
weinor Topas markiisi

Huippulaatua 
edullisesti

www.weinor.com

DIE MARKISE
 ... markiisien
aatelia

Topas markiisi on todellinen taidonnäyte, jonka kaikki 

voivat hankkia. Siinä yhdistyvät: 

viimeistelty mekaniikka, upea ulkoasu sekä edullinen hinta
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Katoksella tai ilman: Topas vakuuttaa sinut erinomaisella 

laadulla sekä älykkäillä yksityiskohdilla.

weinor Topas markiisi  
-erinomaista vastinetta rahoillesi

Laadukkaan ei aina tarvitse olla kallis. 
Weinorin pieni ja kompakti markiisimalli Topas tarjoaa

huippulaadukkaan tuotteen huokeaan hintaan. Edullisesta
hinnasta huolimatta markiisin suunnittelussa ei ole jätetty

mitään huomioimatta. Markiisin mekaniikka on varmaa
Weinor -laatua ja sen muotoilu on houkutteleva.  

Muuta avoin terassi viihtyisäksi
asuintilaksi hyvällä markiisilla

sekä muutamalla hyvin valitulla
sisustuselementillä.

Ennen 

Jälkeen
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Pyyhkäisytesti sen todistaa:
Erikoisvärit hylkivät likaa ja estävät
naarmuuntumista.

Weinor markiisit laajalla
värivalikoimalla

Valinnanvaraa Weinorilta:
Valitse 47 vakioväristä,
kahdeksasta erikoisväristä 
tai muista 200 RAL-väristä
itsellesi sopivin rungonväri.

Weinorin käyttämät akryylikankaat
tunnetaan laadukkasta kudonnasta
ja hyvästä repeämisenestokyvystä.
Nämä ominaisuudet antavat
kankaalle erittäin pitkän käyttöiän.
Kankaat ovat UV-suojattuja ja
uuden nanoteknologian käyttö
antaa kankaille erinomaisen veden-
pitävyyden ja vähentää kankaiden
likaantumista.

Voit valita itseäsi miellyttävät värit sekä
kuviot Weinorin laajasta kangasmallistosta.

Rungon värin voit valita yhteensopivaksi
vaikka julkisivun tai ikkunoiden kanssa.

Yhdistelemällä täydellisiä
kokonaisuuksia:

Yhdistä laajasta runkoväriva-
likoimasta ja Weinorin kan-
kaiden “moments”-mallisto-
sta itsellesi paras kokonaisu-
us. Voit yhdistellä eri värejä
sopimaan täydellisesti yhteen
esimerkiksi julkisivun kanssa.
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Topas MiniMaxin avulla varjostat myös 

epätavallisen kokoiset kohteet.

Suunniteltu kapeita kohteita 
ajatellen

Topas MiniMax vakuuttaa sinut mitoillaan. Kapean
kotelon ja suuren ulottuman ansiosta kapeiden parvek-
keiden suojaaminen onnistuu helposti. Eri tasoon
kiinnitetyt nivelvarret vakauttavat markiisin ja antavat
mahdollisuuden jopa neljän metrin ulottumaan vain

2,35 metrin leveydellä.
Voit itse valita kum-
malle puolelle alempi

käsivarsi asennetaan.

Topas MiniMax markiisissa
on enemmän ulottumaa
kuin leveyttä.

Kapeiden terassien sekä
parvekkeiden suojaaminen
on helppoa Topas MiniMaxin
avulla.
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Lämmitin ja valaistus pi-
dentää terassikautta

Tempura lämmitinjärjestelmä
pidentää terassikautta pit-
källe syksyyn ja jopa talveen.
Infrapunalämmittimet katta-
vat suhteelisen laajan alueen
ja niiden lämmityskulmaa
voidaan säätää.

Nopeaa reagointia sään-
vaihteluihin: WeiTronic
sääautomatiikat

WeiTronicin sääautomatiikka
on saatavilla aurinkosensoril-
la, aurinko- ja tuulisensorilla,
sekä aurinko-, tuuli- ja sade-
sensorilla.

