ZONWERING

OVER WINSOL
Winsol biedt esthetische, performante en
duurzame oplossingen, voor renovatie en
nieuwbouw, binnen en buiten, landelijk
en modern. Dat maakt ons de ideale
bouwpartner. Bovendien kunnen we met ons
uitgebreide productgamma voldoen aan al
jouw specifieke wensen en eisen.

MEER DAN 140 JAAR ERVARING

Door onze jarenlange ervaring hebben we kennis die we
omzetten in oplossingen voor al je vragen. We blijven
voortdurend streven naar innovatie en dat resulteert in
hoogwaardig maatwerk met grote zorg voor design en
duurzaamheid.

BE-BEDRIJF

Bij Winsol gaan we voor kwaliteit. Dankzij onze uitgebreide knowhow, ultramoderne productieproces en
het gebruik van de allerbeste grondstoffen leveren we
duurzame producten, die in onze drie Belgische fabrieken
geproduceerd worden.

SHOWROOM

Onze Winsol-vakmannen staan voor jou klaar in een
showroom of verkooppunt in je buurt. Daar krijg je een
levendig idee van hoe jouw raam, deur, poort of zonwering er kan uitzien in jouw woning. Bij ons kan je ook
ineens alles tegelijk kopen.

OP MAAT

Van een gerenoveerde rijwoning tot een charmante
nieuwbouwwoning, voor elk project bieden we een oplossing. Dankzij onze eigen productie kunnen we iedere
ruimte van je woning voorzien van een product op maat,
geplaatst en afgewerkt door onze getrainde vakmannen
met vakkennis en ervaring.

GARANTIE

Bij Winsol garanderen we dat al onze producten voldoen
aan de technische productvereisten en normen die in
België gehanteerd worden. Op profielen, motoren en
lakwerk krijg je dan ook 5 jaar garantie.
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ONZE MERKPIJLERS
COMFORT

Van een huis je thuis maken en
vervolgens op een comfortabele
manier genieten van de tijd die
je er doorbrengt. Dat vinden we
belangrijk. Denk hierbij niet enkel
aan gebruiksgemak of automatisatie, maar ook aan beperkt onderhoud, stille motoren, lucht- en
waterdichtheid, geluidswerend
en isolerend, ...

VEILIGHEID

Glas dat schadelijke zonnestralen filtert, water- en UVafstotende doeken voor zonwering, screenmotoren met
obstakeldetectie, vingerklembeveiliging voor garagepoorten,
inbraakwerende raamprofielen
en beglazing, kiepramen met
anti-foutbediening... Elke dag
ontwikkelen we producten waarbij jouw veiligheid en die van je

ENERGIEBEWUST

Innoveren en denken aan de
toekomst is ook denken aan het
milieu. Vandaag hebben we al
profielen die perfect geschikt zijn
voor passieve of zelfs energieneutrale woningen, zonder in te
boeten aan design of budget. Zo
zorgt Winsol niet enkel voor jouw
comfort, maar dragen we ook
ons steentje bij tot een groenere
wereld.

gezin centraal staan.

PRODUCTGAMMA
Van deuren, ramen en screens tot terrasoverkappingen: bij Winsol is het eenvoudig om je woning
en terras in een uniform geheel uit te rusten. We gebruiken exact dezelfde materialen en kleuren voor je
screens, ramen, deuren en poorten. Nagenoeg alles wordt lokaal geproduceerd en gelakt in de Winsolproductiecentra, volgens strikt opgelegde Europese kwaliteitsnormen. Zo garanderen we een uniforme en
kwalitatieve uitstraling van jouw woning.
DEUREN

SCREENS
ROLLUIKEN

RAMEN
LUIFELS
RAAMDECORATIE

TERRASOVERKAPPINGEN

SCHUIFRAMEN

ZONWERING

RAMEN EN DEUREN

ROLLUIKEN

GARAGEPOORTEN

POORTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

RAAMDECORATIE
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GENIET LANGER
VAN DE ZOMER
Lange, mooie zonovergoten zomerdagen breng je natuurlijk graag door op je terras of in je
tuin. Alleen met een zalig boek en een lekker drankje of in het gezelschap van je favoriete
vrienden of familie, dat is pas genieten …
Met de zonwering van Winsol profiteer je in alle weersomstandigheden van je tuin, je terras of
je woning. En dat in alle comfort en zonder zorgen.

DE HELE DAG LANG OP JE TERRAS OF IN DE TUIN
Een luifel of een terrasoverkapping zorgt voor extra schaduw en koelte op momenten dat de
zon te fel schijnt. Blijf dus rustig zitten, ook wanneer de temperaturen hoog oplopen of de
zon fel schijnt.

COMFORT BINNEN EN BUITEN
De luifels en de terrasoverkappingen van Winsol zorgen voor extra comfort buiten.
De volgende opties en extraatjes maken het leven makkelijker en aangenamer.
• Ingebouwde ledverlichting: een fijne avond met vrienden of in alle rust een boek
lezen? Dankzij de optionele ingebouwde ledverlichting in een aantal van onze luifels en
terrasoverkappingen hoef je niet te zeulen met kaarsen of andere verlichtingselementen.
Wist je dat je ook kan kiezen voor led-strips in de knikarmen van je luifel?
• Ingebouwde luidsprekers: muziekliefhebbers luisteren nu altijd en overal naar hun
favoriete muziek, dankzij de discreet ingebouwde waterdichte luidsprekers. Met een
eenvoudige bluetooth-verbinding speel je makkelijk je playlist af via smartphone of tablet.
• Bediening vanuit je luie zetel: je luifel of je terrasoverkapping bedien je natuurlijk via
afstandsbediening of nog beter; door middel van een app op je smartphone.
• Extra privacy: de luifels, de terrasoverkappingen en de screens zorgen – waar nodig ook voor extra privacy in de tuin of je woning. Zo creëer je echt een knus plekje in je tuin,
waar jij ver weg van vreemde blikken je ding kunt doen.

