
Alleen bij weinor: 

Bedienen van de LED-lichtlijst 

en overige weinor producten 

met slechts één handzender

De sfeervolle terrasverlichting

LED-lichtlijst
RGB Stripe 

Nu opvallen met gekleurd licht!
� Eenvoudige montage, ook achteraf
� Talrijke gebruiksmogelijkheden
� Unieke lichteffecten

VOORSPRONG DOOR

NIEUW!

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®



Innovatief product – 
veelzijdige gebruiksmogelijkheden
De nieuwe LED-lichtlijst is universeel in te zetten. 
Hij kan op een beschutte positie aan elke huis-
muur of terrasconstructie worden aangebracht, 
of deze nu van weinor of een andere fabrikant 
is – ook achteraf. Bovendien kan de lichtlijst  
bij weinor terrasoverkappingen, onderbouw-
elementen en pergola-zonweringen ideaal aan 
de bovenrails of profielen worden gemonteerd.

Aansluitklare, flexibele montage –  
kosten- en tijdbesparing bij de inbouw
Dankzij de verborgen schroefverbinding in het 
binnenste van de behuizing is de LED-lichtlijst 
geschikt voor elke ondergrond. De kabel-
opening kan daarbij flexibel worden aange-
past aan de plaatselijke omstandigheden,  
links of rechts, boven, aan de zijkant of naar 
achteren.

Behuizing met geïntegreerde besturing
De door weinor zelf ontwikkelde draadloze 
RGB-besturing is veilig ondergebracht in de 
 compacte behuizing van de lichtlijst. Daardoor 
is een directe stroomaansluiting mogelijk. Bij 
 bediening via een schakelaar of de Somfy RTS  
of io-Funk geschiedt het in- en uitschakelen  
via afstandsbediening en de kleurinstelling en 
het dimmen middels knop aan de behuizing.

Uw productvoordelen
Profiteer bij de montage van de nieuwe gekleurde  
LED-lichtlijst van talrijke technische hoogstandjes!

De nieuwe LED-lichtlijst van weinor zorgt voor sfeer bij uw klanten. Want hij 

 verspreidt een uniek licht op het terras. Tot 48 mooie en dimbare kleurtonen zijn 

 mogelijk. De weerbestendige LED-lichtlijst RGB Stripe (IP 33) kan vrijwel overal op 

het terras worden gemonteerd – snel, eenvoudig en ook achteraf.

LED-lichtlijst RGB Stripe:
unieke eigenschappen – meer omzet

Knop voor kleurinstelling 
en voor dimmen 



Uw verkoopargumenten
Overtuig uw klanten van de pluspunten  
van de nieuwe gekleurde LED-lichtlijst!

Gekleurde verlichting, mooie lichteffecten – 
unieke en sfeervolle ambiance
De LED-lichtlijst RGB Stripe biedt de moge-
lijkheid om tot 48 warme kleurtonen en  
3 wittinten te selecteren, welke een aan-
genaam en gelijkmatig licht verspreiden  
(diffuus licht). Daardoor ontstaat een unieke  
en sfeervolle  ambiance op het terras. 

Modern design – geschikt voor elke 
bouwsituatie
Met zijn slanke, hoekige uitvoering en het 
kleine formaat (31 mm b x 65 mm h) past de 
LED-lichtlijst RGB Stripe zich perfect aan de 
 eisen van moderne vormgeving aan. De licht-
lijst kan met onopvallende schroeven worden 
ge monteerd en kan in dezelfde tint worden 
 uitgevoerd als de complete installatie – of die 
nu van weinor of een andere aanbieder is. 

De LED-lichtlijst RGB Stripe  
wordt bij weinor ontwikkeld  

en geproduceerd. Voor LEDs en 
besturing gelden hoge 

kwaliteitsnormen.

Biedt u uw klanten weinor BiConnect voor de bediening van de LED-lichtlijst RGB Stripe 
aan, dan profiteert hij van vele functies. Zo kunnen de kleuren met de nieuwe hand-
zender BiEasy 15M Go! op 48 niveaus worden versteld. Het licht is dimbaar en ook alle 
andere weinor producten kunnen zo heel comfortabel worden bediend. 

BiEasy 15M Go! beschikt over een nieuw, overzichtelijk instellingsmenu. De kanalen 
kunnen eenvoudig worden ingesteld. De geselecteerde producten kunnen makkelijk 
worden afgelezen op het helder gestructureerde en verlichte display. Alle functies 
zijn optimaal afgestemd op de weinor terrasproducten, er zijn geen tussenposities 
meer en onjuiste bediening is zo goed als uitgesloten. Zo eenvoudig kan de  bediening 
van een handzender zijn!

Nieuwe handzender  
BiEasy 15M Go! – 
eenvoudige bediening, vele functies

Beste kwaliteit
made in Germany
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Vraag: Hoe kunt u de nieuwe weinor LED-lichtlijst RGB Stripe zo 

 aantrekkelijk mogelijk maken voor uw klanten? Juist! Met een monster 

voor in uw showroom. Want de kleureffecten en de sfeervolle ambiance 

kunt u het beste met het echte product presenteren. 
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NIEUW!

Meer kleur 
op het terras!

Beste kwaliteit
made in Germany

LED-lichtlijst RGB Stripe
De sfeervolle terrasverlichting

�  LED-lichtlijst met dimbare verlichting voor een unieke sfeer

�  Grote variëteit met 48 kleuren en 3 wittinten

�  Snel en eenvoudig overal weerbestendig te monteren, ook naderhand

Alleen bij weinor: 

zonnescherm, verlichting, 

verwarming: alles 
comfortabel bedienen 

met slechts één handzender!

Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

Opvallende poster
Met onze poster in A1-formaat 
wijst u uw klanten direct op de 
voordelen van de gekleurde 
LED-lichtlijst.

Meer informatie:
Telefoon: +31(0)30 63 32 550 

weinor.nl | weinor.be

Meer kleur in  
uw showroom!

Stuur nu uw order per e-mail aan  
order@weinor.de of per fax aan: +49 (0)221 59 709-898

Hierbij bestel ik:

 LED-lichtlijst RGB Stripe Aantal:  Lengte:  mm Kleurnummer/omschrijving: 

Handzender BiEasy 15M Go!  
incl. Biconnect afstandsbediening

 zwart   zilver

Bijbehorende profielen
 2,5 m kabelrail met tape  Aantal: 

 Kabelgoot voor Terrazza dakgoot Aantal: 

 Poster DIN A1 4,80 €*    Aantal:  stuks (art.nr. 124332-0000)

Kabelopening links

boven boven

rechts

achter

zijkant(lichtlijst van binnen gezien)

achter

zijkant

(max. 5.000 mm)

Aanwijzing: montage van de  
LED-lichtlijst op een beschutte 
 positie en met het lichtvlak altijd 
naar beneden.

Volledige flexibiliteit
U plant en bedraadt de universeel 
 monteerbare LED-lichtlijst RGB Stripe  
geheel volgens uw eigen wensen.
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Nu direct 
bestelformulier invullen  

en aan weinor sturen!

* Alle prijzen zijn netto excl. BTW

Naam Klantnummer

Datum/handtekening

Uw contactgegevens:
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