weinor I 2000, K 2000, N 2000 –
beproefde technologie, tijdloos design

De I/K 2000 is het beproefde klassieke zonnescherm van de cassetteschermen – als I 2000 zonder achterwand voor vlakke huisgevels,
als K 2000 met achterwand voor een ongelijkmatige ondergrond. Het
robuuste weinor draagbuiszonnescherm is bijna overal toe te passen.
Met de decoratie op het uitvalprofiel en de zijkappen heeft de I/K 2000
eerder een traditionele vormgeving. De optionele LED-lichtbalk maakt
het zonnescherm tot een stijlvolle begeleiding voor avonden. De N 2000
is letterlijk een niche-product: het uitvalprofiel laat het zonnescherm
bijna compleet in de gevel verdwijnen – rechtlijnig, eenvoudig en hiervoor gespecialiseerd.
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weinor I/K/N 2000 in een oogopslag

I/K/N 2000 kenmerken

K 2000
met achterwand
I 2000
zonder achterwand

N 2000
voor nissen

Meerveldinstallaties
met glijlagers of
spleetafdekking

weinor
LongLife-arm
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Productvoordelen in detail
Geraffineerd in design en techniek: de kenmerken van de weinor I/K/N 2000

I 2000: open cassette – perfect voor de wandmontage
Het cassettescherm I 2000 is aan
de muurkant open.
• uitstekend geschikt voor wandmontage, bv. onder overhangende
daken

• nauwkeurig sluiten en best
mogelijke bescherming van doek
en techniek door het esthetische
uitvalprofiel

K 2000: gesloten cassette – nog meer bescherming
door achterwand
De K 2000 is door een extra achterwand compleet gesloten.
• voor iedere bouwsituatie geschikt

• door het achterwand profiel ook
geschikt voor
- wandmontage
- plafondmontage
- dakspantmontage

N 2000: niscassette – voor een strokende gevelafwerking
De N 2000 is speciaal voor bevestiging in nissen ontworpen.

• in de gevel van het huis ingebed
• strokend afsluiten van het uitvalprofiel met de gevel van het huis
• door toepassing van het kantelscharnier duurzaam sluiten van het
uitvalprofiel mogelijk

weinor LongLife-arm – duurzaam en stil
De LongLife arm is met een zeer
hoog belastbare hightech-band uitgerust.
• meer dan 100.000 cycli tijdens test
• zeer stille loop

• geen onderhoud nodig
• vormgesmeed aluminium in het
scharnier – licht, maar zeer duurzaam

Meerveldinstallaties – voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes
De I/K 2000 is ook als gecombineerde meerveldinstallatie voor zeer
grote terrassen verkrijgbaar –
gekoppeld of in serie.

• als 2-delige installatie tot 1.200 cm
• spleetafdekking of glijlagers met
doorgaand doek
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Productvoordelen in detail

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelijk

Varianten I/K/N 2000
I/K 2000

N 2000

700 cm/1.200 cm

600 cm

Max. uitval

400 cm

350 cm

Afmetingen cassette (B x H)

198/200 mm x 211 mm

200 mm x 185 mm

Gekoppelde installaties

○

⎯

Slingeraandrĳving

○

○

Motoraandrĳving

● standaard

● standaard

Zonnescherm uitvalshoek verandering

5° tot 40°

5° tot 40°

Montagevarianten

muur-, plafond- en dakspantmontage mogelĳk

LED-verlichting Design lichtlĳst

○

○

47 standaard framekleuren

●

●

Meer dan 150 andere RAL kleuren

○

○

9 WiGa-trendkleuren

○

○

Andere structuurkleuren

○

○

weinor doekcollectie

●

●

Techniek
Max. breedte,
1-delig / 2-delig met spleetafdekking of glĳlager

Design

Accessoires
Verwarmingssysteem Tempura

○ bevestiging met universele houder

Besturing
Afstandsbediening

zie blz. 9

Niet draadloos

kabel is klaar om aan te sluiten

kabel is klaar om aan te sluiten

Kwaliteit
Getest tot
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windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens
DIN 13561
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Rode balk
Doeken framekleuren
Doeken – attractief en langdurig briljante kleuren
Een doek met hoge kwaliteit is
de eerste vereiste voor een mooi
zonnescherm. Hier bieden de
colours by weinor® collecties een
omvangrijke keuze.