VEILIGHEID BOVEN ALLES!
• De hoogste windweerstand. Niet alleen aan de kust kan het plots onverwacht stevig
beginnen waaien. Onze luifels voldoen aan de hoogste Europese norm inzake
windresistentie en weerstaan gemiddelde windsnelheden die overeenkomen met een
windkracht tot 6 Beaufort.
• Stevige knikarmen. Alle Winsol knikarmen zijn uitgerust met versterkte
smeedaluminium scharnieren. Dankzij de nieuwe 4-voudige kabelarm of Powerband arm
gaat je luifel tot 4x of zelfs 10x langer mee! Meer over de Winsol knikarmen op pagina 12.
• Optionele wind- en regensensoren. Neemt de windsnelheid geleidelijk toe of begint het
plots te regenen? Dan zorgen deze sensoren ervoor dat je luifel zichzelf beschermt tegen
eventuele schade door zich automatisch te sluiten.
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PERGOLA SO!
ZALIGE LUXE EN SPITSTECHNOLOGIE

Knus cocoonen in je eigen tuin of op je terras, terwijl je toch
van alle comfort blijft genieten? Onder de SO! beleef je de
zaligste momenten met vrienden of familie. Ideaal voor
levensgenieters!

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE
Het lamellendak van de SO! volgt automatisch de stand
van de zon en past zich vervolgens aan jouw voorkeuren
aan. Zonder een vinger uit te steken geniet je de hele dag
door van precies de juiste hoeveelheid schaduw of zon
of laat je een koel briesje zorgen voor de nodige verkoeling.

SOUND & VISION
Uiteraard mogen opties zoals luidsprekers en verlichting
niet ontbreken. Zo behoort zelfs een sterrenhemel tot
de mogelijkheden. Of wat dacht je van een ingebouwd
projectiescherm zodat je ’s avonds in de SO! rustig naar
een film kunt kijken?

SFEERWANDEN
Outdoor gordijnen, glaswand, houten schuifwand… Jij
kiest helemaal zelf hoe je je SO! wil afsluiten. Ontdek alle
mogelijkheden op www.pergola-so.com of in de Pergola
SO! brochure!
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Pergola SO!
Bovenstructuur

Aluminium lamellen

Aanbouw / Vrijstaand

Beide

Maximale breedte

4,5 m

Maximale lengte

6,4 m

Koppelbaar tot meerdere units

Optie

Ingebouwd afwateringssysteem

standaard

Sfeerwanden

Optie

Houtlook lamellen

Optie

Witte ledverlichting

Standaard

Gekleurde ledverlichting

Optie

Aantal standaard RAL-kleuren

3 structuurlakken

Design drukknoppen

Optie

SFEERWANDEN
ZET JE PERGOLA HELEMAAL NAAR JOUW HAND

Van romantische gordijnen tot glazen steellook schuifwanden
die het cottage gevoel opwekken. Winsol sfeerwanden zijn niet
alleen uiterst functioneel, ze vormen ook een decoratieve en
persoonlijke afwerking voor je Winsol pergola. Dankzij het
uitgebreide gamma is er altijd een wand die bij jouw stijl en
woning past.
De sfeerwanden zijn optioneel en passen onder de SO!, Z!P en
Z!P CUBE. Ze kunnen ook achteraf worden toegevoegd.

GEZELLIGE WARMTE
Privacy nodig? Kies voor houten schuifwanden of de Ambiente
lamellenwand met of zonder houtlookafwerking.

VERGEZICHTEN
Beschut genieten van je tuin of het uitzicht? Glazen schuifwanden
met of zonder steellook-afwerking zijn perfect!

7 sfeerwanden, zoveel personalisatie!
• Outdoor gordijnen
• Steellook glaswand
• Ambiente lamellenwand
• Glazen schuifwand
• Houten schuifwand
• Windvaste SolFix screens
• Perspective glaswand
• Combinatie van glaswand, screen en gordijnen

BESCHUT & HUISELIJK
Jouw pergola wordt een verlengde van je thuis. Richt die dus zo
gezellig mogelijk in via buitengordijnen en windvaste screens
tegen de laagstaande zon en wind.

Meer informatie nodig? Neem contact op met het
Winsol-team. Je vindt het dichtste verkooppunt op
www.winsol.eu
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PERGOLA Z!P

NEW

STIJLVOLLE TERRASOVERKAPPING MET HELLEND OPROLDOEK

Pergola Z!P

Liever een terrasoverkapping met uitschuifbaar doek en
extra comfort zoals verlichting en een slimme bediening?
De Pergola Z!P met hellend dak zorgt niet alleen voor
schaduw op je terras, maar creëert ook de perfecte setting
voor gezellige familiemomenten, gewoon bij jou thuis!
Ontdek meer over de Z!P in onze aparte brochure.

GEÏNTEGREERDE REGENAFVOER
Dankzij het aflopende dak met regenwerend doek hoef
je je geen zorgen te maken als het begint te regenen. De
geïntegreerde regenafvoer voert het water netjes af. Te veel
regen? Dan rolt het doek van je pergola automatisch op in
de kast.

