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Met haar slank, minimalistisch design biedt de Cassita II de perfecte 

overeenstemming met moderne woontrends. Onafhankelijk van 

haar  uiterst platte vormgeving, herbergt de cassette een overvloed 

aan  technische innovaties. De optisch gereduceerde tweepunts-

bevestiging benadrukt de hedendaagse benadering van design. Met 

haar afmetingen biedt de Cassita II de ideale zonwering voor de 

meeste terrasafmetingen. 

weinor Cassita II – 
het sieraad onder de cassettes
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weinor Cassita II in een oogopslag

Tweepunts-
bevestiging

Eenvoudige instelling 
van de uitvalhelling

Nieuw design met 
esthetische 
aluminium kappen

Slanke 
LongLife-arm

Variant 
Cassita II LED

Gemakkelijk en vlak 
onder het plafond te 
monteren

weinor Cassita II kenmerken
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Productvoordelen in detail
Bewezen technologie – cool design: de kenmerken van de 
weinor Cassita II/Cassita II LED

Nieuw design – met esthetische aluminium kappen

  De nieuwe 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 duur-
zaam 

• uitstekende doekspanning
• 10 jaar garantie

Slanke LongLife-arm – duurzaam en stil

De elegante cassette van de weinor 
Cassita II is met een hoogte van 
12 cm bijzonder klein. Desondanks is 
alle techniek hierin onder gebracht 
en betrouwbaar tegen wind en weer 
beschermd.

• nieuw minimalistisch design
• slanke, harmonieuze ovale vorm
• esthetische aluminium kappen  

met nobele weinor opdruk
• best mogelijke bescherming voor 

doek en techniek 

De knikarmen van de Cassita II 
 worden direct aan de kopplaten van 
de cassette geplaatst. Hierdoor kan 
het zonnescherm met slechts twee 
consoles bevestigd worden. 

• vereenvoudigde muurmontage 
door slechts twee bevestigings-
punten op de muur 

• dit benadrukt de elegante 
 algemene indruk

• verborgen bevestigingsschroeven

Tweepuntsbevestiging – snelle montage en elegantie

De Cassita II is met een handige 
 instelconsole aan de zonnescherm-
cassette uitgerust. Hiermee kan 
de helling bijzonder gemakkelijk 
aangepast worden. 

• traploze afstelling van 5 – 45° 
door rotatie van de cassette

• vereenvoudigde montage 
• veilige standvastigheid en 

 stabiliteit bij onder slaande wind 

Eenvoudige instelling van de uitvalhelling – traploos en veilig

Cassita II LED zorgt voor een aan-
gename verlichting op het terras. 
De kleur van de lichtbalk is op de 
kleur van de cassette afgestemd en 
de spots zijn onzichtbaar geïnte-
greerd.

•  30.000 lichturen met het laagst 
mogelijke energieverbruik

• bijzonder energie-efficiënt

Cassita II LED – met ingebouwde terrasverlichting
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Productvoordelen in detail

Cassita II Cassita II LED

Techniek

Max. breedte 550 cm 550 cm

Max. uitval 300 cm 300 cm

Afmetingen cassette (B x H) 221 x 120 mm 266 x 120 mm

Gekoppelde installaties ⎯ ⎯

Slingeraandrĳ ving ○ ⎯

Motoraandrĳ ving ● standaard ● standaard

Verandering hellingshoek 5 tot 45° 5 tot 45°

Montagevarianten muur-, plafond- en dakspantmontage mogelĳ k

verlichting ⎯ ● LED-lichtbalk

Design

47 standaard schermkleuren ● ●

Meer dan 150 andere RAL kleuren ○ ○

9 WiGa-trendkleuren ○ ○

Andere structuurkleuren ○ ○

weinor doekcollectie ● ●

Accessoires

Verwarmingssysteem Tempura ○ ○

Besturing

Afstandsbediening zie blz. 10 dimbaar met WeiTronic

Zonder afstandsbediening klaar om aan te sluiten bekabeld klaar om aan te sluiten bekabeld 

Kwaliteit

Getest tot windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 
volgens DIN 13561

Varianten weinor Cassita II

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelijk
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Doek- en framekleuren

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

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

Een doek met hoge kwaliteit is 
de eerste vereiste voor een mooi 
zonnescherm. Hier bieden de  
colours by  weinor® collecties een 
omvang rijke keuze.

