvoering
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VertiTex II Zip

Vertitex II Rail 

Vertitex II Draad

Framekleur WT 029/80081 I Dessin StarScreen 7-103
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Voor harde wind
Het doek is aan beide 
zijden vast gespannen. 
De voordelen: een strak 
doek, geen lichtspleet en 
maximale wind stabiliteit.

VertiTex II Zip 

De universele
Het doek wordt met het 
uitvalprofiel betrouw-
baar in de rail geleid. 
Tussen doek en rail blijft 
een lichtspleet zichtbaar.

Vertitex II Rail

De lichte
Wanneer u een bijzon-
der transparant en licht 
uiterlijk wilt, biedt de 
VertiTex II met draad-
geleiding de optimale 
oplossing.

Vertitex II Draad

Elke gevel of elk terras heeft zijn bijzonderheden – wat betreft uiterlijk, 

maar ook qua ligging en bouwwijze. Daarom biedt weinor drie ver-

schillende technieken, waarmee het doek betrouwbaar aan de zijkant 

geleid wordt: zip, rail en draad. Alle drie varianten zijn ook uitvoer-

baar in grote breedtes tot 6 meter en zijn geschikt voor diverse 

toepassingen.

Drie varianten –  
altijd mooi, altijd passend

Goed aan te brengen. Dankzij passende geleidingsrails, speciale bevestigingstech-
nieken en de kleine vorm van de cassette kan VertiTex II ook worden aangebracht 
op lastige gedeeltes aan de gevel, bijvoorbeeld nissen of dagkanten van ramen.

VertiTex II Rail I Framekleur WT 029/80081 I Dessin StarScreen 7-103



Strak in de wind. Alle drie VertiTex-varianten zijn stabiel  
bij wind. Uw voordeel: als het eens wat harder waait,  
hoeft u de zichtbescherming en zonwering niet direct in te 
sturen. VertiTex II Zip is het meest stabiel bij wind dankzij  
de volledig gesloten geleiding van het zonweringdoek.  
Het doek zit strak en weerstaat belasting tot windkracht 6. 

op de schaal van Beaufort

Volledige doorkijk. De kleine cassette en het van binnen transparante  
doek maken een ongestoorde blik naar buiten mogelijk. Het uiterlijk wordt 
 gedomineerd door het doek. Daardoor ontstaat een huiselijke sfeer.

VertiTex II Rail I Framekleur RAL 7016 I Dessin Soltis® 86-2044 
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STABILITEIT BIJ WIND

tot wind- 
kracht 6
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Hangt zeker in de kabels. De draadgeleiding van 
de VertiTex II kan indien gewenst inspringen. Dat 
biedt voordelen, als er aan de zijkant geen bevesti-
ging mogelijk is, bijv. bij inspringende staanders of 
zeer smalle raamkozijnen. De stof van de zonwering 
kan dan breder zijn dan de bevestiging van de 
draadgeleiding.

Op volgorde. U heeft ramen met een breedte van meer dan 6 meter? 
Geen probleem! VertiTex II is ook als serie-installatie aan te brengen en 
kan zo perfect worden aangepast aan grote terrasoverkappingen en 
 gevelfronten.

VertiTex II Zip I Framekleur WT 029/80081 I Dessin Perluca 3-509P 

VertiTex II Draad I Framekleur RAL 7032 I Dessin Soltis 86-2175 
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Wie voor weinor producten kiest, kan vertrouwen op top-

kwaliteit. Wij maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige 

materialen. Dankzij onze jarenlange ervaring en een eigen, 

uiterste moderne productie is de VertiTex II perfect afge-

stemd op uw wensen.

Kwaliteit en comfort  
made by weinor

Het innovatieve 
weinor Opti-Flow- 
System®  
maakt grote doekbreed-
tes mogelijk.