LEDVERLICHTING EN MEER
Bluetooth speakers, ledverlichting, verwarming, stopcontacten en usb aansluitingen zorgen voor alle comfort en
benodigdheden voor een gezellige tijd onder je pergola.
En de bediening van dit alles? Dat doe je vanop afstand via
je smartphone of gewoon via de design drukknoppen
in de paal!
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Bovenstructuur

Oproldoek met rits

Aanbouw / Vrijstaand

Aanbouw

Maximale breedte

4 of 5 m

Maximale uitval

5 of 6 m

Koppelbaar tot meerdere units

Optie (sept. 2021)

Ingebouwd afwateringssysteem

Standaard

Sfeerwanden

Optie

Houtlook palen

Optie

Witte ledverlichting

Optie

Gekleurde ledverlichting

Optie

Aantal standaard RAL-kleuren

3 structuurlakken

Design drukknoppen

Optie

PERGOLA Z!P CUBE
STRAKKE ZONWERING MET HORIZONTAAL OPROLDOEK

NEW
Pergola Z!P CUBE

De Pergola Z!P CUBE is onze
allereerste terrasoverkapping met oproldoek
en horizontaal dak. De rechte lijnen zorgen voor een
strak en modern resultaat, dat je nog meer in de verf
zet via onze design Ambiente lamellenwand met
ledverlichting (zie foto).
GEZELLIG EN COMFORTABEL
Deze pergola is meer dan alleen maar zonwering. Het is
jouw stukje schaduw op het terras met handige snufjes
en technologieën zoals smartphonebediening, sfeervolle
ledverlichting, verwarming, een Bluetooth
geluidsinstallatie en usb en 230V-aansluitingen.
EEN PERGOLA VOOR ELKE STIJL
De Z!P is volledig personaliseerbaar via de talrijke opties
en het uitgebreid gamma sfeerwanden. Ontdek ze allemaal
op pagina 7 of bekijk onze aparte
Pergola Z!P brochure.

Bovenstructuur

Oproldoek met rits

Aanbouw / Vrijstaand

Aanbouw

Maximale breedte

4 of 5 m

Maximale uitval

5 of 6 m

Koppelbaar tot meerdere units

Optie (sept. 2021)

Ingebouwd afwateringssysteem

Nee

Sfeerwanden

Optie

Houtlook palen

Optie

Witte ledverlichting

Optie

Gekleurde ledverlichting

Optie

Aantal standaard RAL-kleuren

3 structuurlakken

Design drukknoppen

Optie
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WINCUBE
ROBUUST EN TOCH ELEGANT

HEEL VEEL COMFORT
Zeg niet zomaar ‘oproldoek’ tegen de WinCube! Deze
terrasoverkapping is uitgerust met een aantal technische
snufjes, om jou het leven aangenamer te maken.
• Bescherm je tegen de laagstaande zon dankzij de

WinCube

WinCube XL

Bovenstructuur

Oproldoek

Oproldoek

Aanbouw / Vrijstaand

Beide

Beide

Maximale breedte

4m

6m

Maximale uitval

4m

4m

Optie

Optie

Nee

Nee

Screens

Optie

Optie

Witte ledverlichting

Optie

Optie

Gekleurde ledverlichting

Nee

Nee

Aantal standaard
RAL-kleuren

12 *

12 *

instelbare hellingshoek van het dak.
• Beschutting tegen de wind en extra privacy door
middel van windvaste screens.
• Optionele witte ledverlichting om ook na het vallen

van de avond gezellig op je terras te kunnen zitten.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
Grote oppervlakten overbruggen met de WinCube? Dat
kan met de WinCube XL die tot 6 meter breed gaat. En
als dat nog niet genoeg is, dan bestaat er ook de mogelijkheid verschillende units aan elkaar te koppelen. Ideaal
voor bijvoorbeeld terrassen in de horeca.

Koppelbaar tot meerdere
units
Ingebouwd
afwateringsysteem

*waaronder 3 structuurlakken
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PATIOLA
GENIETEN ZONDER FRANJES

De Patiola is één van de klassiekers in het gamma. Deze eenvoudige terrasoverkapping, uitgerust met een regenwerend
oproldoek zorgt voor een unieke ‘outdoor’ beleving. Deze
pergola is een aanbouwmodel en beschermt je niet enkel
tegen de zon, ook tijdens een lichte regenbui kun je rustig
blijven zitten. Met het ingebouwde afwateringssysteem hoef
je geen druppel regen te vrezen.
Deze elegante terrasoverkapping met regenwerend oproldoek zorgt voor beschutting tegen alle weersomstandig
heden. Deze pergola is dan ook populair bij zowel
particulieren als bij de horeca.
• Verwarmingselementen: zelfs wanneer de
temperaturen zakken blijft de temperatuur onder
de Patiola bijzonder aangenaam.
• Witte ledverlichting: ook in het donker blijf jij
genieten van de Patiola.

Bovenstructuur

Oproldoek

Aanbouw / Vrijstaand

Aanbouw

Maximale breedte

5m

Maximale uitval

6m

Koppelbaar tot meerdere units

Optie

Ingebouwd afwateringssysteem

Optie

Screens

Optie

Gekleurde ledverlichting
Witte ledverlichting
Aantal standaard RAL-kleuren

Nee
Optie
12 *

*waaronder 3 structuurlakken
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Welke knikarm voor jouw luifel?
Het type arm is o.a. afhankelijk van je locatie (windrijk kustgebied of een residentiële wijk in de stad),
de maximale breedte en uitval van je luifel en opties zoals een volant-plus of ledverlichting in de arm.
Het Winsol gamma knikarmen bestaat uit 3 types:
• 2-voudige kabelarm (droge staalkabel)
• 4-voudige kabelarm (zelfsmerende staalkabels) met 4x langere levensduur
• Powerband-arm (geweven Dyneema band) met 10x langere levensduur
Onze adviseurs zullen je de ideale arm voorstellen voor jouw luifel, maar je kan ook kiezen voor een
upgrade naar een nóg windbestendigere arm met langere levensduur. Let op, de 4-voudige kabelarm en
Powerband-arm zijn enkel beschikbaar voor de Squaro, Linasol, Lumisol en Luno.
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5 REDENEN
OM EEN WINSOL
LUIFEL TE KIEZEN
Een Winsol luifel, da’s echt thuiskomen op je terras en genieten zonder zorgen. En dat komt
niet alleen door het vernuftige en mooie design van onze luifels, de sfeervolle led verlichting
en slimme technologieën zoals io bediening. Onze nieuwe ultrasterke knikarmen zijn bestand
tegen windsnelheden tot 6 Beaufort!

