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PIANO
De kubusvormige cassette-zonwering

Duurzaamheid en veiligheid vormen de ken-
merken van een hoogwaardige zonwering. 
Componenten van speciaal gehard alumini-
um zijn bij de PIANO de basis voor een hoge 
belastbaarheid en optimale veiligheid.  
De succesvolle stabiele kantelscharnieren 
zorgen ervoor dat de cassette goed sluit.

De PIANO overtuigt niet alleen dankzij het 
uitstekende design. In gesloten toestand 
worden het zonweringdoek en de -armen  
in de cassette optimaal beschermd tegen 
weersinvloeden. De belastbare en duurzame 
cassette-zonwering is dan ook een toppro-
duct onder de zonweringssystemen. 

Een zonwering dient zich 
aan te passen aan de recht-
lijnige en tijdloze vorm-
geving van uw huis. Kies 
daarom bij uw zonwering 
voor een uniform kubus-
vormig design. 1 TOPPRODUCT VOOR  

LIEFHEBBERS VAN DESIGN 
EN MINIMALISTEN

Een tijdloze architectuur is te herkennen aan heldere lijnen. Een mooi 
vormgegeven zonwering die zich aan de rechtlijnige bouw aanpast zorgt 
voor een uniform design. Met de kubusvormige vormgeving is de casset-
te-zonwering PIANO een perfecte aanvulling bij moderne huizen. 



PIANO 
De zonwering voor minimalisten

PIANO VARIO-VOLANT
Licht- en zichtbescherming

De PIANO onderscheidt zich door heldere lijnen en hoogwaardige aluminium 
componenten. De cassette-zonwering is zo ontworpen dat hij vlak aansluit op 
de huisgevel. Dankzij de geharde componenten kunnen er grote formaten ge-
realiseerd worden, hoewel de hoogte van de cassette slechts 15 cm bedraagt.

Zonder 
VARIO-VOLANT

Met
VARIO-VOLANT

De VARIO-VOLANT beschermt uw 
privacy. Schuin invallende zonne-
straling wordt betrouwbaar afge-
weerd. De licht- en zichtwering is 
een echte must op balkons en 
terrassen op het westen. Het in het 
uitvalprofiel gerolde doek kan va-

riabel worden uitgestuurd. Dit ge- 
beurt door middel van een draai-
stang of bijzonder comfortabel met 
een op afstand bedienbare motor. 
Dankzij de speciaal geharde arm-
delen bedraagt de maximale uitval 
hier 3,50 m.

Meer bescherming tegen een laagstaande zon Doek met doorkijk
Voor de VARIO-VOLANT bieden wij u 
doeken met een betere doorkijk, die 
desondanks tegen ongewenste blikken 
beschermen. U kunt ook een ander doek 
uit de LEINER-collectie kiezen. Stel zelf 
uw VARIO-VOLANT samen!
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LED-verlichting
Genieten op het terras – tot diep in de avond

2 LED-OPTIES:
CASSETTE OF CASSETTE  
& SCHARNIERARMEN

Een etentje met vrienden of ’s avonds nog gezellig samen een glaasje wijn: 
geniet onder uw PIANO tot in de late uurtjes met een sfeervolle, dimbare 
verlichting. Voor een heerlijke sfeer zorgen LED-elementen in de cassette 
of extra indirecte LED-verlichting in de scharnierarmen. 

Geïntegreerde, dimbare  
  LED-verlichting voor  
    een gezellige sfeer

Extra indirecte 
LED-verlichting in de 
scharnierarmen

Indien gewenst kunt u 
kiezen uit twee sfeervolle 
LED-verlichtingen. Beide 
lichtbronnen kunnen 
afzonderlijk van elkaar 
aangestuurd worden. 

De dimbare LED-verlichting aan de on-
derkant van de cassette zorgt ook bij een 
gesloten zonwering voor een aangename 
verlichting op het terras. De LED-elementen 
passen zich harmonisch aan het kubus-
vormige design van de zonwering aan.

Wanneer u extra verlichting wenst, kunt u  
de verlichting uitbreiden door middel van  
een indirecte, in de scharnierarmen geïnte-
greerde LED-verlichting. Deze straalt naar 
boven en dompelt het zonweringdoek in een 
sfeervol licht. 

Licht creëert sfeer



Draadloze besturing
Voor een comfortabele  
bediening

Wind-Protect-System WPS
Windstabiliteit voor uw zonwering

Het Wind-Protect-System WPS van LEINER werd speciaal 
ontwikkeld voor klanten die hun zonwering niet meteen bij de 
eerste windvlaag willen intrekken en liever meer tijd op hun 
terras doorbrengen. Er zijn verschillende montagevarianten 
verkrijgbaar – vast geïnstalleerd of variabel afneembaar. 