•  kleurvast door spin dopverving
•  langdurig mooi en schoon door 

vuil- en waterafwerende nano-
coating 

•  optioneel ook grote keuze uit col-
lecties van andere doekfabrikanten

Doeken – attractief en langdurig briljante kleuren

47 standaard framekleuren

RAL 1002
Zandgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 1014
Ivoor

RAL 1015
Licht-ivoor

RAL 1023
Verkeersgeel

RAL 1034
Pastelgeel

RAL 2000
Geeloranje

RAL 2002
Vermiljoen

RAL 2011
Dieporanje

RAL 3002
Karmĳ nrood

RAL 3004
Purpurrood

RAL 3007
Zwartrood

RAL 4005
Blauwpaars

RAL 4006
Verkeerspurper

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 5009
Azuurblauw

RAL 5014
Duivenblauw

RAL 5021
Waterblauw

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 7015
Leigrĳ s

RAL 7016
Antracietgrĳ s

RAL 7021
Zwartgrĳ s

RAL 7030
Steengrĳ s

RAL 7032
Kiezelgrĳ s

RAL 7035
Lichtgrĳ s

RAL 7039
Kwartsgrĳ s

RAL 7040
Venstergrĳ s

weinor 7319
Weinorgrĳ s

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Kleibruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 8016
Mahagonibruin

RAL 8017
Chocoladebruin

RAL 8019
Grĳ sbruin

RAL 8022
Zwartbruin

weinor 8077
Weinorbruin

RAL 9001
Cremewit

RAL 9005
Diepzwart

RAL 9006
Witaluminium

RAL 9007
Grĳ saluminium

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 9016
Verkeerswit

9 WiGa-trendkleuren

WT 29/10797
Approx. RAL 9010

WT 29/50704
Approx. RAL 6009 Metallic

WT 29/60740
Marrone 04 Metallic

WT 29/70786
Sparkling Iron Eff ect

WT 29/71289
Approx. RAL 7016 Metallic

WT 29/80077
Approx. DB 703 Metallic

WT 29/80081
Iron Glimmer Eff ect P 7

WT 29/90146
Approx. RAL 9006 Metallic

WT 29/90147
Approx. RAL 9007 Metallic

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in 
poeder coating kan, ondanks alle inspanningen van de verf-
fabrikanten om de stabiliteit van de kleurschakering te waar-
borgen, een verschieten van de kleur, met name bĳ  de kleur 
Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. 
Kleuren kunnen om druktechnische redenen duidelĳ k afwĳ ken.

weinor is een bedrĳ f dat milieubewust handelt. 
Teneinde te  voldoen aan strenge milieunormen 
worden de productieprocessen en materialen 
  voortdurend gecontroleerd door experts. 

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, structuur- 
optiek

• meer dan 150 speciale RAL kleuren

Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuze mogelijkheden
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Cassita II LED/sterke OptiNut-buis

Geselecteerde LED-componenten 
staan voor hoogste weinor kwaliteit:
• onzichtbaar gemonteerd 
• sfeervolle verlichting door 

speciale glazen lenzen 
• verlichting werkt ook bij ingerold 

zonnescherm

• bijzonder energie-efficiënt
• levensduur 30.000 uur
• met WeiTronic afstandsbediening 

traploos dimbaar
• onderhoudsvriendelijk: eenvoudig 

vervangen van individuele LED- 
lampen zonder demontage van het 
zonnescherm mogelijk

LED-verlichting – 30.000 lichturen met het kleinst mogelijke 
energieverbruik

zonnescherm-
breedte

aantal individuele 
LED-spots

zonnescherm-
breedte

aantal individuele 
LED-spots

180 – 219 cm 3 385 – 439 cm 7

220 – 274 cm 4 440 – 494 cm 8

275 – 329 cm 5 495 – 550 cm 9

330 – 384 cm 6

Conventionele oplossing
Een conventionele groefbuis heeft 
slechts een verzonken sleuf voor 
de doekpees. De motor ligt excen-
trisch in de buis. Daardoor loopt 
de doekas niet regelmatig rond – 
het doek wordt wat onregelmatiger 
opgerold.