• kleurvast door spindopverving
• langdurig mooi en schoon door
vuil- en waterafwerende nanocoating
• optioneel ook grote keuze uit collecties van andere doekfabrikanten

• hoogwaardige acryl kwaliteit
• aangetoond over tientallen jaren
• Baanbreedte: 120 cm/240 cm

• innovatieve polyester kwaliteit
• zeer elastisch met Memory-effect®
• Baanbreedte: 120 cm

Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuzemogelijkheden
weinor coat in de eigen fabriek.
Hierdoor worden een uniforme
kleur en een identieke glansgraad
gewaarborgd.

• 47 Standaard-RAL-frame-kleuren,
satijn glans (glansgraad 70 ± 5 %
bij 60° gemeten hoek)
• 9 kras-bestendige en resistente
WiGa-trendkleuren, structuuroptiek
• meer dan 150 speciale RAL kleuren

47 standaard framekleuren
RAL 1002

RAL 1003

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1023

RAL 1034

RAL 2000

RAL 2002

RAL 2011

Zandgeel

Signaalgeel

Ivoor

Licht ivoorkleurig

Verkeersgeel

Pastelgeel

Geeloranje

Vermiljoen

Dieporanje

RAL 3002

RAL 3004

RAL 3007

RAL 4005

RAL 4006

RAL 5005

RAL 5009

RAL 5014

RAL 5021

Karmĳnrood

Purpurrood

Zwartrood

Blauwlila

Verkeerspurper

Signaalblauw

Azuurblauw

Duifblauw

Waterblauw

RAL 5022

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6011

RAL 6012

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

Nachtblauw

Pastelblauw

Mosgroen

Dennengroen

Resedagroen

Zwartgroen

Leigrĳs

Antracietgrĳs

Zwartgrĳs

RAL 7030

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7039

RAL 7040

weinor 7319

RAL 8001

RAL 8003

RAL 8014

Steengrĳs

Kiezelgrĳs

Lichtgrĳs

Kwartsgrĳs

Venstergrĳs

Weinorgrĳs

Okerbruin

Leembruin

Sepiabruin

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

weinor 8077

RAL 9001

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

Mahoniebruin

Chocoladebruin

Grĳsbruin

Zwartbruin

Weinorbruin

Crèmewit

Gitzwart

Blank aluminiumkleurig Grĳs aluminiumkleurig

RAL 9010

RAL 9016

Zuiverwit

Verkeerswit

WT 29/60740

WT 29/70786

WT 29/71289

WT 29/80077

WT 29/80081

WT 29/90146

Sparkling Iron Effect

Approx. RAL 7016

Approx. DB 703 Metallic

Iron Glimmer Effect P 7

Approx. RAL 9006 Metallic Approx. RAL 9007 Metallic

9 WiGa-trendkleuren
WT 29/10797

WT 29/50704

Approx. RAL 9010

Approx. RAL 6009 Metallic Marrone 04 Metallic

weinor is een bedrĳf dat milieubewust handelt.
Teneinde te voldoen aan strenge milieunormen
worden de productieprocessen en materialen
voortdurend gecontroleerd door experts.
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WT 29/90147

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in
poedercoating kan, ondanks alle inspanningen van de verffabrikanten om de stabiliteit van de kleurschakering te waarborgen, een verschieten van de kleur, met name bĳ de kleur
Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten.
Kleuren kunnen om druktechnische redenen duidelĳk afwĳken.

Afstandsbediening
weinor BiConnect – gecoördineerde besturing voor
zonnescherm, licht en verwarming (optie)
Het zonnescherm is standaard met
een motor uitgerust en kan optioneel met de voorgeprogrammeerde
BiEasy afstandsbediening bestuurd
worden.
BiEasy 5M

BiEasy 15M
met display

Hiervoor bestaan er afstandsbedieningen met verschillende aantallen
kanalen: u kunt kiezen uit 1, 5 en
15 kanalen met display.