WAAROM KIEZEN VOOR EEN WINSOL ZONNETENT?
WE BEZORGEN JE 5 GOEIE REDENEN!
1. Je luifel gaat tot wel 10x langer mee
Ultrasterke knikarmen zijn met het design van de kast de basis van je luifel. Ze dragen samen
met de verankering in de gevel het gewicht van de luifel, zodat jij zorgeloos kan genieten van
een streepje schaduw op je terras.
Winsol knikarmen zijn volledig afgesteld op de eisen waaraan een luifel vandaag moet
voldoen: ultrasterk door extra staalkabels of Powerband in de elleboog van de arm en met
een lange levensduur. Onze luifels en knikarmen worden uitvoerig getest om zoveel mogelijk
cycli uit te voeren bij verschillende weersomstandigheden. Wees dus maar gerust, jouw
Winsol luifel gaat een leven lang mee!

2. Geen zorgen bij harde wind
Onze knikarmen hebben tot 50 % dikkere profielen en scharnieren uit smeedaluminium. In
combinatie met de 4-voudige zelfsmerende staalkabel of geweven Dyneema Powerband in
de arm, kunnen onze luifels ook harde windsnelheden tot 6 Beaufort weerstaan. Dankzij
deze knikarmen behoren onze Squaro, Linasol, Lumisol en Luno luifels tot de hoogste
windklasse 3.

3. Geïntegreerde sfeervolle ledverlichting
Bij Winsol denken we verder dan alleen maar de praktische, zonwerende kant van de luifel.
Daarom bieden we ook extra’s aan om je comfort op het terras te verhogen. Zoals led
verlichting in de kast, voorlijst of knikarmen! Dimbaar, wit licht met een regelbare
kleurtemperatuur of zelfs sfeervol RGB licht. Er zijn zoveel mogelijkheden!
Koos je door omstandigheden niet voor extra verlichting in de armen? Geen probleem,
de led-strips kunnen ook nadien makkelijk worden toegevoegd!

WIST JE DAT STEEDS MEER
MENSEN KIEZEN VOOR
BREDE LUIFELS MET EEN
GROTERE UITVAL?
DE GEMIDDELDE LUIFEL
IS VANDAAG BREDER DAN
5 M EN HEEFT EEN
UITVAL VAN 3,5 M.

DA’S GROOT!

4. Oppervlaktes tot wel 7 m breed
Wie droomt niet van een terras met voldoende schaduw tijdens zomerse hittegolven? Onze
luifels kunnen dankzij de beste materialen en ultrasterke knikarmen grote overspanningen
aan (bv. 7 x 4 m), zonder in te boeten op de windbestendigheid.

5. Je hoofd stoten is verleden tijd
Je hebt het misschien al meegemaakt… Je staat recht uit de loungezetel op je terras en stoot
je hoofd tegen de elleboog van de knikarm. Blauwe plekken en bulten op je hoofd zijn voor
taan verleden tijd want onze knikarmen hebben een hogere doorloophoogte! De ellebooghoek van de armen is de helft kleiner en dus heel wat veiliger geworden!
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SQUARO
ROBUUST EN TOCH ELEGANT

Met de Squaro is het extra genieten van je terras, op
elk uur van de dag. Het strakke design ervan geeft je
woning een moderne touch.
Veiligheid en comfort zijn dé grote troeven van deze
luifel, die tot de meest verkochte uit het gamma behoort.
De knikarmen zijn immers standaard uitgerust met een
extrasterke Dyneema powerband, waardoor deze luifel
tot 10x langer meegaat.

GEMOTORISEERDE VOLANT PLUS
Wil je je beschermen tegen een laagstaande zon of
ben je op zoek naar wat extra privacy? Kies dan voor
de optionele ‘volant plus’, die je net als de luifel zelf
aanstuurt met je afstandsbediening.

INGEBOUWDE LEDVERLICHTING
Lees je graag een goed boek tot in de late uurtjes of blijf je
graag lang met vrienden of familie gezellig rond de tafel
zitten tijdens de warme dagen? Dan zullen de ingebouwde led-strips met direct licht in de kast en de knikarmen
of indirect licht in de voorlijst, je zeker kunnen bekoren.
Je bedient de verlichting met de afstandsbediening en
maakt het met 1 druk op de knop gezellig, zonder dat je
met lichten of kaarsen moet zeulen.
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Windweerstand tot 4 m uitval

6 Beaufort

Standaard knikarmen

Powerband-arm

Optionele knikarmen

Powerband arm
met LED

Directe witte ledverlichting in de kast

Optie

Directe witte ledverlichting in armen

Optie

Indirecte witte ledverlichting in
de voorlijst

Optie

Instelbare lichtintensiteit (dimbaar)

Optie

Aantal RAL-kleuren standaard

Alle RAL-kleuren

Maximale uitval bij breedte tot 6 m

4m

Maximale uitval bij breedte tot 7 m

3,5 m

LINASOL
SPITSTECHNOLOGIE VOOR EEN UNIEKE TOTAALBELEVING

De Linasol is het paradepaardje als het aankomt op spitstechnologie in combinatie met een uiterst strak design.
Deze luifel is de favoriet van liefhebbers van technologische gadgets en stijl. Voor muziekliefhebbers zijn zijn er de
discreet ingebouwde en waterdichte luidsprekers die je
aanstuurt via smartphone of tablet. Ideaal dus om de hele
dag door je favoriete playlist te beluisteren en te bedienen
vanuit je luie zetel.

