
 
Win Cube

HOOGWAARDIG ALUMINIUM FRAME
VOOR ZOWEL PRIVÉ- ALS HORECAGEBRUIK

UNIEK EN ESTHETISCH
ZOWEL VRIJSTAAND ALS VAST AAN DE GEVEL

IN EEN VARIABELE HOEK TE POSITIONEREN DOEK
BREDE KLEUR KEUZE

ARCHITECTURAAL HOOGSTANDJE
NAAR DE HAND VAN JAN DES BOUVRIES



Win Cube

 PRAKTISCHE SCHOONHEID
De Win Cube is een architectonische verrijking met een frame opgebouwd uit 
hoogwaardig aluminium onderdelen. Deze terrasoverkapping is zeer veelzijdig, je kan 
er ook heel wat uitbreidingen aan doen. Zo kan een schuifdeur of windvast screen 
toegevoegd worden aan de constructie. Er is ook de mogelijkheid om verschillende 
units en/of systemen aan elkaar te koppelen. De Win Cube heeft een geïntegreerd 
horizontaal doek in het dak en beschikt over een speciaal ontwikkeld systeem 
dat het mogelijk maakt om het doek in een variabele hoek te plaatsen, wat zorgt 
voor bescherming tegen laagstaande zon en gegarandeerde waterafvoer. Voor 
gezellige zomeravonden kan de Win Cube voorzien worden van een unieke LED-
verlichting die wordt gemonteerd op de gootprofielen van de horizontale geleiders.

 EEN TERRASOVERKAPPING MET HEEL WAT TROEVEN
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De Win Cube zorgt voor bescherming tegen 
laagstaande zon en garandeert waterafvoer 
dankzij een speciaal ontwikkeld systeem dat 
het mogelijk maakt om het doek in een varia-
blele hoek te plaatsen.

Mogelijkheid om diverse systemen/units aan 
elkaar te koppelen. Ook uitermate geschikt 
voor uitbreiding met schuifwand of Solfix.

Uniek en stijlvol LED-verlichtingsconcept dat 
u toelaat maximaal van uw zomeravond te 
genieten.

Unieke en esthetische terrasoverkapping die 
zowel vrijstaand als aan een gevel kan wor-
den gemonteerd.



 TECHNISCHE SPECIFICATIES
Frame opgebouwd uit hoogwaardig aluminium  Speciaal ontwikkelde inwendige kopstukken 
zorgen voor een stabiel geheel  Geïntegreerd horizontaal doek in het dak  Speciaal ontwik-
keld systeem om het doek in een variabele hoek te plaatsen  Mogelijk om units/systemen te 
koppelen  Elektrische bediening  Geschikt voor uitbreiding met schuifwand of Solfix  Maximale 
afmetingen: 4m x 4m1  Geschikt voor zowel privé- als horecagebruik  Optioneel op gootprofiel 
te integreren LED-verlichting.
 
1  Voor één deel.

 UW TERRASOVERKAPPING, UW STIJL
Op zoek naar de ideale kleur van uw terrasoverkapping... perfect passend bij uw gevel... in harmonie 
met uw smaak en stijl? Kies de kleur van uw systeem uit een uitgebreid gamma RAL kleuren.  

Er is tevens een selectie van standaardkleuren* beschikbaar: 

 STANDAARD  
   RAL KLEUREN

 STRUCTUURLAKKEN

 ZONWERINGDOEKEN
Winsol biedt een gamma trendsettende, bijzonder duurzame acryldoeken... De in de massa 
gekleurde vezels voorkomen verkleuring van het doek. Voor het naaien en omzomen worden 
hoogwaardige Tenara garen gebruikt waardoor de naden niet loskomen. Dit type doeken is 
kwaliteitsvol, duurzaam, vuil- en vetafstotend.

 BEDIENING OP MAAT
Indien gewenst kan u uw zonwering automatisch laten reageren bij wisselende weersomstandig-
heden. Met het vernufte IO Home Control systeem kan u uw terrasoverkapping zelfs vanaf een 
andere locatie (vb. via het internet) openen en sluiten. Heeft u meer dan 1 terrasoverkapping? 
Kies er dan voor om deze tegelijkertijd of afzonderlijk al dan niet automatisch te bedienen. Met 1 
druk op de knop, activeert u zelfs uw favoriete positie... Zon, schaduw of privacy in een oogwenk.

 WINSOL GARANTIE
Bij Winsol kan u vertrouwen op duurzame producten. Op de motoren, zonweringdoeken en lakwerk hebt 
u een garantie van 5 jaar. Winsol biedt zelf een garantie van 10 jaar op alle bewegende onderdelen.  
Alle producten voldoen ook aan de CE-normering.
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WINSOL IS OOK IN UW BUURT:
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WINSOL ZONNESCHERMEN... 
EEN BREDE WAAIER AAN MOGELIJKHEDEN

De Win Cube is een architectonische verrijking met een frame 
opgebouwd uit hoogwaardig aluminium onderdelen. Deze 
terrasoverkapping is zeer veelzijdig.

Ontdek ook de brede waaier aan duurzame terrasoverkappingen 
die Winsol u te bieden heeft.  Er is voor elke smaak en stijl een  
terrasoverkapping... luxe uitvoering of een degelijk basisconcept.  
Aan u de keuze.

Winsol is trouwens veel meer dan enkel zonwering. Wij bieden u 
graag een totaalconcept aan... Gaande van aluminium of PVC 
raam- en deur systemen, tot rolluiken, poorten, raamdecoratie en 
diverse nevenproducten. Alles op maat gemaakt met de meest 
hoogwaardige grondstoffen.