Draadloze afstandsbediening BiConnect
Verwarmingssysteem Tempura

Lichtlĳstsystemen

BiSens
weersensoren

Alle zonweringen

Handzender weinor BiEasy
• betrouwbaar door beveiligde
zendfrequentie (868 MHz)
• tot 100 m reikwijdte

Product

I/K/N 2000

BiRec ontvanger
• verschillende radio-ontvangers
afhankelijk van de combinatie van
functies
• passend voor zonnescherm-uitrusting – bijv. voor het in- en uitlopen
van het zonnescherm of voor het
dimmen van de verlichting

Uitrusting (geïntegreerd)

Draadloze ontvanger

Handzender

zonnescherm motor

BiRec MA

BiEasy 1M/5M/15M

+ verwarmingssysteem Tempura*

BiRec HD

BiEasy 5M/15M

+ lichtlĳst LED Design*

BiRec MLED

BiEasy 5M/15M

+ verwarmingssysteem Tempura* + lichtlĳst LED Design* BiRec MLED + BiRec HD

BiEasy 5M/15M

Vereisten: zonnescherm met BiConnect afstandsbediening, sensoren vereisen minstens een BiEasy 1M, 5M of 15M
* optie

Product

BiConnect

Somfy RTS

Somfy io

I/K/N 2000

●

●

●

● verkrĳgbaar

⎯ niet verkrĳgbaar
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Automatische weersafhankelijke besturing en accessoires
Productbeschermingsensor BiSens Agido-3V
De productbeschermingsensor
BiSens Agido-3V rolt het zonnescherm bij slingeringen en
bewegingen in.
• instelbare drempelwaarde
• alleen in combinatie met BiConnect
• energie-besparende technologie

• batterijen met een levensduur van
2 jaar
• veiligheidsperiode van het
zonnescherm na het inrollen:
ca. 20 minuten
• aangebracht in het uitvalprofiel

Zonne-, wind- en regensensoren – automatische warmteen productbescherming (optie)
De sensoren van de BiConnect serie
rollen het zonnescherm bij zon
automatisch uit en bij regen en wind
betrouwbaar weer in.
BiSens SWR-230 V

Verkrijgbaar in de varianten:
• zonne-wind-regensensor
BiSens SWR-230 V
• zonne-windsensor
BiSens SW-230 V
• ook met solaraandrijving als:
BiSens SW-Solar

Verwarmingssysteem Tempura Universal met hoge
efficiëntiefactor (optie)
De energie-efficiënte infrarode
verwarming Tempura overtuigt door
een verwarmingsvermogen van
meer dan 1.500 Watt in zo klein
mogelijke behuizing.
• onmiddellijke warmte zonder
voorverwarmen
• individueel richtbaar voor een
doelgerichte verwarming

• met BiConnect afstandsbediening
bedien- en dimbaar
• bestand tegen spatwater
• leverbaar in 47 standaard-framekleuren evenals in 9 kras bestendige en duurzame WiGa-trendkleuren in edele structuur-optiek
• optie: 150 speciale RAL kleuren
• eenvoudig toevoegbaar door
universele bevestiging
• TÜV getest

Lichtbalk LED Design – 30.000 lichturen met het laagst
mogelijke energieverbruik (optie)
Geselecteerde LED-componenten
staan voor hoogste weinor kwaliteit:
• speciale glazen lenzen voor sfeervolle verlichting
• bijzonder energie-efficiënt
• levensduur 30.000 uur
• dimbaar met BiConnect afstandsbediening
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• montage met bevestigingshoek
aan de draagbuis
• onderhoudsvriendelijk: eenvoudig vervangen van individuele
LED-lampen mogelijk, zonder
demontage van het zonnescherm
• aangemeld voor octrooi

Voor individuele opties wordt een meerprĳs berekend. Zie de prĳzen in de actuele weinor prĳslĳst voor zonneschermen.

