
AANPASSINGSKUNSTENAAR
 Serrezonweringen

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

WGM Top  Sottezza II



Framekleur WT 029/90146 I Dessin 3-847



Serrezonwering
Aangenaam licht voor een sfeervolle woonruimte



Framekleur WT 029/80081 I Dessin 3-717
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weinor SERREZONWERING 
Airconditioning voor slimmeriken
Het mooie aan lichtdoorlatende serres en terrasoverkappingen is tegelijkertijd ook 

een uitdaging: waar veel zon invalt, wordt het licht al snel als verblindend ervaren 

en wordt het onaangenaam warm. Met serrezonwering van weinor creëert u aan-

gename schaduw en uw eigen aangename klimaat.

Bovengemonteerde bescherming 
 tegen hitte 
Op het dak gemonteerde serrezonwering 
van weinor voorkomt, dat lucht onder  
een terrasoverkapping of in een serre te 
sterk opwarmt. WGM Top is op vrijwel 
 ieder  terras- of serredak inzetbaar, ook 
 naderhand.

Ondergemonteerde bescherming 
 tegen verblinding
De onder het dak gemonteerde serre-
zonwering Sottezza II van weinor zorgt  
niet alleen voor een huiselijke flair, maar 
voorkomt ook onaangename verblin-
dings effecten. Dankzij de slanke cassette 
met onzichtbare techniek is dit scherm 
een fraaie uitbreiding voor elke terras-
over kapping. 



De passende uitbreiding voor vrijwel elk  
type terrasover kapping of serre 
Dankzij de modernste technologie, fraai design 
en een enorm kleurenpallet passen serrezon-
weringen van weinor nagenoeg bij elke over-
kapping – van hout, aluminium of kunststof. 
Maximale flexibiliteit – weinor zonneschermen 
kunnen ook probleemloos aan bestaande terras-
overkappingen en serres worden gemonteerd, 
zelfs bij grote dakoppervlakken. 

NADERHAND UIT  
TE BREIDEN

op het dak gemonteerd onder het dak gemonteerd

weinor SERREZONWERINGEN  
Hoogtepunten 



U kunt uw terrastechniek  
en zonwering ook met  
RTS of io-homecontrol®  
van  aansturen.

BiConnect draadloze afstands bediening –  
voor een eenvoudige bediening
Inclusief draadloos comfort – bedien  
uw serrescherm met de voorge programmeerde 
BiEasy-handzender.  
Of laat de bediening over aan de  BiSens-weer sensoren, 
die zich automatisch op weer en wind instellen en uw 
zonwering  vervolgens in- of uitschuiven.

Aangenaam licht en stil in- en 
 uitschuiven dankzij modernste 
technologie
De precieze techniek van het weinor 
loopwerk zorgt voor een bijzonder 
exacte geleiding – voor een continu   
in- en uitschuiven zonder wrijving.

Al jaren staat weinor voor consequente innovatie  

op het gebied van serrezonwering – zowel op als onder de 

overkapping gemonteerd. Drie aspecten zijn daarbij van 

groot belang.

COMFORT TECHNIEK



Framekleur WT 029/90146 I Dessin 3-847



Framekleur WT 029/60740 I Dessin 3-745

9

De bovengemonteerde serrezonwering WGM Top be-

schermt tegen oververhitting en draagt zo bij aan een 

aangenaam klimaat. Door haar degelijke design en 

 individuele maten past ze zich flexibel aan vrijwel iedere 

dakconstructie aan. Bewezen kwaliteit en beproefde 

 loopwerk- en spantechniek maakt haar bijzonder duur-

zaam en zorgt voor een strak doek.

WGM Top  
Buitenzonwering voor zeer 
uiteen lopende overkappingen



Framekleur RAL 7032 I Dessin 3-801    
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De bovengemonteerde serrezonwering WGM Top zorgt  

er in hoge mate voor, dat de ruimte onder uw serre of terras-

overkapping niet te heet wordt. Want de installatie weert  

een groot deel van de  zonnestralen al buiten de glazen 

overkapping af. De rondom gesloten en robuuste zonne-

schermcassette beschermt het doek en de technische 

 uitrusting betrouwbaar tegen de weersomstandigheden.  

Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw weersbescherming.

Beproefde bescherming tegen 
hitte met hoge belastbaarheid



WGM Top Stretch/OptiStretch

max. breedte max. uitval

650 cm 500 cm

600 cm 600 cm
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WGM Top – hoogtepunten en varianten

De WGM Top kan op zeer 
uiteen lopende dakconstructies 
achteraf worden gemonteerd. 
De zonwering beschermt tegen 
oververhitting en draagt zo bij 
aan een aangenaam klimaat.

