
Rechtlijnig design  
Bewezen techniekNIEUW!

Terrazza Sempra
De tijdloze glazen terrasoverkapping

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®



Waarden die lang meegaan. 

Gewoon echt weinor. 

Met de glazen terrasoverkapping Terrazza Sempra doet  

u geen concessies op het gebied van kwaliteit! Expert in 

weerbescherming, weinor ontwikkelde al zo’n 20 jaar 

geleden het succesvolle merk Terrazza. Sindsdien 

werd het merk voortdurend verbeterd en bepaalt het als 

bestseller de norm. Terrazza Sempra is het indrukwek

kende resultaat van onze jarenlange ervaring, die  

u een onbekommerd en intens terrasplezier bezorgt – 

 weinor kwaliteit, die zich uitbetaalt!

Esthetiek die alles omvat.  

Gewoon echt uniek.

De architectuur van uw huis is een uitdrukking van uw 

persoonlijke levensstijl. Dat geldt natuurlijk ook voor 

de terrasoverkapping. Als belangrijk vormgevings

element bepaalt de terrasoverkapping mede de totale 

indruk van het gebouw en moet zij voldoen aan uw 

ontwerpeisen. Daarom maakt u met Terrazza Sempra 

precies de juiste keuze. De terrasoverkapping overtuigt 

met tijdloze vormgeving en heldere lijnen –  

weinor competentie in design die zich uitbetaalt!

Design in detail
Of het nu gaat om de dakdrager of de regengoot – het 
ontwerp volgt een rechtlijnig, sfeervol totaalbeeld.

Zonwering en bescherming tegen inkijk aan de voor- 
en zijkant
De verticale zonwering VertiTex II beschermt tegen verblin
dende zon, te hoge temperaturen en nieuwsgierige blikken.

ECHT. FRAAI.

Zonwering boven
De ondergemonteerde serrezonwering Sottezza II zorgt voor 
aangename temperaturen onder de terrasoverkapping.  
Alternatief: WGM Top als bovengemonteerde zonwering.

weinor gebruikt voor zijn producten 
 uitsluitend hoogwaardige en duurzame 
materialen. Daarom: vertrouw op de 
marktleider in NoordEuropa voor zon
wering en weerbescherming op het terras!

Beste kwaliteit
made in Germany

Framekleur RAL_7039 
Sottezza II: Dessin 6415 I VertiTex II: Dessin 7201



Met de BiConnect  
afstandsbediening kunt u  
de zonwering zeer comfortabel 
bedienen en zelfs het licht en de 
verwarming dimmen.  Bediening 
ook mogelijk via Somfy draadloze 
techniek RTS en iohomecontrol®.*
* zonder dimfunctie

weinor wil dat u met volle teugen van uw terras geniet! 

 Daarom kan Terrazza Sempra worden uitgerust met enkele aangename 

extra’s zoals LEDverlichting, verwarming, afstandsbediening en glas

elementen. Alles in één!

Sfeer creëren. Meer genieten. Creëer met speciale lichteffecten  

en comfortabele warmte buitengewone momenten op uw terras.  

Elk accessoire is qua kleur, vorm en techniek perfect afgestemd op de 

terrasoverkapping.

De LED-strip RGB Stripe
zorgt met 48 dimbare kleuren en  
3 dimbare wittinten voor een unieke 
ambiance op uw terras. De strip kan 
worden bevestigd aan Terrazza 
 Sempra of aan de muur van het huis.

De lichtlijst LED Design hoekig 
wordt op verzoek geïnstalleerd 
aan de dakdragers en geeft aan
genaam warm wit licht.

Het verwarmingssysteem 
Tempura Quadra straalt wel
dadige warmte uit en zorgt er in 
de avond en op koelere dagen 
voor dat u langer van uw terras 
kunt genieten.

Onbelemmerd zicht. Volledig beschermd.  

Terrazza Sempra kan zonder al te veel moeite aan alle 

 zijden worden uitgebouwd tot de Glasoase® met de 

 weinor glazen schuifwand w17 easy. Uw voordeel: nog 

meer bescherming tegen weer en wind, meer tijd buiten 

doorbrengen. En de volledige transparantie zorgt voor een 

onvervalst buitengevoel. Ook is het mogelijk om vaste 

beglazingselementen toe te passen.

ECHT. BEHAAGLIJK.

ECHT. GENIETEN.

9 WiGa-trendkleuren 
47 standaard RAL-kleuren

Topactuele framekleuren
Kies uit meer dan 50 standaard-
kleuren en meer dan 150 extra 
RAL-kleuren.  
De weinor poedercoating ga
randeert kleurechtheid en een 
gelijkmatige glansgraad voor 
 overkapping en accessoires.

Framekleur WT 029/80077

ECHT. VEILIG.



Hoge stabiliteit  
door T-balk

De fraaie dakdragers van de 
Terrazza familie zijn vele malen 
statisch getest en garanderen 
door hun Tbalkvorm een hoge 
mate van stabiliteit.

