
helder
consequent 
kubistisch

NIEUW!

KUBATA
Het kubistische cassettescherm

Bekroond met:

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®



Optimaal qua uiterlijk. Open geschoven 
overtuigt het doek van de Kubata door 
een hoogwaardig en textiel karakter.  
In gesloten toestand vormt de zonne-
schermcassette met haar vrijwel vier-
kante vorm duidelijke lijnen aan het 
 gebouw. Doek en techniek zijn in het 
binnenste van de cassette betrouwbaar 
beschermd tegen vocht en vuil. 
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Bekroond met:



Eenvoudig schroefloos. De heldere en 
homogene vorm van de Kubata komt 
niet uit de lucht vallen. Aan de basis 
 ervan ligt een esthetisch totaalconcept, 
waarbij gladde oppervlakken domineren. 
Dit schroefloze uiterlijk van de zonne-
schermcassette is een resultaat van de 
hoogwaardige weinor techniek.

rechtlijnig
harmonieus
strak

Huis en zonnescherm als harmonieus 

geheel. Waar houdt het gebouw op, waar 

begint de zonwering? Bij het cas sette scherm 

Kubata zijn de overgangen vloeiend. Met 

zijn kubusvorm past het cassette scherm  

als stijlvol vormgevingselement perfect in 

de moderne huisarchitectuur. Zonwering 

en gevel vormen een uitgebalanceerde 

inter actie, welke voldoet aan de hoogste 

esthetische eisen.



textiel
expressief
bestendig

Hoogwaardige zonneschermdoeken 

Exclusieve doekkwaliteit

Kies uit meer dan 140 doeken uw geheel 
individuele dessin voor Kubata. Tijdloos 
neutrale, harmonieuze of creatieve tinten: 
bij weinor vindt u exact het juiste doek 
naar uw smaak! En de innovatieve tech-
niek van het spindopverven waarborgt 
duurzaam stralende kleuren van uw doek.

Hoogwaardige, moderne doeken en 

een grote keuze aan framekleuren

complementeren de heldere vormgeving 

van de Kubata. Alles is prachtig op elkaar 

af te stemmen, zodat zonnescherm en  

huis qua vormgeving een eenheid vormen. 

Framekleuren en doekdessins voldoen 

boven dien aan de hoogste kwaliteitseisen.

momentum
MODERN GREYS MODERN BEIGES

mélange
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Topactuele framekleuren 

Bij weinor kunt u kiezen uit meer dan 50 standaard-
kleuren en tevens meer dan 150 extra RAL-kleuren. 
De in eigen fabriek uitgevoerde poedercoating waar-
borgt kleurechtheid en een gelijke glansgraad.

Perfecte doekstand 

Een speciaal glijprofiel ondersteunt de doekas over 
de gehele lengte en voorkomt hiermee effectief het 
doorbuigen. Het doek behoudt zijn optimale vorm.

Optimale bescherming van het doek

Teflon-weefselbescherming en nanotechnologie zor-
gen voor een vuilbestendige impregnering van het 
weinor zonneschermdoek. De vuilbestendige be-
schermlaag beperkt ook verontreinigingen.

not crazy.
MODERN COLOURS



hoogwaardig
slim
comfortabel

Technische gegevens van de Kubata

max. breedte 6,5 m
max. uitval 4 m
maten cassette 205 x 210 mm
windbescherming getest tot: windkracht 5 (Beaufort)
hellingshoek 5° – 40°
montagevarianten wand-, plafond- en dakspant-

montage mogelijk
motoraandrijving standaard

Goed beschermd tegen vocht en vuil

De aan alle zijde gesloten en robuuste zonneschermcassette be-
schermt het doek en de technische uitrusting net zo veilig tegen het 
weer als de gecontroleerde regenafvoer aan de voorzijde van het uit-
valprofiel. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw zonwering. Kubata is 
vrijwel gelijk met de wand bevestigd, zodat de huismuur onder de 
zonneschermcassette niet verontreinigd wordt door regenwater of vuil. 

Hoogste kwaliteit 

Wie voor weinor producten kiest, kan 
naast een helder en consequent design 
vertrouwen op topkwaliteit. Wij maken 
uitsluitend gebruik van hoogwaardige 
materialen. Ook het kubistische cassette-
scherm Kubata zet met talrijke technische 
highlights maatstaven.

Veelzijdig te monteren

Naast de gangbare wandmontage kan Kubata ook bij speciale 
bouwkundige omstandigheden probleemloos worden aangebracht.

Plafondmontage Dakspantmontage  
(bij uitstekend dak)

Beste kwaliteit
made in Germany

Met zekerheid
een origineel product

ECHTHEIDS
CERTIFICAAT



U kunt uw terrastechniek 
ook met io-homecontrol® 
van  besturen.

Handzender met display  
BiEasy 15M Go! en BiEasy App voor iOS

Sfeervol licht en krachtige warmte

Uw opties voor meer comfort: breng aangename terrasavonden door 
 onder traploos dimbare en in de zonneschermcassette geïntegreerde 
LED-spots. Met het verwarmingssysteem Tempura Quadra Universal 
kunt u het terras ook in de koelere uurtjes gebruiken. Het verwarmings-
systeem is achteraf aan te brengen en wordt onopvallend aan de gevel 
van het huis bevestigd.

Comfortabele besturing via handzender, sensor of app

Design en gebruikersvriendelijkheid: Kubata wordt standaard uit-
gerust met een aandrijving zonder ontvanger. Kiest u voor een 
draadloos gestuurde motor met weinor BiConnect afstands-
bediening, dan kunt u per handzender of via de BiEasy-app zon-
wering, verlichting en verwarming heel eenvoudig bedienen. De 
optionele zonnesensor laat het zonnescherm automatisch uitrollen.

Goed gespannen en windvast

De stille weinor LongLife-arm met 10 jaar garantie overtuigt 
door zeer hoge spankracht. Dat zorgt voor een excellente doek-
stand. De beproefde opwaaiblokkering verhindert het omhoog-
klappen van het zonnescherm bij onderslaande wind.
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Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag:

Beeldmotief
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