 � geschikt voor grotere afmetin-
gen tot 36 m² 

 � stabiel tot windkracht 6 op de 
schaal van Beaufort 

 � fraai design zonder schroeven 
in het blikveld

De steunvoeten top van de 
serre zonwering overtuigen door 
hun decente en vrijwel schroef-
loze uiterlijk. 
De steunvoeten zijn leverbaar  
in verschillende uitvoeringen 
(vast, verstel baar, standaard en 

speciale productie), zodat de 
hoogte van het zonnescherm 
 individueel aangepast kan 
 worden. Zelfs enkele steun-
voeten van het vorige model  
WGM 2030 zijn compa tibel met 
de WGM Top.

Lichte en stille loop
Het spansysteem van de  
WGM Top zorgt voor een strak 
doek. Het bestaat onder andere 
uit een nieuw, plat koord en het 
beproefde weinor loopwerk-
systeem. Het platte koord is bij-

zonder stil en duurzaam, het 
weinor loopwerk overtuigt 
dankzij het geluidsarm in- en 
uitschuiven dat het materiaal 
ontziet.

Prima klimaat in de serre en onder de glazen overkapping

Steunvoeten voor elke behoefte 

Werkingsprincipe OptiStretch

WGM Top Stretch: de goede 
 gelijkmatige doekstand zorgt 
voor een huiselijke sfeer.
 � Stretch: aan 2 zijden vast 
 ge spannen, voordelig, een-
voudige montage

WGM Top OptiStretch: rondom 
compleet gesloten en een strak 
doek zonder hangende zijzomen. 
Reduceert bij grote systemen 
het in het midden doorhangen 
van het doek bij in- en uitsturen. 
 � OptiStretch: aan 4 zijden vast 
gespannen, geen lichtspleet

Slimme varianten Stretch en OptiStretch

Het maximale comfort bieden 
 BiSens-draadloze sensoren. 
Deze schuiven het zonnescherm 
bij zon automatisch uit en bij 
 regen en wind weer in.

Verkrijgbaar in de varianten:
 � zon-wind-regensensor
 � zon-windsensor
 � zonnesensor

BiSens zonne-, wind- en regensensoren



Framekleur WT 029/71289 I Dessin 3-515



Framekleur RAL 7015 I Dessin 3-717
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Textiele flair – met een weinor Sottezza II brengt u sfeer onder  

uw terrasoverkapping of in uw serre. In de zomer verandert het 

ondergemonteerde serrescherm felle zonneschijn in  betoverende 

lichtsferen. En niet in het minst vermindert het scherm de hitte-

ontwikkeling, biedt het effectieve bescherming  tegen verblinding 

en zorgt het ervoor, dat de zon het terras in koelere perioden kan 

opwarmen. De Sottezza II past onder praktisch elke terrasover-

kapping – esthetisch dankzij het fraaie, slanke design, technisch 

door de nauwkeurige maatvoering.

Sottezza II/LED  
Binnenzonwering met  
huiselijke charme



Framekleur WT 029/80081 I Dessin 3-515

Innovatieprijs 2016
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Als aantrekkelijke bescherming tegen schittering is de onder 

het dak gemonteerde zonwering Sottezza II met name 

 geschikt, wanneer onder de Glasoase- of terrasoverkapping 

voor voldoende luchtcirculatie is gezorgd. Dankzij de op  

maat  gemaakte afmetingen past de zonwering ook bij elke 

andere rechthoekige terrasoverkapping.

Onder het dak  gemonteerde 
zonwering met huiselijke flair



Sottezza II OptiStretch is aan  
4 kanten gespannen. Dat ver-
mindert de kans op het door-
hangen van het doek enorm. 
Ook het probleem van hangende 
kanten is nu verleden tijd.

 � het doek zit vast in het 
 transportprofiel, net als bij een 
ritssluiting

 � geen zichtbare lichtspleten

Sottezza II OptiStretch – beste doekspanning rondom

Sottezza II max. breedte max. uitval

OptiStretch 600 cm 500 cm

Stretch 600 cm 400 cm
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Dankzij de slanke vorm en een 
prachtig doek zorgt de Sottezza II 
voor sfeer onder uw terras-
overkapping. Een enorme keuze 
aan doekdessins en kleuren 
maakt van de vormgeving een 
feest. 