Standaard knikarmen

2 of 4voudige kabelarm

Optionele knikarmen

Powerband
arm

WITTE EN GEKLEURDE LEDVERLICHTING

Directe witte ledverlichting in de kast

Optie

Directe witte ledverlichting in armen

Optie

Indirecte witte/RGB ledverlichting in
de voorlijst

Optie

Instelbare lichtintensiteit (dimbaar en
kleurtemperatuur)

Optie

Maar ook de rest van je zintuigen worden verwend!
In de voorlijst kun je kiezen voor indirecte gekleurde
ledverlichting. Je tovert in no time je terras om tot een partyplek, met speciale effecten voor extra sfeer. Heb
je het graag wat rustiger? Dan is er de directe witte
ledverlichting in de kast of in de armen die je kunt dimmen,
maar waarvan je ook de kleurtemperatuur kunt kiezen.

Windweerstand tot 4 m uitval

Aantal RAL-kleuren standaard
Maximale uitval bij breedte tot 5,5 m

6 Beaufort

Alle
RAL-kleuren
4m

Maximale uitval bij breedte tot 7 m

3,5 m

Koppelbaar tot 14 m breedte

Optie
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LUMISOL
DE POPULAIRSTE

Een hele dag lang genieten van je terras? Dat doe je met de
Lumisol, onze populairste luifel. Je haalt er een hoogwaardig staaltje design en duurzaamheid mee in huis.
• Onderhoudsvriendelijk zonweringsdoek (100 % acryl)
• De volledig gesloten cassette beschermt het doek
tegen stof en ongedierte.

INGEBOUWDE LEDVERLICHTING
• Directe witte led-strook in de kast en/of de armen,
ideaal voor een helder licht om bij te lezen.
• Indirecte witte sfeerverlichting in de voorlijst, voor
een gezellige sfeer tijdens een etentje of een avond onder
vrienden of familie
• Dimbaar: regel de lichtintensiteit vanuit je zetel met de

optionele dimfunctie

PAST BIJ ELKE STIJL
De cassette zelf is sober, functioneel en discreet. Omdat we
die standaard beschikbaar stellen in 12 RAL-kleuren en de
productie ervan steeds op maat gebeurt vind je bij Winsol
zeker en vast de Lumisol die helemaal bij jouw woning past.
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Windweerstand tot 4 m uitval
Standaard knikarmen
Optionele knikarmen

6 Beaufort
2 of 4-voudige
kabelarm
Powerband
arm

Directe witte ledverlichting in de kast

Optie

Directe witte ledverlichting in armen

Optie

Indirecte witte ledverlichting
in de voorlijst

Optie

Instelbare lichtintensiteit (dimbaar)

Optie

Aantal RAL-kleuren standaard
Maximale uitval bij breedte tot 5,5 m

Alle RAL-kleuren
4m

Maximale uitval bij breedte tot 7 m

3,5 m

Koppelbaar tot 14 m breedte

Optie

LUNO
COMPACT EN ELEGANT

Een compacte en elegante oplossing zonder toeters
en bellen, dat zijn de kenmerken van de Luno luifel.
Je creëert schaduwzones tot 21 m², ideaal dus voor
middelgrote en kleinere oppervlaktes!

AFGERONDE GESLOTEN CASSETTE
De discrete en afgeronde cassette bezorgt de Luno
zijn stijlvolle en fijnzinnige look. Bovendien neemt
de behuizing zo bijzonder weinig plaats in op je gevel,
waardoor het visuele evenwicht goed bewaard wordt.
Duurzaam en kwalitatief en toch discreet en compact, hoe doen we dat?
• 100 % sluitende cassette om doek en

Windweerstand tot 3,5 m uitval

6 Beaufort
2 of 4-voudige
kabelarm
Powerband
arm

Standaard knikarmen
Optionele knikarmen
Directe witte ledverlichting in de kast

Nee

Directe witte ledverlichting in armen

Optie

mechanische elementen te beschermen tegen

Indirecte witte ledverlichting
in de voorlijst

Nee

weersomstandigheden, stof en insecten. Zo gaat je

Instelbare lichtintensiteit (dimbaar)

Nee

Aantal RAL-kleuren standaard

12 *

luifel langer mee.
• Knikarmen met smeedaluminium componenten
zorgen voor extra stevigheid en een gunstige invloed

Maximale uitval bij breedte tot 6m

op de levensduur.
Verkrijgbaar in breedtes tussen 3 m en 6 m

3,5 m
in veelvoud
van 30 cm

* waaronder 3 structuurlakken
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COMBISOL 1200
TIJDLOZE KLASSIEKER

VERFRAAIT JE GEVEL OF BALKON
Combisol 1200 is een compacte en kwalitatief
hoogstaande zonnetent, volledig opgebouwd uit
hoogwaardige aluminium onderdelen.
Deze luifel zorgt niet alleen voor schaduw maar
verfraait ook jouw geven of balkon.
Het unieke ophangsysteem laat namelijk zowel
muur- als plafondmontage toe. Deze laatste zelfs
tot een hellingshoek van 70°.

