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Plaza Viva – textiele pergola-zonwering

Plaza Viva
De textiele pergola-zonwering
voor vrijwel elk weertype
Plaza Viva staat voor betrouwbare zonwering en weerbescherming
op het terras. Het scherm is enorm stabiel en regenbestendig en
past zich moeiteloos aan aan de uitstraling van de gevel. En vergeet
niet de praktische inzet aan gevels, die onvoldoende dragend zijn
voor het aanbrengen van een knikarmscherm.
Technische innovaties als de optionele, neerlaatbare telescoopstaander, de variant OptiStretch, de geïntegreerde LED-verlichting
en de met slinger aangedreven Volant Plus laten vrijwel niets te
wensen over.
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3-delig systeem voor bescherming tegen regen

Compensatiescharnier:
ontlast de gehele constructie
bij het omlaagdraaien van de
staander

Muurconsole met losse lagers:
extra ontlasting van het
zonnescherm bij het omlaagdraaien van de staander

Telescoopstaander:
omlaag te draaien met een
slinger voor een gerichte
afvoer van regenwater

Geïntegreerde
LED-verlichting:
sfeervol terraslicht

Vrijwel schroefloos
uiterlijk:
elegant en slank design
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Plaza Viva – textiele pergola-zonwering
Tekst

NIEUW!

Beste kwaliteit
made in Germany

Plaza Viva

De textiele pergola-zonwering
voor vrijwel elk weertype

9 WiGa-trendkleuren
47 standaard-RAL-kleuren

Serviceopening:
vereenvoudigde toegang
tot motor en besturings
componenten bij BiConnect

Plaza Viva OptiStretch:
aan 4 zijden gespannen,
geen lichtspleet
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Nieuw plat koord:
stil en zeer slijtvast

Plaza Viva Stretch:
aan 2 zijden gespannen,
voordelig
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Plaza Viva – textiele pergola-zonwering
Productvoordelen in detail
Zonwering over een groot oppervlak – door stabiele
aluminium staanders
De Plaza Viva staat op solide staanders. Daarom is het scherm geschikt
voor zonwering op grote terrassen
en is de constructie bestand tegen
winden die het scherm van onder
trachten op te tillen.
• voor grotere afmetingen tot
30 m²

• door ontlasting van de montagepunten is de bevestiging aan
moeilijke en geïsoleerde gevels
ook mogelijk
• stabiel tot windkracht 6 op de
schaal van Beaufort
• fraai design, vrijwel zonder zichtbare schroeven

Nieuw: telescoopstaander voor betrouwbare afvoer van
regenwater (optioneel)
De optionele telescoopstaander
kan aan één zijde heel eenvoudig
met de slinger omlaaggedraaid
worden. Het scherm biedt vanaf
een hoek van 4° én door eenzijdige
verlaging van de staander een
betrouwbare regenafvoer.

• slechts één telescoopstaander per
installatie mogelijk
• betrouwbare bescherming tegen
regen
• geen vorming van een waterzak
Houd rekening met de belangrijke
informatie op pagina 10.

Compensatiescharnier en losse lagers
Door de combinatie van compensatiescharnier en losse lagers van de
muurconsole wordt de gehele constructie ontlast als het zonnescherm
met de slinger naar beneden gedraaid wordt.

• betrouwbare afvoer van regenwater (geen gevaar voor vorming
van een waterzak)

Slimme varianten Stretch en OptiStretch
Plaza Viva Stretch: de echt gelijkmatige doekstand zorgt voor een
huiselijke sfeer.
• Stretch: aan 2 zijden vast ge
spannen, voordelig, eenvoudige
montage
Werkingsprincipe OptiStretch
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Plaza Viva OptiStretch: rondom
compleet gesloten, zorgt voor een
strak doek zonder hangende zij
zomen. Reduceert bij zeer grote
systemen het in het midden doorhangen van het doek bij in- en
u
 itschuiven.
• OptiStretch: aan 4 zijden vast
gespannen, geen lichtspleet

Plaza Viva – textiele pergola-zonwering
Productvoordelen in detail
Betrouwbaar spansysteem – met nieuw, stil, plat koord
Het beproefde spansysteem wordt
bij de Plaza Viva ingezet met een
nieuw, plat en daarbij slijtvast
koord.
Het koord wordt uiterst stil óp in
plaats van naast elkaar opgewikkeld. Daardoor wordt voorkomen
dat het koord springt.

• duurzaam strakke doekstand
dankzij speciale techniek
• het platte koord is stil en slijtvast,
verdraait en springt niet en ook
rafelt het niet aan de zijkant

Serviceopening – comfortabele toegang
De opening in de cassette biedt
eenvoudige toegang tot motoraansluiting bij BiConnect.