Grote breedtes voor een 
panoramisch uitzicht

In combinatie met de statisch 
geoptimaliseerde dakgoot 220 
zijn terrasoverkappingen  
tot 7 meter breed mogelijk, 
zonder middenstaander.*

Eenvoudige montage  
van glaselementen

Dankzij de speciale vormge
ving van de staanders kunnen 
deze probleemloos worden 
uitgebreid met een transpa
rante weerbescherming aan 
alle zijden – ook bij bestaande 
systemen.

Techniek van de staanders  
garandeert goede stabiliteit

De staanders kunnen met 
 behulp van montageplaten  
op een geschikte vaste onder
grond worden aangebracht  
of direct in de grond worden 
 verzonken.

Geïntegreerde  
afwatering

De regenpijp is onzichtbaar 
geïntegreerd in de staander 
en altijd toegankelijk. De 
water afvoer kan individueel  
in hoogte en dakzijde worden 
versteld. 

ECHT. SLIM.
weinor hecht veel waarde aan technische details en hoogwaardige materialen. 

Zo is Terrazza Sempra bijvoorbeeld uitgerust met een bijzonder stabiele en vooral bij  

regen stille dakbedekking van veiligheidsglas en overtuigt de overkapping door haar solide 

aluminiumconstructie. 

Twee daktypen beschikbaar

U mag kiezen! Terrazza Sempra is verkrijgbaar in twee 
 varianten: met en zonder dakoverstek.

Terrazza Sempra Plus  
met dakoverstek:
Het klassieke type overkapping: 
zonder zichtbare regenpijp en 
voorgehangen dakgoot voor een 
optisch licht ogende dakafwerking.

Terrazza Sempra  
zonder dakoverstek:
De moderne variant: de over
kapping eindigt met de staanders 
en zorgt zo voor een optische 
eenheid.

Talrijke dakvormen mogelijk

Elke terras of balkonsituatie is anders – geen probleem voor Terrazza Sempra.  
De glazen overkapping kan aan verschillende bouwomstandigheden worden aangepast.

Technische gegevens Terrazza Sempra

max. dakbreedte 7,0 m

max. dakdiepte 6,0 m (type S = 3,0 m, type L = 6,0 m)

Dakhelling Sempra 3° 45°

Sempra Plus 3° 15°

Sneeuwlast 75 kg tot 550 kg per m2

Dakbeglazing mogelijk: 10, 12 mm VSG | 16 mm verbindings
platen

Belangrijke informatie:
Doekeigenschappen: weinor zonneschermdoeken voldoen aan strenge 
 kwaliteitseisen en worden geproduceerd met de modernste productietech
nieken. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij 
naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. 
Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en 
vormen geen reden voor een reclamatie. Meer informatie:  
www.weinor.nl/doekeigenschappen/

Zonneschermen en serrezonweringen: moeten bij regen en wind worden 
ingehaald – gevaar voor vorming van een waterzak! Doeken die nat geworden 
zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen vertonen. Daarom moeten ze zodra het 
weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.
 
Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine 
onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005),  
wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319). 

Terrasoverkappingen en Glasoases®:
Laat u door een erkende specialist informeren over de oorzaken van 
condensvorming en af en toe optredende kraakgeluiden (en hoe u deze al bij 
de planning kunt voorkomen).
Bij zeer lage dakhellingen van minder dan 5° moet met een frequentere 
reiniging van de dakbeglazing rekening worden gehouden.

*   afhankelijk van de dakdiepte en de 
lokale sneeuwlast

Lessenaarsdak met 
balkonuitsparing
Ook een laaghangend balkon kan 
in de glazen overkapping worden 
geïntegreerd.

Zadeldak*
De bij huizen zeer populaire 
zadeldakvorm kan ook voor 
Terrazza Sempra worden gekozen.

Conventioneel 
 lessenaarsdak
Als er geen speciale bouwkundige 
omstandigheden zijn, is dit de 
normale dakvorm.

Lessenaarsdak met 
  verspringende dakgoot*
Een complexere geometrie, zoals 
een verspringende dakgoot, kan 
ook worden gerealiseerd.

Lessenaarsdak met 
 verspringende wand
Een naar voren uitstekende wand 
kan eenvoudig worden geïnte
greerd in de dakconstructie.

Lessenaarsdak met schuine 
wandaansluiting links/rechts
Ook overkappingen die schuin tegen 
de muur moeten worden gebouwd, 
zijn met Terrazza Sempra mogelijk.

*  Deze twee dakvormen en andere dakvormen die hier niet worden 
getoond, zijn realiseerbaar onder voorbehoud van de bouwkundige 
omstandigheden ter plaatse.

tot 7m



Uw weinor speciaalzaak geeft u graag advies:
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weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110  
D-50829 Keulen
weinor.nl I weinor.be

ECHT. THUIS.

Beeldmotief titel: Framekleur RAL_7039  
Sottezza II: Dessin 6415 I VertiTex II: Dessin 7201

Achterzijde: Framekleur WT 029/80077  
Sottezza II: Dessin 6409

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®