Windweerstand tot 3 m uitval

6 Beaufort

Standaard knikarmen

2-voudige
kabel

Optionele knikarmen

Kettingarmen

Directe witte ledverlichting in de kast

Nee

Directe witte ledverlichting in armen

Nee

Indirecte sfeerverlichting in de voorlijst

Nee

Aantal RAL-kleuren standaard

12 *

Maximale uitval bij breedte tot 6 m
Maximale uitval bij breedte tot 6,5 m

*waaronder 3 structuurlakken
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3,5 m
3m

LOFT
MINIMALISTISCH EN FUNCTIONEEL

Ben je op zoek naar een simpele luifel met een focus
op functionaliteit? Dan zal de Loft je zeker kunnen
verleiden! Of je nu schaduw wil op een terras tot
28 m² of een balkon, de Loft is makkelijk te instal
leren. En dat zowel onder een dak, op een balkon of
op een traditionele gevel. Wil je graag dat je luifel heel
lang mee gaat? Kies dan zeker voor het model met
de beschermende kap, zodat het doek het hele jaar
door beschut is.

FOCUS OP FUNCTIONALITEIT
De Loft is de beste keuze voor wie zich laat leiden
door budget en functionaliteit maar niet wil inboeten aan kwaliteit. Want ook deze luifel beschikt over
uiterst stevige knikarmen met smeedaluminium
onderdelen. Je bent dus zeker van een optimale
levensduur van je luifel.

LOFT A

(ZONDER BESCHERMENDE KAP)

Windweerstand tot 3 m uitval

6 Beaufort

Standaard knikarmen

Kettingarmen

Optionele knikarmen

Nee

Directe witte ledverlichting in de kast

Nee

Directe witte ledverlichting in armen

Nee

Indirecte witte ledverlichting in de voorlijst

Nee

Aantal RAL-kleuren standaard

12 *

Maximale uitval bij breedte tot 7 m

4m

*waaronder 3 structuurlakken

LOFT B
(MET BESCHERMENDE KAP)
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SOORTEN
ZONWERING
DE ZONWERING DIE PERFECT BIJ JOU PAST

De zonwering kiezen die bij je past, hoe begin je daar aan?
Luifels, terrasoverkappingen, screens, … Er zijn heel wat verschillende zonweringsproducten op de markt. Maar hoe kies je de oplossing die bij jou en je
woning past? Wij zetten je graag op weg!

Wat is het verschil tussen luifels, screens en terrasoverkappingen?
• Luifel: ook wel zonnescherm of knikarmscherm genoemd. Wordt altijd aan
een gevel bevestigd en plooit discreet dicht in een beschermende behuizing.
• Terrasoverkapping: ken je misschien onder de naam ‘pergola’. Kan zowel
vrijstaand als aan een gevel bevestigd worden. In elk geval is het een constructie met vaste elementen (palen) die het hele jaar door blijft staan.
• Screen: wordt aan de buitenzijde van het raam bevestigd en houdt warmte
en zonlicht tegen. Functioneert optioneel op zonne-energie.
• Verandazonwering: wordt langs de buitenzijde, boven op de glazen
dakstructuur geplaatst en zorgt ervoor dat uw veranda geen serre wordt.

Welke zonwering past bij mij en mijn woning?
• Wil je het tijdens de zomer graag lekker koel houden in huis zonder
dat je je blauw moet betalen aan een energieverslindende airco?
Dan zijn screens dé perfecte oplossing. Ze zijn elegant, stijlvol en
makkelijk te plaatsen.
• Heb je een kleine stadstuin of een balkon aan een appartement? Dan
vind je zeker en vast je gading in ons gamma luifels. Dankzij de vele afwerkingsmogelijkheden en kleurvarianten past deze perfect bij jouw bouwstijl.
• Beschik je over een grotere tuin?
Neem dan zeker ook een kijkje in ons gamma terrasoverkappingen!
Je creëert er een knus plekje mee in de tuin of je maakt van je terras een
echte buitenkamer waar het heerlijk toeven is, ook wanneer de temperaturen
zakken.
• Wordt je veranda een oververhitte serre?
Niet twijfelen: een verandazonwering is wat jij nodig hebt.

Meer informatie nodig? Neem contact op met het Winsol-team.
Je vindt het dichtste verkooppunt op www.winsol.eu
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SOLARFIX
SCREENS OP ZONNE-ENERGIE

Meer informatie nodig? Neem een kijkje in onze
aparte screens brochure of kom even langs in een
verkooppunt in je buurt. Je vindt ze allemaal op
www.winsol.eu.

DE PERFECTE DESIGN OPLOSSING VOOR
RENOVATIES
2 strak & discreet ingewerkte zonnepanelen maken
elektrische kabels en kap- en breekwerk overbodig.
Daarom is een screen op zonne-energie uiterst geschikt
voor ramen waar niet altijd een stopcontact in de buurt is.
Dankzij de 4 Ah batterij met lange levensduur
en krachtige prestaties kan de SolarFix grotere
raamoppervlaktes aan (tot 12 m²). Je kan je screens
dus ook blijven gebruiken tijdens lange winters zonder
veel zonlicht. De SolarFix-collectie bestaat uit drie
kwalitatieve afwerkingen:

4m

Maximale hoogte (volgens model)

3m

Minimale windweerstand bij 8 m² screendoek
Aantal RAL-kleuren standaard

6
Beaufort

12 *

*waaronder 3 structuurlakken

STANDAARD
ASYMMETRISCH

STANDAARD
SYMMETRISCH

De 2 zonnepanelen worden
discreet links of rechts naast elkaar ingewerkt. Hierdoor creëer
je een asymmetrische look.