Beste kwaliteit
made in Germany

Met zekerheid
een origineel product

ECHTHEIDS
CERTIFICAAT

weinor echtheidscertificaat 
Elke weinor product wordt geleverd met een echtheids-
certificaat. Vraag ernaar bij uw dealer!
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Zeker geleid – ook bij wind
Bij windbelasting draait het elegante uitvalprofiel 
aan het onderste uiteinde van de zonwering zo  
mee, dat het systeem betrouwbaar en stil loopt – 
zonder te kantelen. Dat ontziet doek en mechaniek 
en verlengt de levensduur van het gehele systeem. 

Probleemloos achteraf te monteren
VertiTex II kan zeer goed ook achteraf aan raam, 
 terrasoverkapping of op het balkon worden gemon-
teerd. Smalle kozijnen of lastige dakconstructies ge-
ven geen problemen. De weinor verticale zonwering 
is vrijwel overal inzetbaar.

Kleinste cassette dankzij weinor 
Opti-Flow-System®
De kleine doekas van de VertiTex II is zwevend ge-
lagerd. Bij het afwikkelen van het doek geeft de as 
mee en wordt deze zo over de gehele breedte van 
het zonnescherm ondersteund. Daarom kan de as 
niet doorbuigen en is de stand van het doek altijd 
optimaal. Zo kunnen ook zeer grote doekopper-
vlakken tot 15 m² worden gerealiseerd, zonder dat 
de grootte van de cassette aangepast moet worden. 

Handige besturing
VertiTex II wordt standaard met een hoogwaardige 
motoraandrijving uitgerust. Diverse bedienings-
mogelijk heden van draad tot draadloos met weer-
sensoren bieden altijd het passende comfort.  
Met de draadloze weinor BiConnect-besturing kunt 
u alle weinor producten als andere zonneschermen, 
licht en verwarming heel eenvoudig per handzender 
of BiEasy-app bedienen.*

Doekas opgewikkeld

Buitenaanzicht

Doekas afgewikkeld

Binnenaanzicht

VertiTex II – technische hoogtepunten bij zip, rail en draad

*  Alternatief kunt u uw zonweringtechniek ook met RTS of io-homecontrol® van  bedienen.



Het DOEK  
maakt het zonnescherm

Adembenemend mooi en duurzaam: onze grote keuze aan  

doekdessins brengt huiselijke sfeer naar buiten – geheel naar  

uw persoonlijke smaak.

Doeken met doorkijk  
voor verticale zonweringen 

Aantrekkelijke zonweringdoeken 
voor elke smaak

weinor verticale zonwering beschermt 
terras en binnenruimtes betrouwbaar 
tegen te hoge temperaturen en 
schermt de privésfeer af tegen onge-
wenste blikken. Voor deze toepassing 
is de collectie screens by weinor® aan 
te raden. 

Ze bestaat uit vier verschillende, hoog-
waardige doeken: StarScreen, Perluca, 
Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden 
optimale zichtbescherming en zon-
wering voor ramen, terras en balkon. 
Afhankelijk van de vereisten zijn ver-
schillende maten van transparantie en 
luchtdoorlaatbaarheid mogelijk. 

Aanwijzing: Soltis®-doeken voor VertiTex II 
Zip niet leverbaar.

De weinor doekcollectie my collections 
bestaat uit 3 exclusieve deelcollecties 
met in totaal 143 dessins. 

weinor doeken zijn gemaakt van de 
materialen polyester of acryl en zijn 
spindopgeverfd. Dit garandeert  
een buitengewoon lange levensduur,  
blijvend stralende kleuren en een 
hoge UV-bestendigheid.

Dankzij de weefselbescherming van 
teflon en modernste nanotechnologie 
is het oppervlak olie-, water-, vuilafsto-
tend en beschermt het tegen bederf. 

Ook op het vlak van milieuvriendelijk-
heid overtuigt my collections. De 
 doeken zijn vrij van schadelijke stoffen 
en voldoen aan alle noodzakelijke 
 milieunormen. 

Meer informatie:
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

momentum mélange not crazy.