Minder oprolvouwen door een centraal  draaiende 
 doekopwikkeling

weinor innovatie
De nieuwe weinor OptiNut-buis in 
de doekas draait bijzonder regel-
matig. De zo geoptimaliseerde 
 doekas vermindert de oprolvouwen 
en houdt het doek mooi.

• centraal gemonteerde motor  
voor een gelijkmatige loop en 
 regelmatig oprollen 

• gelijkmatig verdeelde sleuven 
voor de doekpees 

• doekas met verminderde 
 doorbuiging
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Aandrijving/afstandsbediening

De Cassita II kan uiteraard ook met 
een slinger uit- en ingerold worden. 
Deze mogelijkheid is zeer aanbevo-
len wanneer de stroomvoorziening 
op de installatielocatie moeilijk te 
realiseren is of wanneer het zonne-
scherm slechts zelden gebruikt 
wordt.

Slingeraandrijving (optie)

De weinor Cassita II beschikt over 
een universele hoekoverbrenging
• met van buiten instelbare 

 eindaanslag
• getest volgens DIN EN 14203
• vrijloop in uitgerolde positie

Product Uitrusting Draadloze ontvanger Handzender

Cassita II Combio-868 MA Remoto 1

Cassita II LED
+ LED-lampen Combio-868 MLED Remoto 5/10M

+ LED-lampen + verwarming Combio-868 HD Remoto 5/10M

Vereisten: zonnescherm met WeiTronic-afstandsbediening, 
Sensoren vereisen minstens een Remoto 1M, 5M of 10M

Product WeiTronic Somfy RTS Somfy io

Cassita II ● ● ● 

Cassita II LED ● dimbaar ● niet dimbaar ● niet dimbaar

● beschikbaar
⎯ niet beschikbaar

Remoto 10MRemoto 1M/5M

Handzender WeiTronic Remoto
•  betrouwbaar door beveiligde 

 zendfrequentie (868 MHz)
• tot 100 m reikwijdte 
•  lichter dan een tv-afstandsbedie-

ning, modern design en handig 

Het zonnescherm is standaard met 
een  motor uitgerust en kan optio-
neel met de voorgeprogrammeer de 
WeiTronic Remoto afstandsbedie-

WeiTronic ontvanger
•  verschillende radio-ontvangers 

afhankelijk van de combinatie van 
functies 

•  passend voor zonnescherm-uitrus-
ting –  bijv. voor het in- en uitlopen 
van het zonnescherm of voor het 
dimmen van de verlichting 

ning bestuurd worden. Hiervoor 
 bestaan er afstandsbedieningen met 
verschillende aantallen kanalen: 
u kunt kiezen uit 1, 5 en 10 kanalen 
met display. 

WeiTronic UniLine – gecoördineerde besturing voor 
 zonnescherm, licht en verwarming (optie)

Draadloze afstandsbediening WeiTronic

Verwarmingssysteem 
Tempura

WeiTronic
weersensoren

Alle zonweringen

Lichtbalksystemen
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Automatische weersafhankelijke  besturing en accessoires

Voor individuele opties wordt een meerprĳ s berekend. Zie de prĳ zen in de actuele weinor prĳ slĳ st voor zonneschermen.

 WeiTronic Sensero-868 AC 230 

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 WeiTronic afstandsbediening 
 bedien- en dimbaar

• bestand tegen spatwater
• leverbaar in 47 standaard-frame-

kleuren evenals in 9 kras besten-
dige en duur zame WiGa-trend-
kleuren in edele structuur-optiek

• optie: 150 speciale RAL kleuren 
• eenvoudig toevoegbaar door 

 universele  bevestiging
• TÜV getest

De ingebouwde bewegingssensor 
 WeiTronic Agido-868 rolt het 
 zonnescherm bij het optreden van 
trillingen (bijv. bij windstoten) 
 automatisch in. 
• instelbare drempelwaarde
•  standaard in de meeste 

 breedte-uitval combinaties (enkele 
uitzonderingen, zie prijslijst)

De sensoren van de  WeiTronic  serie 
rollen het zonnescherm bij zon 
 automatisch uit en bij regen en wind 
betrouwbaar weer in.