Eén zonnepaneel wordt links en
één wordt rechts in de behuizing ingewerkt. Het geheel
is een perfect symmetrisch
design.
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Maximale breedte (volgens model)

BLACK BELT

COLOUR

De beide panelen worden links
en rechts naadloos ingewerkt,
met een qua kleur passende
zwarte band tussen beide
zonnecellen. Een symmetrisch
design met een unieke finishing
touch.

De beide panelen worden links
en rechts naadloos ingewerkt
en bedrukt met één van de 23
RAL kleuren die perfect passen
bij de lakkleur van de behuizing.
De beide panelen vormen een
harmonieus geheel met de
screenkast.

SOLFIX
ELEGANT & ENERGIEZUINIG SCREEN

WINDVAST SYSTEEM
De SolFix screens zijn langs beide zijden uitgerust met een
specifieke afboording met een stevige rits. Dit systeem zorgt
er voor dat het screendoek in elke positie strak gespannen
staat. De SolFix screens weerstaan hierdoor probleemloos
windsnelheden van 6 Beaufort en voldoen aan windklasse 3,
de hoogste Europese CE norm inzake windresistentie
(EN 13561).
Het windvast ritssysteem heeft als bijkomend voordeel dat
de screen in gesloten toestand 100 % insectenwerend is.
Overweeg je de installatie van een hor of vliegenraam? Met
een Winsol SolFix screen wordt deze investering overbodig.

Maximale breedte (volgens model)

6m

Maximale hoogte (volgens model)

6m

Minimale windweerstand
bij 8 m² screendoek
Aantal RAL-kleuren standaard

6
Beaufort
12 *

*waaronder 3 structuurlakken

SolFix combineert een hoge windresistentie met een
oogstrelend design.

Meer informatie nodig? Neem een kijkje in onze aparte screens brochure of kom even
langs in een verkooppunt in je buurt. Je vindt ze allemaal op www.winsol.eu.
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VERANDASOL
EEN KOELE VERANDA TIJDENS WARME ZOMERDAGEN

GENIET OPTIMAAL VAN JE
ZONOVERGOTEN VERANDA
Veranda’s zijn een aangename verlenging van je woning.
Ze vormen een buffer tussen binnen en buiten en zijn
ideaal om in zomer en winter van je tuin te genieten.
Doordat een veranda meestal een volledig glazen
constructie is, vangt het glas veel zon, waardoor de
binnentemperatuur snel kan oplopen. Een goede
verandazonwering maakt komaf met dit probleem.
Verandasol is de ideale oplossing om energiezuinig de
ruimte te koelen en het binnenvallend licht te temperen.
De duurzame bevestigingssteunen zijn aanpasbaar aan
elk type veranda, koepel of erker.
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Maximale breedte (volgens model)

9m

Maximale uitval (volgens model)

5m

Maximale doekoppervlakte

40 m²

Aantal standaard RAL-kleuren volgens model

12 of 3

INTELLIGENTE
MOTOREN EN BEDIENING
DRAADLOZE BESTURING MET IO-HOMECONTROL

SOMFY
Voor een ultiem comfort en de hoogste
veiligheid doet Winsol al jaren beroep op
Somfy, Europees marktleider in zonweringmotorisatie. Onze zonweringen
zijn standaard uitgerust met betrouwbare Somfy-motoren en draadloze
io-homecontrol bediening. Hiermee stel
je de ingebouwde motor, ledverlichting of
verwarming met één druk op de knop in
de gewenste positie. Ook wanneer je niet
thuis bent bedienen de optionele
io-sensoren automatisch screens, luifels
en terrasoverkappingen naar de meest
koelende of veiligste positie.

1

DRAADLOOS COMFORT MET IO
Somfy io-homecontrol is de nieuwe standaard voor een veilige en toekomstgerichte bediening van je motoren en accessoires. Motoren met io
maken niet alleen gebruik van een unieke, onkraakbare code-encryptie,
maar geven ook een terugkoppeling naar de zender die het commando
verstuurt.

2

OBSTAKELDETECTIE EN AUTOCORRECTIE
De nieuwe Somfy Maestria-motor installeert zelf de hoogste en laagste
positie van je screens en houdt het doek strak door de instellingen op
regelmatige basis te corrigeren. Ingebouwde obstakeldetectie zorgt voor
extra veiligheid en een langere levensduur van de screen en de motor.

3

WINDBEVEILIGING - ZELFS ALS JE NIET THUIS BENT

De nieuwe Sunis Wirefree II io-zonnesensor stuurt automatisch de positie
van de screens aan op basis van lichtmeting en houdt de woning aangenaam koel. Slecht weer terwijl je niet thuis bent? Geen nood: de Eolis
io windsensoren plaatsen alle luifels en screens in een veilige positie bij
hevige windstoten. Zo voorkom je schade én ben je altijd gerust.

4

BEDIENING MET SMARTPHONE OF TABLET
Met de wifi-bridge Connexoon io bedien je via de gratis app zonwering,
verlichting, garagedeuren en poorten gemakkelijk vanuit je zetel of van
waar ook ter wereld.

Een selectie van het nieuwe gamma Somfy io hand- en wandzenders
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PERSONALISEER
JE ZONWERING
MET WINSOL
Bij Winsol werken we écht op maat.Voor een luifel bepaal je
zelf de afmetingen in functie van je gevel en de oppervlakte
waar je een schaduwzone wil creëren. Daarbij moeten we
wel rekening houden met de wetten van de zwaartekracht
en dat betekent in de meeste gevallen een maximale uitval
van 4 meter. Maar dat is nog lang niet alles! Je kunt je luifel
of je terrasoverkapping verder personaliseren volgens je
eigen smaak en kleurwensen.