 � extra keuze uit klimaatdoeken 
Soltis® en Perluca

 � optisch passend bij iedere 
terras overkapping

 � praktisch overal naderhand 
monteerbaar

 � ook voor grote oppervlakken 
dankzij meerveldinstallaties

Sottezza II is leverbaar in 2 uit-
voeringen: Sottezza II OptiStretch 
met rondom gesloten doek en 
de voordeligere Sottezza II 
Stretch met open zijkanten.

Sottezza II OptiStretch: aan 
alle zijden compleet gesloten, 
geen lichtsleuven aan de zijkant 
en hangende doekkanten
Sottezza II Stretch: gelijkmatige 
doekstand, geringe lichtsleuf 
aan de zijkanten

2 varianten – altijd een strak doek

Geniet lange avonduren op uw 
terras – voor sfeervol licht zorgt 
de Sottezza II LED. De cassette 
met geïntegreerde LED-ver-
lichting past zich perfect aan de 
constructie van de terrasover-
kapping aan.

 � levensduur 30.000 uur
 � bijzonder energie-efficiënt
 � traploos dimbaar via weinor 
draadloze afstandsbediening

Overtuigende techniek voor een gelijkmatig strak doek
Het beproefde kabelspansys-
teem zorgt ook bij Sottezza II 
voor een gelijkmatige doek-
stand. 
 � kabel met hoge scheur- en 
treksterkte 

 � extreem lichte en stille loop
 � jarenlang bewezen span-
systeem

Sottezza II/LED – hoogtepunten en varianten

Ondergemonteerde zonwering voor een aangenaam woonklimaat

Lange avonden met geïntegreerde LED-verlichting



U kunt uw terrastechniek 
en zonwering ook met  
RTS of io-homecontrol®  
van  aansturen.

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het 

 zonnescherm met slechts één handzender besturen? En 

het zonne scherm moet automatisch inschuiven bij wind  

en  regen? Dan is  BiConnect van weinor exact de juiste 

 oplossing voor u. Makkelijk te  bedienen handzenders met 

of zonder display sturen het storingsvrije radiosignaal  

zelfs door metalen  gevels en dikke isolatielagen. En via de 

 BiEasy-app is  besturing ook via iPhone en iPad mogelijk.

Framekleur WT 029/70786 I Dessin 3-716
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Meer comfort  
door slimme oplossingen

Gewoon intuïtief.



Met de lichtlijst verlengt u het 
gebruik van uw terrasoverkap-
ping tot ver in de avond. U heeft 
de keuze tussen aan de wand  
of aan de dakdragers gemon-
teerde lichtlijsten. 
 � speciale glazen lenzen voor 
warme, sfeervolle verlichting

 � bijzonder energie-efficiënt
 � levensduur 30.000 uur
 � op afstand dimbaar met 
 BiConnect

 � behuizing van de lichtlijst in 
de kleur van de terrasover-
kapping
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Genieten van meer privacy, ver-
blindingseffecten voorkomen en 
het ophopen van warmte ver-
mijden: heel eenvoudig met de 

verticale zonwering  VertiTex II.  
De onopvallend kleine cassette 
biedt ruimte voor grote doek-
oppervlakken.

Een andere mogelijkheid om 
meer privacy te creëren,  bieden 
onze uittrekbare zijbescher-
mings wanden: de  Paravento 

biedt optimale wind- en inkijk-
bescherming en kan qua doek 
en kleur op uw zonne scherm 
worden aangepast. 

Paravento – met één handeling inkijkbescherming  
aan de zijkant

VertiTex II – zonwering, wind- en inkijkbescherming  
aan de zij- en voorkanten

Toebehoren en besturing – comfort en veiligheid 

Lichtlijst LED/Design/3Spot 

Warmtestraler Tempura – 2 varianten voor iedere woonstijl 
Geheel naar eigen smaak is er te 
kiezen uit 2 varianten: de klassie-
ke Tempura in een ronde  optiek 
en de nieuwe Tempura Quadra 
in een hoekige uit voering. De 
compacte verwarmingssystemen 
vormen één  geheel met iedere 

architectuur en woonstijl. De 
verwarmende infraroodstralen 
van het verwarmingssysteem 
zijn gelijk na het aanzetten 
 voelbaar. Lang voorverwarmen 
zoals bij andere systemen (bijv. 
straalkachels) vervalt.

Met sensortechniek schuift uw 
zonnescherm automatisch  
bij zon uit en als optie weer in 
bij regen en wind: 

 � zonnesensor
 � zonne-windsensor  
(ook op zonne-energie)

 � zon-wind-regensensor

BiSens zonne-, wind- en regensensoren



Het DOEK  
maakt het zonnescherm

Adembenemend mooi en duurzaam: onze grote keuze aan 

doekdessins brengt huiselijke sfeer naar buiten – geheel naar 

uw persoonlijke smaak.