• vereenvoudigde toegang tot de
componenten
• inleren van de eindposities van
de motor wordt door de service
opening vereenvoudigd
• ontkoppelen van de windsensoren
tijdens onderhoud

High-power LED-spots – voor een fantastisch mooie sfeer
De in de cassette geïntegreerde
LED-spots zorgen voor een sfeervolle verlichting op het terras.

• 30.000 lichturen van de LEDs bij
zeer laag energieverbruik
• LEDs traploos dimbaar met de
weinor besturing BiConnect

Volant Plus – verticale zichtbescherming en zonwering
De Volant Plus is elegant in het
uitvalprofiel van de Plaza Viva
geïntegreerd. Hij biedt zicht- en
verblindingsbescherming bij laagstaande zon.
• alleen met slingeraandrijving te
bedienen tot 2100 mm
• gepatenteerd OptiFlow-System®
voor een veilig sluiten en een
o
 ptimale doekstand

• Volant Plus mag bij inzet van een
telescoopstaander alleen in- en
uitgeschoven worden, als de
telescoopstaander geheel omhooggedraaid is
• niet in combinatie met geïntegreerde LED-verlichting
• optioneel te combineren met
lichtlijst LED Design
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Plaza Viva – textiele pergola-zonwering
Varianten van de Plaza Viva
• standaard
• optie
⎯ niet leverbaar
Plaza Viva
Stretch

Plaza Viva
OptiStretch

Plaza Viva
Stretch LED

Plaza Viva
OptiStretch LED

Max. breedte

6.000 mm

6.000 mm

6.000 mm

6.000 mm

Max. uitval

5.000 mm

5.000 mm

5.000 mm

5.000 mm

Max. doekoppervlak

30 m2

30 m2

30 m2

30 m2

Cassettegrootte
(breedte x hoogte)

166 x 325 mm

166 x 325 mm

166 x 325 mm

166 x 325 mm

Slingeraandrijving

⎯

⎯

⎯

⎯

Motoraandrijving

•

•

•

•

Neiging zonneschermen

4° – 25°

4° – 25°

4° – 25°

4° – 25°

Montagevarianten

vanaf pagina 34

vanaf pagina 34 vanaf pagina 34

Techniek

vanaf pagina 34

⎯

⎯

• geïntegreerd in
cassette

Max. breedte

6.000 mm

6.000 mm

⎯

⎯

Max. uitval Plaza Viva

5.000 mm

5.000 mm

⎯

⎯

Motoraandrijving

⎯

⎯

⎯

⎯

Slingeraandrijving

•

•

⎯

⎯

Hoekverstelling Plaza Viva

max. 20°

max. 20°

⎯

⎯

Uitval Volant Plus (H)

1.000, 1.500, 2.100 mm

⎯

⎯

47 standaard framekleuren

•

•

•

•

Meer dan 150 andere
RAL-kleuren

•

•

•

•

9 WiGa-trendkleuren

•

•

•

•

Andere structuurkleuren

•

•

•

•

•

•

•

•

LED-verlichting
(individuele spots)

• geïntegreerd
in cassette

Optie Volant Plus

Design

weinor doekcollectie
Soltis® 86

Soltis® 92
Andere doekcollecties

• alleen tot breedte
⎯
5.000 mm x
uitval 4.000 mm
• alleen tot breed⎯
te 5.000 mm x
uitval 4.000 mm

• alleen tot breedte
⎯
5.000 mm x
uitval 4.000 mm
• alleen tot breed⎯
te 5.000 mm x
uitval 4.000 mm

•

•

•

•

Accessoires
Bevestigingsmiddelen

vanaf pagina 34

Afstandsbediening

• zie weinor/Somfy besturingen, vanaf p. 20

Zonder afstandsbediening

• zie weinor vast verkabeld, vanaf p. 25

Kwaliteit
Getest tot
Het scherm voldoet aan
r egenklasse 2
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De Plaza Viva is in de max. afmetingen tot windkracht 6 op de schaal van Beaufort
(vergelijk windweerstandsklasse 3) getest en is tegen deze belasting bestand
Bij Plaza Viva met vaste staander vanaf een hoek van 14°
Bij Plaza Viva met telescoopstaander vanaf een hoek van 4° met compleet
omlaaggedraaide staander

Plaza Viva – textiele pergola-zonwering
Plaza Viva LED – met LED-verlichting
LED-verlichting – 30.000 lichturen bij zeer laag energieverbruik
De uitmuntende HighPower
LED-componenten zijn gepatenteerd en staan voor hoogste weinor
kwaliteit:
• in de cassette geïntegreerd
• sfeervolle verlichting door
speciale glazen lenzen
• verlichting werkt ook bij opgerold
zonnescherm
• bijzonder energie-efficiënt