• alleen in combinatie met WeiTronic
•  energie-besparende technologie 
• batterijen met een levensduur van 

2 jaar 
• veiligheidsperiode van het 

 zonnescherm na het inrollen: 
ca. 20 minuten

•  aangebracht in het uitvalprofiel 

Verkrijgbaar in de varianten:
• zonne-wind-regensensor  

WeiTronic Sensero-868 AC 230
• zonne-windsensor 

WeiTronic Aero-868 AC 230 
(ook met solaraandrijving als  
WeiTronic Aero-868 solar)

Zonne-, wind- en regensensoren –  automatische  warmte- 
en productbescherming (optie)

Verwarmingssysteem Tempura Universal met hoge 
 efficiëntiefactor (optie)

Bij windbelastingen stabiliseren de 
windsteunen het uitvalprofiel.
•  vermindering van de inwerkende 

trekbelasting op de muursteunen
• snelle montage door het gebruik 

van kogel-koppen

•  vaste vloerbevestiging door 
bodem huls of bodemplaat 

•  flexibele ondersteuning door 
 verplaatsbare voorgevormde 
 betonnen voet als alternatief

• bodem-oneffenheden compen-
seerbaar

Windsteunen – stabiliteit ook bij sterkere wind (optie)

Bewegingssensor Agido – standaard productbescherming
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Planning/afmetingen

Afmetingen en console-aanbevelingen

Breedte
in cm

Aantal
armen

Uitvalhelling in cm (tussenmaten mogelĳ k)
150 200 250 300

     – 250 2 ● ● ●
251  – 300 2 ● ● ● ●
301  – 350 2 ● ● ● ●
351  – 400 2 ● ● ● ●
401  – 450 2 ● ● ● ●
451* – 500 2 ● ● ● ●
501  – 550 2 ● ● ● ●

● Cassita II standaard muurconsole 
● Montageplaat 200 x 260 mm incl. 1 standaard muurconsole en afdekkingen
Muurmontage op beton C20/25 met een betondeklaag tot 200 mm, 
Windweerstandsklasse 2 en een betrouwbare centrale treklast voor keilbouten van 5,71 kN
*  Vanaf een breedte van 451 cm worden altĳ d twee kastklemmen gebruikt. Vanaf het midden 

van de cassette worden deze respectievelĳ k 75 cm naar links en rechts gepositioneerd.

Uitvalhelling en doorgangshoogte  bepalen:

1. Uitvalhelling aan de hand van terrasdiepte 
uit  tabel “Uitvalhelling” afl ezen.

2. Uit de tabel “Doorgangshoogte” met de be-
paalde uitvalshelling en de gewenste hellings-
hoek de waarde voor de doorgangshoogte 
 afl ezen. Deze doorgangshoogte geldt voor een 
be vestigingshoogte van 300 cm. 

3. Bĳ  de afgelezen doorgangs hoogte het 
verschil tussen 300 cm en de eigen 
bevestigings hoogte optellen of ervan aftrekken.

Met deze tabel kunnen de verschil-
lende doorgangshoogtes voor 
 verschillende uitvalshellingen met 
hellingshoeken van 5°, 15° en 25° 
bepaald worden. 
Deze tabel geldt als voorbeeld voor 
een bevestigingshoogte van 300 cm 
(bovenkant  zonnescherm). 

Bepalen van de uitvalhelling 

Bepalen van de doorgangshoogte

Met deze tabel kunt u de uitval-
helling van het zonnescherm bij een 
gegeven horizontale terrasdiepte 
 bepalen.

Uitvalshoek

Aa
nb

re
ng

ho
og

te

D
oo

rg
an

gs
ho

og
te

Terrasdiepte

Hellingshoek

Vloer

Muur

Hellingshoek Terrasdiepte in cm

150 200 250 300

 5° 150 200 250 300

15° 160 210 260 310

25° 170 220 280 330

Uitvalhelling in cm 
(afmetingen bĳ  benadering  afgerond)

Doorgangshoogte in cm 
(afmetingen bĳ  benadering afgerond)

Hellingshoek Uitvalhelling in cm

150 200 250 300

 5° 280 270 270 260

15° 250 240 230 210

25° 230 210 180 160

Cassita II met kastklem (vanaf 451 cm)

Kastklem
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Dwarsdoorsnede Cassita II/LED

Dwarsdoorsnede Cassita II

266

221

75

89

12
0

53
,5

Dwarsdoorsnede Cassita II LED

221

12
0
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Montagemogelijkheden

Muurmontage

Cassita II met standaard muurconsole

De constructie van de weinor Cassita 
II maakt naast de muurmontage 
ook de plafondmontage en de dak-
spantmontage mogelijk. 

