
Brise-soleil

WEO®



WEO® Brise-Soleil van 
houtcomposiet, 
gewaarborgd zonder 
verkleuring! 

Een opmerkelijk voordeel is de gecoëxtrudeerde bescherming, die maakt dat 
het houtcomposiet meer dan twintig jaar lang bestand is tegen verkleuring en zijn 
houtaspect met een bijzondere kleurintensiteit behoudt. 

De Brise-Soleil-profielen zijn decoratief, ze zijn niet bedoeld om het gebouw lekdicht te 
houden of te isoleren. 

De Brise-Soleil-profielen kunnen voor alle types van openbare of handelsgebouwen, 
individuele of collectieve woonvoorzieningen worden gebruikt, zonder enige beperking.  
Brandweerstandsklasse niet van toepassing.

Brise-Soleil WEO® is een eigentijds 
architectuurelement waarmee de ongemakken van 
de rechtstreekse straling van de zon beperkt worden. 
De profielen laten natuurlijk licht binnen, maar niet 
de warmte.

WEO®



Het Brise-Soleil WEO®-gamma 

Brise soleil 42 x 60 mm x 4 m
met aluminium versterking
20 x 30 mm
6,83 kg / stuk

Brise soleil 52 x 100 mm x 4 m
met aluminium versterking
40 x 40 mm
12,03 kg / stuk

Stop

42 x 60 mm

52 x 100 mm

62 x 120 mm

Ref 1098

Ref 1100

Ref 1102

Ref 1099

Ref 1101

Ref 1103

Brise soleil 62 x 120 mm x 4 m
met aluminium versterking
50 x 50 mm
14,83 kg / stuk

De Brise-Soleil WEO®-profielen van houtcomposiet zijn in de kern voorzien van 
een 2 mm dikke aluminium buis. 

Aan de uiteinden van de profielen zit een stop in dezelfde kleur, om de openingen af 
te dekken. 

Teck
Ref 1092

Teck
Ref 1094

Teck Ipe

Teck
Ref 1096

Ipe
Ref 1093

Ipe
Ref 1095

Ipe
Ref 1097
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Met zelfborende schroeven 

Rechtstreekse bevestiging 

Met klinknagels

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø Tête
9,5 mm

Rivet Ø 4,8 mm

Ø Tête
9,5 mm

De Brise-Soleil WEO®-profielen kunnen horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd, met een 
maximale afstand van 2 m tussen twee steunpunten en 60 cm voor een overhangend gedeelte. 

Principes voor het aanbrengen

Bevestiging van de Brise-Soleil WEO®

Hoofd

Hoofd

Klinknagel



Bevestiging op betonnen drager Bevestiging op metalen drager

Rivet Ø 4,8 mm

Rivet Ø 4,8 mm

Rivet Ø 4,8 mm

Rivet Ø 4,8 mm

Bevestiging met hoekijzers 

Klinknagel

KlinknagelKlinknagel

Klinknagel



ESTHETISCH
Een opengewerkt decorelement van exotisch hout, 
bestaande uit buigvaste en stabiele balken. Een uniek 
aspect dat een warm aanvoelende materie combineert 
met intense, lukrake meerkleurenschakeringen die sterk 
lijken op die van natuurlijk hout. Onzichtbare bevestiging 
met schroeven of klinknagels langs de verborgen zijde. 
Rechtlijnige en duurzame planken die echter lijken dan 
hout!

GEGARANDEERD ZONDER 
VERKLEURING 
Dankzij de co-extrusietechniek wordt houtcomposiet 
beschermd met een dunne laag polyethyleen. De 
unieke en exclusieve formule voor deze polymeerlaag 
die het oppervlak beschermt, is de garantie tegen 
verkleuring. Ook het onderhoud is tot een minimum 
beperkt. 

ECOLOGISCH 
Hightech polymeerhout van biologische afkomstig, 
bestaande uit 60% houtzaagsel en 40% gerecycleerd 
polyethyleen. Zonder giftige producten, zonder 
lijm en zonder zware metalen. Vervaardigd van 
95% gerecycleerde materialen. Ook de Brise-
Soleil WEO®-profielen zijn 100% recycleerbaar. Een 
ecologisch alternatief voor tropische houtsoorten. Een 
milieuverantwoord product. 

De 4 essentiële punten 

STERK & STABIEL 
Niet aan bederf onderhevig, 100% bestand tegen 
termieten, neemt geen vocht op. Extra bescherming 
door een polymeerlaag op de vier vlakken van de 
balken. Zeer goede afmetingsstabiliteit met 1,15 mm/ml 
(∆ temperatuur van 30°). Goede schokbestendigheid. 
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