Doeken met doorkijk  
voor verticale zonweringen 

Aantrekkelijke zonweringdoeken 
voor elke smaak

weinor verticale zonwering beschermt 
terras en binnenruimtes betrouwbaar 
tegen te hoge temperaturen en 
schermt de privésfeer af tegen onge-
wenste blikken. Voor deze toepassing 
is de collectie screens by weinor® aan 
te raden. 

Ze bestaat uit vier verschillende, hoog-
waardige doeken: StarScreen, Perluca, 
Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden 
optimale zichtbescherming en zon-
wering voor ramen, terras en balkon. 
Afhankelijk van de vereisten zijn ver-
schillende maten van transparantie en 
luchtdoorlaatbaarheid mogelijk. 

De weinor doekcollectie my collections 
bestaat uit 3 exclusieve deelcollecties 
met in totaal 143 dessins. 

weinor doeken zijn gemaakt van de 
materialen polyester of acryl en zijn 
spindopgeverfd. Dit garandeert  
een buitengewoon lange levensduur,  
blijvend stralende kleuren en een 
hoge UV-bestendigheid.

Dankzij de weefselbescherming van 
teflon en modernste nanotechnologie 
is het oppervlak olie-, water-, vuilafsto-
tend en beschermt het tegen bederf. 

Ook op het vlak van milieuvriendelijk-
heid overtuigt my collections. De 
 doeken zijn vrij van schadelijke stoffen 
en voldoen aan alle noodzakelijke 
 milieunormen. 

Meer informatie:
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

momentum mélange not crazy.

Hoogwaardige zonweringendoeken 
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momentum
MODERN GREYS

MODERN BEIGES

mélange

MODERN COLOURS

not crazy.

Hoogwaardige zonweringdoeken 

momentum, mélange en not crazy. 
Kies uit de 3 deelcollecties uw lievelings
dessin. Tijdloos neutrale, harmonieuze of 
 creatieve trends – voor elk smaak  bieden wij 
het juiste materiaal en de  bijpassende tint.



47 standaard RAL-kleuren

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 7032
Kiezelgrijs

RAL 7021
Zwartgrijs

RAL 8016
Mahoniebruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7040
Venstergrijs

RAL 7039
Kwartsgrijs

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 4005
Blauwlila

RAL 3007
Zwartrood

RAL 1014
Ivoor

RAL 2011
Dieporanje

RAL 2000
Geeloranje

RAL 1023
Verkeersgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 5021
Waterblauw

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7015
Leigrijs

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 7035
Lichtgrijs

weinor 7319
Weinorgrijs

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Leembruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Blank aluminiumkleurig

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 3002
Karmijnrood

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 3004
Purpurrood

RAL 8019
Grijsbruin

RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 2002
Vermiljoen

RAL 4006
Verkeerspurper

RAL 5009
Azuurblauw

RAL 5014
Duifblauw

RAL 1034
Pastelgeel

RAL 8022
Zwartbruin

RAL 8017
Chocoladebruin

weinor 8077
weinorbruin

RAL 7030
Steengrijs



9 WiGa-trendkleuren 

Identieke kleuren – zo past 
alles perfect bij elkaar
Omdat weinor in de eigen 
 fabriek poedercoat, kunt u bij 
verschillende weinor producten 
vertrouwen op  kleurgelijkheid 
en een identieke glans. 

Kies uit een rijkdom aan 
hoogwaardige kleuren:
 � 47 standaard RAL-frame-
kleuren, zijdeglans

 � 9 krasvaste en resistente 
 WiGa-trendkleuren met een 
fraaie structuurlook 
 (standaard)

 � meer dan 150 speciale 
RAL-kleuren

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 

200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit 

vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige 

architectuur.

Meer dan 200 topactuele 
FRAMEKLEUREN

Verffabrikanten spannen zich intensief in om 
de stabiliteit van de kleurschakeringen te 
waarborgen. Sinds het verbod op het toevoe-
gen van zware metalen kan een verschieten 
van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood 
(RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. 
Kleuren kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de werkelijke kleuren.

WT 029/10797
Approx.  

RAL 9010

WT 029/80081
Iron Glimmer  

Effect P 7

WT 029/70786
Sparkling Iron  

Effect

WT 029/80077
Approx.  

DB 703 Metallic

WT 029/90147
Approx.  

RAL 9007 Metallic WT 029/60740
Marrone 04  

Metallic

WT 029/50704
Approx.  