Consoles en montageplaten zijn uit 
geëx trudeerd, poedergecoat 
 aluminium gemaakt.

Muur-, plafond- of dakspantmontage – 
geschikt voor verschillende bouwsituaties

266

221

12
0

50
5515

5

Standaard muurconsole

150

90 30
32

38
32 14

75 32.5

45
55

15
0

71
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Montageplaat 260 x 220 x 15 mm + standaard muurconsole

Montageplaat 660 x 390 x 15 mm + standaard muurconsole

Montageplaat 660 x 220 x 15 mm + standaard muurconsole

73
55

25 210 15

22
0

260

25

4 x
 ø 

14

2 x M12

17
0

35
38

200 15

22
0

660

6 x
 ø 

13
 

200 200

3 x M
 12

30

25
17

0 55

2 x
 M

12

24
3

200 15

39
0

660

6 x ø 13

200 20030

25
34

0

55
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Montagemogelijkheden

Minimale afstandsmaten voor inbouw

Plafondmontage I

Compacte plafondmontage: 
een stevige en elegante oplossing 
(niet mogelijk met Cassita II LED)

Plafond

Zĳ -
wand

Zĳ -
wand

m
in

. 5
3 

m
m

 m
et

 
pl

af
on

dc
on

so
le

m
in

. 3
8 

m
m

 m
et

 c
om

pa
ct

e 
pl

af
on

dc
on

so
le

min. 15 mm min. 15 mm
14

5

150

42.5 75

30 90

19

14

14

22

145

16
2

39

17
6

291

12.5 110.5

12
26

12
0

146

221

17
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Plafondmontage II

Plafondmontage speciaal voor  
Cassita II LED: met muurconsole 
en plafondhoekstuk   

221

12
0

280

19
8.

5 18
1

61.5 80.5

82
.5

72

17
3

53

30 90

87
55

75

156

150

14

14

30 90

54
15
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Montagemogelijkheden

Afschuifkracht in N per bevestigingsmiddel

Breedte 
in cm

Uitval in cm

150 200 250 300

250
1205 1826 2633

562 813 1139

300
1394 2113 3037 4075

653 944 1317 1737

350
1583 2399 3441 4618

744 1074 1495 1971

400
1772 2685 3845 5160

836 1205 1674 2206

450
1961 2971 4248 5703

927 1335 1852 2440

500
2150 3257 4652 6245
1018 1466 2030 2674

550
2339 3543 5056 7672
1110 1596 2208 3266

  1 dakspanthouder en 1 standaard 
muurconsole (150 mm) en afdek-
kingen, 
telkens een uitvoering links en rechts

  1 dakspanthouder en 1 montageplaat 
en 1 standaard muurconsole 
(150 mm) en afdekkingen, 
telkens een uitvoering links en rechts

Dakspanthouder

42
0

16

25

80
120

35

5

38
7

11
5

70
23

35

14

14

R 1
0

36
5

93

ø 1
3

ø 13

Dakspantmontage

Dakspantmontage met dakspant-
steun, montageplaat en muur-
console 150 mm breed

385.5
265.5

max. 200

221 m
in

. 3
5

12
0

50
5515

5
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Plafondmontage op beton C20/25
Uittrekkracht in N per bovenste bevestigingsmiddel van de plafondconsole

Breedte 
in cm

Uitval in cm

150 200 250 300

250
469 705 1011
509 769 1106 1483

300
544 817 1169 1564
591 892 1278 1713

350
620 930 1326 1775
673 1014 1450 1944

400
695 1042 1484 1986
755 1137 1622 2174

450
771 1155 1641 2196
837 1259 1794 2405

500
846 1267 1799 2407
918 1382 1966 2635

550
922 1380 1956 2959

1000 1504 2138 3241

  1 standaard muurconsole (150 mm) 
met plafondhoekstuk, 
1 standaard muurconsole (150 mm) 
met plafondhoekstuk per zonne-
scherm arm
bevestiging: 8* in totaal 

  1 plafondconsole compact
1 plafondconsole compact per 
 zonneschermarm 
bevestiging: 6* in totaal

Uittrekkrachten Cassita II/Cassita II LED

* Aantal bouwzĳ dig benodigde bevestigingen

Muur- en plafondmontage op beton C20/25 
met een betondeklaag tot 200 mm 
Uittrekkracht in N per bovenste plug van de muurconsole/montageplaat

Breedte 
in cm

Uitval in cm

150 200 250 300

250

1082 1646 2370
322 489 705
161 245 352

84 127 184
1322 2011 2897 3874

300

1248 1900 2731 3654
371 565 812 1086
186 282 406 543

97 147 212 283
1525 2323 3338 4466

350

1414 2155 3092 4139
420 641 919 1230
210 320 460 615
110 167 240 321

1729 2634 3779 5059

400

1580 2410 3453 4623
470 716 1027 1375
235 358 513 687
122 187 267 358

1932 2945 4220 5651

450

1747 2665 3814 5108
519 792 1134 1519
260 396 567 759
135 206 295 396

2135 3257 4661 6243

500

1913 2919 4175 5592
569 868 1241 1663
284 434 621 831
148 226 323 433

2338 3568 5102 6835

550

2079 3174 4535 6925
618 944 1348 2059
309 472 674 1029
161 246 351 536

2541 3879 5543 8464

  1 standaard muurconsole (150 mm) 
en afdekkingen, 1 standaard muur-
console (150 mm) en afdekkingen per 
zonneschermarm
Bevestiging: 6* in totaal 

  montageplaat 260 x 220 mm incl. 
1 standaard muurconsole (150 mm) 
en afdekkingen
bevestiging: 8* in totaal

  montageplaat 660 x 220 mm incl. 
1 standaard muurconsole (150 mm) 
en afdekkingen
bevestiging: 12* in totaal

  montageplaat 660 x 390 mm incl. 
1 standaard muurconsole (150 mm) 
en afdekkingen
Bevestiging: 12* in totaal

  kopzĳ dige betonnen plafondmontage 
met 1 standaard muurconsole 
(150 mm) en afdekkingen, 
1 standaard muurconsole (150 mm) 
en afdekkingen per zonneschermarm
bevestiging: 6* in totaal 

 Voor andere ondergronden zie ¬aparte 
consoles prĳ slĳ st.

De uittrekkracht is de kracht waarmee het zon-
neschermgewicht en de windbelasting aan ie-
der bovenste bevestigingsmiddel trekken. De 
tabellen geven deze kracht in N per bovenste 
bevestigingsmiddel aan. Deze varieert afhanke-
lĳ k van de zonneschermafmetingen en de 
muurconsole/montageplaat.

Keuze van de muurconsole en het 
bevestigings systeem

1. Uittrekkracht per bevestigingsmiddel voor 
de uitgekozen zonneschermafmetingen in de 
betreff ende tabel afl ezen.

2. Die muurconsole/montageplaat uitkiezen 
waarvoor een bevestigingsmiddel bestaat dat 
de aangegeven uittrekkracht weerstaat.  Hierbĳ  
moet rekening gehouden worden met de 
 afstand en de uitbreekkegel evenals met de 
montageondergrond.

Voor andere ondergronden zie apart console-
overzicht.

Uittrekkrachten muur-/plafondmontage
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Terrasoverkapping met 
vaste beglazing SUPER LITE

Zonnescherm 
Zonnescherm met 
Volant Plus en Tempura 

Zonnescherm met 
Volant Plus en Paravento

Zonneschermen

Textiele zonwering 
met staanders

Textiele terrasoverkapping 
Plaza Pro met Paravento 
en VertiTex

Terrasoverkapping Terrazza
met zonwering Sottezza

Terrasoverkapping en Glasoase®

PergoTex 
en Tempura

Textiele terrasover-
kapping Plaza Home 
en Paravento 

Glasoase® met zonwering 
WGM en profielloze elementen