Automatiikan avulla markiisit
ovat toiminnassa vaikka itse
olisit poissa. Automatiikka
avaa markiisin auringonpai-
steella ja sulkee sen kovassa
tuulessa tai sateessa. 

Sinun valintasi: 
Lisävarusteet sunniteltu sinun 

mukavuuttasi ajatellen

Philipsin valmistamat laa-
dukkaat lämpölamput kestävät jopa
5000 käyttötuntia. Philipsin Click-Fit-
systeemin ansiosta lamppujen vaih-
taminen käy nopeasti ja helposti.Erilaisten kannakkeiden avulla markiisin kiin-

nittäminen on helppoa eri asennuskohteisiin.

Seinäkannake

Topas katoksella
Topas ilman 
katosta

Topas ilman 
katosta Topas katoksella

Kattokannake KattotuolikannakeSeinäkannake Kattokannake

Valance Plus –
Suojaa  auringolta sekä
uteliailta katseilta

Silloin kun aurinko paistaa
alhaalta tai haluat suojaa
uteliailta katseilta, voit laskea
Valance Plus erikoishelman.
(Valance Plus saatavilla ainoa-
staan ilman katosta olevaan
Topakseen).

Mukavuutta kauko-ohjauksella 

WeiTronic Remoto-ohjausjärjestelmän avulla
ohjaat markiisia lempituolistasi. Voit sää-

tää jopa valaistusta sekä lämmittimiä
sen avulla.
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6 Varaamme oikeuden muutoksiin.* lisämaksusta

Tekniset tiedot

Maksimi leveys

Maksimi ulottuma

Sarjaan asentaminen

Veivikäyttö

Moottorikäyttö

WeiTronic kauko-ohjaus*

Vakio helma

Valance Plus laskettava helma*

Kallistuskulman säätö

Materiaalit

47 Vakio RAL-väriä

Muut RAL-värit

8 Erikoisväriä

Muut värit

Kannakevaihtoehdot

Valaisimet*

Topas ilman katosta Topas katoksella Topas MiniMax

1200 cm 1200 cm 500 cm

400 cm 400 cm 400 cm (jo 235 cm 
leveydellä)

kyllä kyllä ei

kyllä, valinnainen kyllä, valinnainen kyllä, valinnainen

kyllä, vakiona kyllä, vakiona kyllä, vakiona

WeiTronic Combio-868 MA, WeiTronic Combio-868 HD Tempura
lämmittimelle, WeiTronic Combio-868 LD-AB valokiskolle lisämaksusta
(Katso WeiTronic hinnastosta sopivan kauko-ohjaimen hinta)

kyllä kyllä kyllä

kyllä ei ei

5° - 40° 5° - 40° 5° - 40°

weinor mallisto weinor mallisto weinor mallisto

kyllä kyllä kyllä

kyllä, lisämaksusta (10%)

kyllä, lisämaksusta (5%)

kyllä, lisämaksusta (15%)

Seinä-, katto- ja kattotuolikannake

jälkiasennettuna

Joustava helma

Helman kiinnittäminen ja
poistaminen onnistuu
erittäin helposti ja nopeasti
etuprofiilissa olevan uran
ansiosta.
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Me olemme sitoutuneet parhaimpaan laatuun

Weinor painottaa ensisijaisesti laatua. Tämä
näkyy niin suunnittelussa kuin myös materiaaliva-
linnoissa. Ammattitaitoa korostetaan kaikissa

vaiheissa suunnittelusta asennukseen ja asiakkaan
henkilökohtaiseen palveluun asti. Kun markiisia

käsitellään ja huolletaan asianmukaisesti, on siitä iloa
vuosiksi eteenpäin.