Hoogwaardige zonweringendoeken 
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screens by weinor® is de doekcollectie voor 
 verticale zichtbescherming en zonwering aan  
het huis. De fraaie doeken zorgen voor een 
 aangenaam klimaat en meer wooncomfort. 

StarScreen 

Perluca

Soltis®

Glasvezelscreen
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47 standaard RAL-kleuren

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 7032
Kiezelgrijs

RAL 7021
Zwartgrijs

RAL 8016
Mahoniebruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7040
Venstergrijs

RAL 7039
Kwartsgrijs

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 4005
Blauwlila

RAL 3007
Zwartrood

RAL 1014
Ivoor

RAL 2011
Dieporanje

RAL 2000
Geeloranje

RAL 1023
Verkeersgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 5021
Waterblauw

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7015
Leigrijs

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 7035
Lichtgrijs

weinor 7319
Weinorgrijs

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Leembruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Blank aluminiumkleurig

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 3002
Karmijnrood

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 3004
Purpurrood

RAL 8019
Grijsbruin

RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 2002
Vermiljoen

RAL 4006
Verkeerspurper

RAL 5009
Azuurblauw

RAL 5014
Duifblauw

RAL 1034
Pastelgeel

RAL 8022
Zwartbruin

RAL 8017
Chocoladebruin

weinor 8077
weinorbruin

RAL 7030
Steengrijs
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Verffabrikanten spannen zich intensief in om 
de stabiliteit van de kleurschakeringen te 
waarborgen. Sinds het verbod op het toevoe-
gen van zware metalen kan een verschieten 
van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood 
(RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. 
Kleuren kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de werkelijke kleuren.

9 WiGa-trendkleuren 

Identieke kleuren – zo past 
alles perfect bij elkaar
Omdat weinor in de eigen 
 fabriek poedercoat, kunt u bij 
verschillende weinor producten 
vertrouwen op  kleurgelijkheid 
en een identieke glans. 

Kies uit een rijkdom aan 
hoogwaardige kleuren:
 � 47 standaard RAL-frame-
kleuren, zijdeglans

 � 9 krasvaste en resistente 
 WiGa-trendkleuren met  
een fraaie structuurlook 
 (standaard)

 � meer dan 150 speciale 
RAL-kleuren

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 

200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit 

vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige 

architectuur.

Meer dan 200 topactuele 
FRAMEKLEUREN

WT 029/10797
Approx.  

RAL 9010

WT 029/80081
Iron Glimmer  

Effect P 7

WT 029/70786
Sparkling Iron  

Effect

WT 029/80077
Approx.  

DB 703 Metallic

WT 029/90147
Approx.  

RAL 9007 Metallic WT 029/60740
Marrone 04  

Metallic

WT 029/50704
Approx.  

RAL 6009 Metallic

WT 029/90146
Approx.  

RAL 9006 Metallic
WT 029/71289

Approx.  
RAL 7016

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1014
Ivoor

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 6005
Mosgroen

RAL 8003
Leembruin

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig



Belangrijke informatie:
Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken 
voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met 
de modernste productietechniek geproduceerd. 
Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, 
golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij 
 zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. 
Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op 
kwaliteit en levensduur en vormen geen reden  
voor een reclamatie.  

Meer informatie:  
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Zonneschermen en serrezonweringen: moeten  
bij regen en wind worden ingehaald – gevaar voor 
vorming van een waterzak! Doeken die nat gewor-
den zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen vertonen. 
Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, 
weer uitgeschoven worden om te drogen.  

Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde  
framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en 
eventuele slingers en aandrijvingen in zwart  
(als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs  
(als weinor 7319). 
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Zip Railgeleiding Draadgeleiding

Techniek

Max. breedte 600 cm 600 cm 600 cm

Max. systeemhoogte 250 cm  400 cm  
bij breedte max. 350 cm

400 cm  
bij breedte max. 350 cm

Max. beschaduwd oppervlak 15,0 m2 14,4 m2 14,4 m2

Cassettetype 75 (86 x 75 mm) ⎯ systeemhoogte  
tot 300 cm 

systeemhoogte  
tot 300 cm 

Cassettetype 92 (101 x 92 mm)
systeemhoogte  
• tot 250 cm  

systeemhoogte  
• tot 300 cm  
• vanaf 301 cm

systeemhoogte  
• tot 300 cm  
• vanaf 301 cm

Serie-installatie • • •

Motoraandrijving • standaard, zonder slinger

Windweerstandsklasse volgens DIN 13561  
Windkracht volgens Beaufort (km/h)

3  
6 (tot 49 km/h)

2  
5 (tot 38 km/h)

2  
5 (tot 38 km/h)

Accessoires

Afstandsbediening BiConnect • • •

BiSens weersensoren • • •

Framekleuren

47 standaard framekleuren • • •

Meer dan 150 speciale RAL-kleuren • • •

9 WiGa-trendkleuren • • •

Doekcollecties (max. systeemhoogte)

screens by weinor® StarScreen • (250 cm) • (400 cm) • (400 cm)

screens by weinor® Perluca • (220 cm) • (220 cm) • (220 cm)

screens by weinor® Soltis® 86/92* ⎯ • / • (400 cm) • / • (400 cm)

screens by weinor® glasvezelscreen • (220 cm) op aanvraag op aanvraag

my collections • (220 cm) • (220 cm) • (220 cm)

• standaard • optie ⎯ niet leverbaar

weinor VertiTex II verticale zonweringen  
Productvoordelen in detail

Met verticale zonweringen energiekosten besparen!

Als zonwering aan de buitenzijde voorkomt VertiTex II dat de 
 binnenruimtes te warm worden. Dus kunt u kosten besparen, die  
door koeling en klimaatregeling ontstaan.

*  Soltis®-doeken beschikken over een kunststof oppervlak, dat tegelijk duurzaam en afspoelbaar is. Dit onderhoudsvriendelijke oppervlak veroorzaakt echter een 
 wrijving van het doek. Dit leidt tot een deels onrustig afrollen. Dit kortstondige “schokken” heeft op geen enkele wijze een nadelige invloed op de werking en de 
duurzaamheid van het product.
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Kleine cassette, rond

Perfect in de cassette

De diverse variante van cassette en geleiding bieden voor elke bouwsituatie altijd een optimale oplossing.  
Dit is ook te zien in het volgende fragment van de componenten incl. afmetingen (alle aanduidingen in mm).

Kleine cassette, hoekig

Cassette 
met doekas

Muur-
console

Uitvalprofiel

Geleidingsrail, rond Geleidingsrail, hoekig

Draadhouder standaard Muur- en plafondconsole

75

86

10
7

Cassette 
met doekas

Muur-
console

Uitvalprofiel

Ondergrond

Wandmontage

Muur- en dagkantmontage
Plafondconsoles 
voor 75 en 92 mm cassettes

Muurconsoles 
voor 75 en 92 mm cassettes

Draad

Draad-
houder

WandmontageKozijnmontage Dagkantmontage

Ondergrond
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Grote cassette, rond Grote cassette, hoekig
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Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be 

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer:

Omslag  
voorzijde: framekleur WT 029/80081 I Dessin StarScreen 7-103 
achterzijde: framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716

 accessoires 
voor zon- en weerwering

TERRAS-
COMFORT

Volant Plus  Paravento  Duofi x  Verwarmingssysteem Tempura  LED-verlichting  Besturingen 

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

UW BUITENKAMER
 Terrasoverkappingen en Glasoases

Terrazza  w17 easy  w26-c  WGM Top  Sottezza II  VertiTex II

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

TERRASGENOT
 Zonneschermen

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases

Zenara  Opal Design II  Semina Life  Cassita II  I/K/N 2000  Semina  Livona  Topas

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases


