
Nu met twee beproefde weinor pro-
ducten meer voordelen verkopen!

•  beproefde techniek
•  betrouwbaar, compleet systeem uit één stuk
•  weinig moeite – meer omzet
•  alom tevreden  

klanten

NIEUW!

Plaza Viva met 
VertiTex II

Meer mogelijkheden – 
meer voordelen!

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®



Combinatie van twee beproefde  
weinor producten
Plaza Viva is de weerallrounder voor duurzaam 
terrasplezier in slank design, VertiTex II overtuigt 
als universele verticale zonwering voor elegante 
bescherming tegen inkijk en zon. Met de 
 combinatie van deze twee beproefde highlights 
verkoopt u uw klanten een compleet systeem 
als uit één stuk.

Eenvoudige montage:  
eenvoudige bevestiging
Net als bij alle andere weinor producten wordt 
VertiTex II ook met een dwarsbalk* aan de  
Plaza Viva bevestigd. Deze montagewijze is 
 bekend, veilig en eenvoudig te realiseren.

Grote breedtes mogelijk,  
ook serie-installaties
Het gebruik van VertiTex II beperkt de breedte 
van de installatie niet. Ook met verticale 
 zonwering wordt de maximale breedte van  
6 meter bereikt. Serie-installaties zijn bij de 
 combinatie evenzeer uitvoerbaar.

*Let op: Als VertiTex II alleen aan de voorkant wordt aangebracht, is voor de bekabeling ook aan de zijkant een dwarsbalk nodig.

De nieuwe combinatie van pergola-zonwering Plaza Viva en verticale zonwering 

VertiTex II biedt u een duidelijke meerwaarde. Want nu biedt u uw klanten extra 

 bescherming tegen verblinding, inkijk, wind en zon – van voren en van opzij. Zo 

vormen twee beproefde weinor producten een betrouwbaar, compleet systeem. 

Meer mogelijkheden – meer voordelen! 
Plaza Viva met VertiTex II

6 m

Uw productvoordelen
Profiteer bij ontwerp en montage van de  
hoge kwaliteit van twee perfect op elkaar afgestemde 
 oplossingen voor zonwering en weerbescherming.



Meervoudige bescherming –  
meer voordelen voor uw klanten
Met de toevoeging van VertiTex II worden de voor-
delen van Plaza Viva voor uw klanten aanzienlijk 
uitgebreid. Nu is de bescherming tegen verblin-
ding, inkijk, wind en zon ook aan de voor- en 
zijkanten mogelijk. Dit verlengt het terrasplezier 
van de gebruikers en verhoogt hun comfort.

Slank, onopvallend design uit één stuk
Plaza Viva en VertiTex II vullen elkaar ook qua 
 uiterlijk perfect aan. De kleine cassette-
formaten van de verticale zonwering (92 en 
 optioneel 112 mm) passen perfect bij de slanke 
look van de pergola-zonwering. VertiTex II is 
 leverbaar in ronde en hoekige vorm.

Telkens twee varianten:  
Plaza Viva: Stretch en OptiStretch
Stretch: aan 2-zijden gespannen, met 
hoekversteviging
OptiStretch: aan 4-zijden gespannen,  
geen lichtspleet, met strookversteviging

Technische informatie:
  Bij gebruik van VertiTex II kan Plaza Viva alleen worden uitgevoerd met vaste staanders (geen telescoopstaander mogelijk).
  De afvoer van regenwater is bij deze combinatie pas gegarandeerd vanaf een helling van 14 graden.
  Het aanpassen van bestaande systemen is niet mogelijk.

Uw verkoopvoordelen
Met de droomcombinatie van Plaza Viva en VertiTex II 
heeft u alle troeven in handen om uw klanten  
te overtuigen.

Tip: Nog regen- en windbestendiger is de combinatie van 
 pergola-zonwering weinor PergoTex II en VertiTex II.

VertiTex II en Plaza Viva kunnen worden 
 bediend op basis van radiotechniek  
met  weinor BiConnect of met Somfy  
io-homecontrol® of zelfs bekabeld.momentum mélange not crazy.

Hoogwaardige zonweringdoeken 

Aantrekkelijke doeken Comfortabele bediening

VertiTex II: Rail en Zip
Rail: universeel inzetbaar, met lichtspleet
Zip: strak doek, geen lichtspleet

Plaza Viva en VertiTex II zijn windbestendig  
tot windkracht 5. 



Meer informatie: 
Telefoon NL: 0800-0 93 46 67
Telefoon BE: 024 00 18 58
weinor.nl | weinor.be

Bij het gebruik van VertiTex II aan Plaza Viva is een breed scala aan mogelijkheden voor 

zonwering beschikbaar. Bijna elke wens van uw klanten kan worden vervuld.

VertiTex II: veelzijdige montage
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* van voren gezien

Beste kwaliteit
made in Germany

I. Plaza Viva met VertiTex II rondom II. Plaza Viva met VertiTex II links en rechts, met dwarsbalk voor

III Plaza Viva met VertiTex II voor en links* IV. Plaza Viva met VertiTex II links*, met dwarsbalk voor

V. Plaza Viva met VertiTex II voor en rechts* VI. Plaza Viva met VertiTex II rechts*, met dwarsbalk voor

VII. Plaza Viva met VertiTex II voor,  
met dwarsbalk / staander wand rechts*

VIII. Plaza Viva met VertiTex II voor,  
met dwarsbalk / staander wand links*

Bekroond met:

Pergola-zonwering 
Plaza Viva

Verticale zonwering  
VertiTex II
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