Todistetusti laatutyötä
Markiisiteknologiaa korkeimmilla vaatimuksilla

Parhaat neuvot ja vinkit
kauppiaaltasi 

Kauppiaasi on paras asian-
tuntija kaikissa markiisiin
liittyvissä kysymyksissä. Kaup-
pias neuvoo ja auttaa sinua
sekä teknisissä että esteetti-
sissä asioissa.

Valmistettu Saksassa – 
sertifioitua Weinor laatua

Pitkäikäisyys:
Pienimmätkin osat
ratkaisevat. Kaikki
käyttämämme pieno-

sat, kuten ruuvit, pultit
ja mutterit on valmistettu
ruostumattomasta teräkse-
stä, joten ne kestävät todella
pitkään. Kaikki muut osat
ovat huolellisesti pulverimaa-
lattuja. Pintakäsittely on vah-
vaa ja se suojaa osia iskuilta
ja naarmuuntumiselta. 

Kulutuksen kestävyys:
Tuhansienkaan avauskertojen
jälkeen nivelvarsia yhdistävä
teräsketju ei osoita kulumi-
sen merkkejä. Ketjulle
weinor myöntää 10 vuoden
takuun.

Laatu on meille tärkeintä:
Siksi suurimalla osalla tuott-
eistamme on saksalainen
TÜV sertifikaatti. Weinor
panostaa uusien tuotteiden
kehittämiseen jatkuvasti, jo-
sta tuloksena on innovatiivi-
sia saksalaisia laatutuotteita. 

Iskun kestävyys:
Valetut kappaleet saattavat
halkeilla helposti, mutta
Weinorin taotut osat kestä-
vät jopa vasarointia.



Uudista terassin tunnelma

DIE MARKISE
 ... markiisien
aatelia
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Kauppiaasi on paras asiantuntija kaikissa markiisin liittyvissä kysymyksissä:
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Unelmiesi terassi, 
käytettävissä ympäri vuoden

Weinorilla on tarjota oikea tuote sinulle terassin
käyttötarkoituksesta riippumatta. Terassi-, ikkuna- 
ja katosmarkiisit sekä terassikatokset.

Kokeneena markiisiasiantuntijana Weinor-
kauppiaasi voi auttaa sinua koko markiisin-
hankitaprosessin ajan, suunnittelusta
asennukseen asti. Kauppias auttaa
sinua tiedoillaan ja taidoillaa 
toteuttamaan unelmaterassin. 

� weinor viherhuone

� weinor terassikatos 
VertiTex markiisilla

� weinor-Markiisi

Tärkeää tietoa:
Vaikka tekniset kankaat valmistetaan ja niitä käsitellään
huolellisesti, kuuluu niiden luonteeseen jälkiä, jotka voi-
vat asiaan perehtymättömistä tuntua uhkaavilta. Kan-
kaaseen saattaa jäädä taitosjälkiä, jos sitä taitellaan.
Taittojäljet saattavat näyttää tummemmilta valoa vasten
katsottuna, varsinkin vaaleissa kangasväreissä. Taitokset
saumojen läheisyydessä johtuvat kankaan monikerroksi-
suudesta. joka aiheuttaa  kankaan rullauttumisen epäta-
saisesti putkelle. Tästä saattaa aiheutua kankaan poi-
muttumista, joka on normaalia kaikille markiisikankaille 

valmistajasta riippumatta. Taitokset ja poimuttuminen
eivät vähennä markiisin arvoa tai kankaan ominaisuuk-
sia. Markiisit ja screenit ovat tarkoitettu aurinkosuojauk-
seen ja ne täytyy sulkea sateella ja kovalla tuulella.
Märkä kangas poimuttuu helpommin kuin kuiva kangas,
joten markiisia ei pidä sulkea märkänä. Riippuen rungon
väristä, pienosat sekä veivilaitteisto toimitetaan mustana,
valkoisena tai harmaana. 
Varaamme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia.
Teknisten seikkojen takia värit voivat olla esitteissä
hieman eri sävyisiä kuin luonnossa.   

� Glasoase®, weinorin 
lasitettu terassikate 