RAL 6009 Metallic

WT 029/90146
Approx.  

RAL 9006 Metallic
WT 029/71289

Approx.  
RAL 7016

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1014
Ivoor

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 6005
Mosgroen

RAL 8003
Leembruin

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig
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• standaard • optie ⎯ niet leverbaar

weinor SERREZONWERINGEN  
productvoordelen in detail

WGM Top 
Stretch

WGM Top 
OptiStretch

Sottezza II/LED 
Stretch

Sottezza II/LED 
OptiStretch

Techniek

Max. breedte eendelige installatie 650 cm 650 cm 600 cm 600 cm

Max. uitval
600 cm 
(slechts tot 600 cm 
cassettebreedte)

600 cm 
(slechts tot 600 cm 
cassettebreedte)

500 cm  
(slechts tot 450 cm 
cassettebreedte)

500 cm 
 

Max. doekoppervlak 36 m2 36 m2 24 m2 30 m2

Cassettegrootte (hoogte x diepte) 166 x 323 mm 166 x 323 mm 148 x 307 mm 148 x 307 mm

Slingeraandrijving ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

Motoraandrijving • • • •

Doekcollectie

Doeken my collections • • • •

screens by weinor®

StarScreen ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

Perluca ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

Soltis® 86/92 

• / •  
alleen tot asmaat
500 cm x 400 cm
uitval

⎯

• / •  
alleen tot 400 cm 
breedte x 250 cm
uitval realiseerbaar 

⎯

Framekleuren

47 standaard framekleuren • • • •

Meer dan 150 andere RAL-kleuren • • • •

9 WiGa-trendkleuren • • • •

Accessoires

Verwarmingssysteem  
Tempura/Tempura Quadra • • • •

BiConnect afstandsbediening • • • •

BiSens weersensoren • • • •

Kwaliteit  

Innovatief loopwerk- en spansysteem • • • •

Windbescherming, getest tot
windkracht 6 op de schaal van Beaufort 
en windweerstandsklasse 3 volgens  
DIN 13561

niet nodig voor onder de overkapping 
gemonteerde zonwering 



Belangrijke informatie:
Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken 
voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met 
de modernste productietechniek geproduceerd. 
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:  
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Zonneschermen en serrezonweringen: moeten  
bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar 
voor waterzakvorming! 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 frame-
kleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele 
slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005),  
wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319). 

Met zekerheid beste weinor kwaliteit

Beste kwaliteit
made in Germany

Met zekerheid
een origineel product

ECHTHEIDS
CERTIFICAAT

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen,  
hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen  
en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat 

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat.  
Vraag ernaar bij uw dealer!

Bekroond design
Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede 
 vormgeving:

Verwarmingssysteem Tempura Quadra, 2018
w17 easy glazen schuifwand, 2017 
Semina Life cassettescherm, 2016

Livona open zonnescherm  
(honourable mention), 2014

Cassita II cassetteschermen, 2014
Terrazza Glasoase®  

ongeïsoleerde serre, 2009

w17 easy glazen schuifwand, 2018 
Livona open zonnescherm, 2015

 Opal Design II en Cassita II 
 cassetteschermen, 2014

Cassita II cassettescherm, 2014

w17 easy glazen schuifwand, 2017
weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016 

Sottezza II serrezonwering, 2015

Meer informatie:
weinor.nl/awards
weinor.be/awards

w17 easy glazen  
schuifwand, 2017

Sottezza II  
serre zonwering, 2017 

 weinor PergoTex II  
pergola-zonwering, 2016

weinor PergoTex II  
pergola-zonwering, 2016

Sottezza II  
serrezonwering, 2016

Plaza Viva  
pergola-zonwering, 2019

Kubata cassettescherm, 2019
Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019 
VertiTex II verticale zonnescherm, 2019  

(special mention)
w17 easy glazen schuifwand, 2018 (winnaar)

Opal Design II cassettescherm, 2014  
(special mention)
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Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer:
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 accessoires 
voor zon- en weerwering

TERRAS-
COMFORT

Volant Plus  Paravento  Duofi x  Verwarmingssysteem Tempura  LEDverlichting  Besturingen 

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

UW BUITENKAMER
 Terrasoverkappingen en Glasoases®

Terrazza  w17 easy  WGM Top  Sottezza II  VertiTex II

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

TERRASGENOT
 Zonneschermen

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

Kubata  Opal Design II  Semina Life  Cassita II  I/K/N 2000  Semina  Livona  Topas

Coverfoto: framekleur WT 029/80077 I Dessin 3-847 
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Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®