Bij de zonwering wordt het Wind-Protect-System WPS van  
LEINER eenvoudig aan de voorlijst bevestigd. Daardoor ont-
staat een aangename, tegen de zon beschermde rustzone – 
ook bij harde wind. Opgelet! Wind-Protect-System WPS mag 
niet worden gecombineerd met een zon- en windautomaat!

De PIANO zonwering beschikt standaard over een elektro-
motor. Voor een nog comfortabelere bediening kunnen ze 
desgewenst ook met een motor met afstandsbediening 
worden uitgerust. U kunt kiezen uit verschillende afstands-
bedieningen (wand- en handzender).

Somfy io of RTS
draadloze besturing
via een wandzender

Somfy io draadloze 
besturing via een
handzender

Al naargelang de afmetingen van de zonwering tot windkracht 8

LEINER LOUNGE KLEUREN
Luxe framekleuren – ruimte voor uw vormgeving

Gecoat met hoogwaardige LEINER LOUNGE STRUCTUUR-
LAKKEN wordt uw nieuwe  zonwering een absolute blik- 
vanger. Maak uw keuze uit 18 fijne structuurlakken en wit 
RAL 9010 zonder meerprijs. Indien gewenst staan u tevens 
alle kleuren van de RAL-kleurenwaaier ter beschikking.

De combinatie van een hoogwaardige techniek met een  
weersbestendig en edel zonweringdoek maakt de beschadu-
wing pas compleet. LEINER zonweringdoeken staan bekend  
om hun kwaliteit en elegantie. Kies uit een enorm aanbod  
aan aantrekkelijke dessins uit de verschillende LEINER kleur-
werelden en een groot aantal speciale weefsels.

18 fijne structuur-
lakken met een  
matte look

Edele zonweringdoeken
Voor een mooie  
beschaduwing

Hoogwaardige structuurkleuren



Techniek en details 

cm Maximale breedte

cm Maximale uitval

Draadloze bediening

Toebehoren
Handige extra’s voor comfort en veiligheid

Calypso Roll –  
aantrekkelijke zichtbescherming
De zijdelingse zonwering CALYPSO ROLL 
beschermt u van opzij tegen zonnestralen, 
nieuwsgierige blikken en een lichte bries. De 
zijdelingse zonwering kan manueel worden 
op- en uitgerold. Een cassette beschermt het 
opgerolde doek. De hoogwaardige grepen 
zien er niet alleen goed uit, maar voelen zich 
ook nog eens goed aan. Ze zijn naar wens  
ook verkrijgbaar met een kinderbeveiliging. 

SAFETY MOTION – bescherming voor uw zonnewering
De noodhandaandrijving SAFETY MOTION is het noodconcept voor uw 
zonwering. Als de  op afstand bedienbare motor eens  niet functioneert, 
kan de zonwering via een handmatige noodaandrijving heel eenvoudig met 
een draaistang worden gesloten.

Terrasverwarming – langer terrasgenot
Een terrasverwarming  zorgt voor een aangename warmte en kan eenvou-
dig aan de  wand gemonteerd worden. Desgewenst kan de terrasverwar-
ming via de afstandsbediening in drie standen worden gezet.  De terras-
verwarming is, passend bij de kleur van het frame, in 18 LEINER LOUNGE 
KLEUREN en wit (RAL 9010) zonder meerprijs verkrijgbaar.

Max. uitval in cm

Max. breedte (enkelvoudige installatie) in cm

Min. breedte in cm

Max. neiging

Volant

Motor

Op afstand bedienbare motor

Op afstand bedienbare motor noodhandbediening  »SAFETY MOTION«

Oogwindwerk 4,4:1

Knikarmen met flyerketting

LED-verlichting in de cassette

Extra LED-verlichting in de scharnierarmen

Wandconsole

Plafondconsole

Dakspantdrager

Vario-Volant

4 Standaarduitrusting      n Speciale uitrusting      s Gereduceerd tarief      –  Niet leverbaar
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PIANO en PIANO VARIO-VOLANT

PlafondmontageWandmontage PlafondmontageWandmontage

PIANO VARIO-VOLANT
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X: zonder afsluitdeksel: 10-15 mm
met afsluitdeksel: > 150 mm

X: zonder afsluitdeksel: 10-15 mm
met afsluitdeksel: > 150 mm
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Alle LEINER producten worden individueel vervaardigd, meerdere malen getest en aan een proefdraai 

onderworpen. Alle LEINER producten zijn voorzien van het CE-keurmerk. Windweerstandsklasse 2  

(komt overeen met windkracht 5). De afbeeldingen kunnen uitvoeringsvarianten tonen. Wijzigingen 

voorbehouden. Stand 04.2019.

Ontdek in 12 stappen de zonwering die bij u past! Beantwoord 12 eenvoudi-

ge vragen m.b.t. uw wensen, behoeften en de bouwkundige situatie. Vervol-

gens ontvangt u een overzicht over welke producten aan deze wensen en 

eisen voldoen. 

Gratis app voor: iOS/Apple, Android en Windows Mobile

Zonweringplanner 2.0