• levensduur 30.000 uur
• met BiConnect afstandsbediening
traploos dimbaar
• onderhoudsvriendelijk: eenvoudig
vervangen van individuele
LED-lampen zonder demontage
van het zonnescherm
• niet in combinatie met de optie
Volant Plus

Breedte van het
Aantal individuele
zonnescherm in mm LED-spots
      – 3.000
5

Breedte van het
Aantal individuele
zonnescherm in mm LED-spots
4.501 – 5.000
9

3.001 – 3.500

6

5.001 – 5.500

10

3.501 – 4.000

7

5.501 – 6.000
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4.001 – 4.500
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Plaza Viva – textiele pergola-zonwering
Plaza Viva – telescoopstaander (optie)
De optionele telescoopstaander
kan aan één zijde heel eenvoudig
met de slinger omlaag worden gedraaid. Daardoor wordt regenwater
vanaf een hoek van het zonnescherm van 4° en compleet omlaaggedraaide staander betrouwbaar
afgevoerd.

Links: geregelde afvoer bij omlaaggedraaide staander.
Rechts: als de staander niet omlaaggedraaid is, dan kan er zich water
op de Plaza Viva ophopen en kan er
een waterzak ontstaan.

Belangrijke informatie
Let op:
• De installatie mag alleen worden
• De telescoopstaander kan het beste
in- en uitgeschoven, als de telealtijd in de bovenste of onderste
scoopstaander volledig in de
bovenste positie staat
positie worden geschoven, aangezien de staander daar vergrendeld • Het aan twee zijden aanbrengen
van telescoopstaanders is niet aan
kan worden. Wordt de staander
te bevelen, omdat dan het nut
in een tussenpositie geschoven,
van de constructie vervalt. Dan
dan kan hij zakken omdat hier
zou een betrouwbare afvoer van
geen vergrendeling aanwezig is.

regenwater pas weer vanaf een
hoek van 14° gewaarborgd zijn.
• Ook voor de bescherming tegen
laagstaande zon zijn 2 telescoopstaanders ongeschikt, omdat een
verlaging tussen 150 tot max.
350 mm geen voldoende bescherming biedt. Hiervoor is de Volant
Plus het beste geschikt.

Compensatiescharnier en losse lagers
Bij het neerlaten van het bovenstuk
van de staander met de slinger
wordt de installatie ontlast en blijft
deze stabiel. De losse lagers van de
muurconsole en een compensatiescharnier aan het bovenstuk van de
staander zorgen ervoor, dat het volledige zonnescherm zich optimaal
aan de hoek aanpast.
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Plaza Viva – textiele pergola-zonwering
Positie van de slinger

max. slinger
hoogte 1100

OKFF = Bovenkant afgewerkte vloer

min. 700

Hub

min. 200

Staanderhoogte ≥ slingerhoogte
+ 1000 + Hub

Standaard slingerhoogte 900 mm.
Afwijkende positie slinger op aanvraag.

Inzet van de afstandsbuis onder
Vanaf een uitval > 4000 mm wordt
standaard een afstandsbuis aan de
onderzijde aangebracht.
Bij locaties die sterk aan wind onderhevig zijn, raden wij de inzet van
extra afstandsbuizen aan (optie).
De afstandsbuizen zijn op elk
moment en zonder veel moeite na
montage aan te brengen.

or tprofiel

52.5
80

Uit val
Lengte tran
sp

80

210

60

Inzet van de afstandsbuis boven (bij optie Volant Plus)
Bij de optie Volant Plus wordt
de afstandsbuis (vanaf een uitval
> 4000 mm) standaard aan de
bovenzijde aangebracht.
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Plaza Viva – textiele pergola-zonwering
Optie Volant Plus – zicht- en zonwering van voren

Volant Plus – meer privacy door verticale zicht- en zonwering
(optie)
De met slinger aangedreven verticale zonwering is elegant geïntegreerd in het uitvalprofiel van de
Plaza Viva.
• bescherming tegen verblinding en
inkijk tot een maximale volanthoogte van 210 cm
• alleen met slingeraandrijving
mogelijk, Volant Plus alleen met
omhooggedraaide telescoopstaander uit- en inschuiven
• benutting van Volant Plus tot
een hoek van de Plaza Viva van
4° tot 20°.

• niet mogelijk in combinatie met
geïntegreerde LED-verlichting
• optioneel te combineren met
lichtlijst LED Design
• het naderhand uitrusten met een
Volant Plus is niet mogelijk
• afstandsbuis wordt bij Volant Plus
altijd boven de transportprofielen
gemonteerd

Plaza Viva Volant plus met slinger
aandrijving

Plaza Viva Volant Plus – met ingeschoven Volant Plus (links) en iets uitgeschoven
Volant Plus (rechts)
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Let op: de Volant Plus moet langzaam worden in- en uitgeschoven,
om een correct opwikkelen van het
doek mogelijk te maken.