KLEUREN EN STRUCTUURLAK
• De kleur van de kast en de armen lakken we in onze eigen
lakkerij. Dat betekent dat we garant staan voor de kwaliteit
ervan, maar ook dat we alle RAL-kleuren kunnen aanbieden.
De populairste daarvan hebben we hieronder gebundeld in
onze standaardkleuren.
• Tegenwoordig zijn structuurlakken, waarbij je dus
een korrel-effect creëert, erg in. Onder onze standaardkleuren zijn er 3 structuurlakken opgenomen. Het blijft natuurlijk

12 POPULAIRE STANDAARDKLEUREN +
ANODISÉ NATUREL

mogelijk om ook voor een structuurlak te kiezen die niet standaard tot het gamma behoort.

ZONWERENDE DOEKEN - 100 % ACRYL

Licht
ivoorkleur
RAL 1015

Antracietgrijs
RAL 7016

Antracietgrijs
structuur
RAL 7016 ST

Lichtgrijs
RAL 7035

Bij een luifel of een terrasoverkapping met vouwdak hoort
natuurlijk een zonwerend doek. Bij de kleurkeuze dien je rekening
te houden met de vuistregel dat een donkere kleur de warmte
beter tegenhoudt dan een lichte. Maar verder bieden we voor elk
wat wils: van effen en sober tot uitbundige motieven.
Jij kiest wat er best bij je huis en je persoonlijkheid past.

DE VOORDELEN VAN EEN ACRYLDOEK:
Kwartsgrijs
structuur
RAL 7039 ST

Grijsbruin

Crèmewit

Gitzwart

RAL 8019

RAL 9001

RAL 9005

• Duurzaam en zeer weerbestendig.
• In hoge mate kleurvast.
• Vuilafstotend en vetwerend.
• Schimmelwerend en rotvrij. Let er wel op om je doek droog
in te rollen. Heb je je luifel toch nat moeten inklappen door een
onverwachte regenbui? Laat die dan de volgende dag goed

Gitzwart
structuur
RAL 9005 ST

Blank
aluminium
RAL 9006

Grijs
aluminium
RAL 9007

Zuiver wit
RAL 9010

Anodisé naturel (enkel
voor screens)
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uitdrogen.
• Makkelijk in onderhoud.

GOED GEKOZEN,
GOED GEPLAATST
We hopen natuurlijk dat je in deze brochure de nodige
inspiratie hebt gevonden voor jouw zonwering.
Maar wat is nu de beste manier om de zonwering van
jouw keuze snel en goed geplaatst te krijgen?
We zetten de stappen op een rijtje.

1. KOM LANGS IN DE SHOWROOM
Als je dat nog niet hebt gedaan, dan is het nu hoog
tijd! In de showroom nemen we ruimschoots de tijd
om te antwoorden op je vragen en kun je tal van
producten ‘in het echt’ zien. Je kunt er ook rustig
de stalen bekijken van onze doeken.
Het kan handig zijn om foto’s van de gevel of de tuin
mee te nemen of zelfs een plannetje. Op basis van
die informatie kunnen we al een eerste
prijsindicatie geven.

2. TECHNISCHE OPMETING
Na afspraak komen we bij jou langs voor de
opmeting. We bekijken dan ook of er hindernissen of
obstakels zijn die de plaatsing kunnen bemoeilijken.
Daarnaast nemen de laatste details door en leggen
de keuze van doeken en kleuren vast. Je krijgt nu
ook de definitieve offerte.

3. BESTELLING
Eens je ons de offerte getekend voor akkoord
bezorgt, schieten wij in actie. We bestellen de nodige
onderdelen en we starten de productie op. We
houden je op de hoogte van vermoedelijke levertermijnen, zodat je duidelijk geïnformeerd blijft.
Je ontvangt een eerste voorschotfactuur.

4. PLANNING
Onze plaatsingsdienst communiceert de datum van de
plaatsing. We houden daarbij natuurlijk rekening met jouw
agenda, maar proberen natuurlijk wel zo efficiënt mogelijk
te werken. Eens de plaatsing vastligt krijg je een tweede
voorschotfactuur.

5. PLAATSING
Op de afgesproken dag komt onze plaatsingsploeg ter
plaatse om alles te installeren. We werken alles tot in de
puntjes af en zorgen dat alles aangesloten is. Pas als alles
tiptop functioneert zit onze job er op. Op het einde van de
werken maken we een opleveringsverslag op dat we door
jou laten ondertekenen. Heb je opmerkingen?
Dan noteer je deze best hier.

6. GENIET VAN JE ZONWERING
En nu maar hopen op zeer mooi weer tijdens je eerste vrije
dag, zodat je languit kunt genieten van je luifel, je terrasoverkapping of je screens. Om alles mooi af te ronden krijg
je nog de slotfactuur toegestuurd.

WINSOL ZONWERING 27

ZONWERING
RAMEN EN DEUREN

ROLLUIKEN

GARAGEPOORTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

RAAMDECORATIE

Nog vragen over zonwering?
Stel ze gerust.
Bij Winsol hebben we meer dan 140 jaar ervaring met luisteren, meedenken, innovatieve
oplossingen bieden en topkwaliteit leveren. Vanaf het eerste ontwerp tot na de plaatsing.
Onze realisaties zijn altijd volledig op maat. We werken alleen maar met duurzame materialen
en vooruitstrevende technologieën. Winsol won 2 jaar op rij de Red Dot Design Award met
de Pergola SO! (2019) en de SolarFix screens (2020). Daarnaast zijn we ook
patenthouder van de Lumisol, Linasol en Squaro luifels met ingebouwde ledverlichting.

Volg ons via:

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • www.winsol.eu

