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16Technische informatie

WPA0600



• Omschrijving 

• Afmetingen

• Montagesituaties

• Configuratie

Inhoudstafel



WPA0600 van Wilms is een elegante en stijlvolle aluminium terrasoverkapping die zowel 

losstaand als bevestigd aan de gevel geplaatst kan worden. Een combinatie van de twee 

mogelijkheden kan ook. Zo kan u van het mooie weer genieten in perfecte omstandigheden.  

Er zijn geen dwarsverbindingen aanwezig tussen de steunpalen of geleiders. Daardoor blijft het 

open zicht behouden wanneer het doek is opgerold. 

Wilms hecht een grote waarde aan het comfort  van de eindgebruiker. Daarom werd er veel 

aandacht besteed aan de afwerking van het product. De bevestigingsonderdelen worden vrijwel 

onzichtbaar weggewerkt.

Door een brede keuze aan kleuren en plaatsingsmogelijkheden past de WPA0600 perfect bij uw 

woning.

 Omschrijving
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Afmetingen

Tabellen onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Maximale afmetingen:  
breedte :  3000 mm
uitval :  4000 mm

Hellingshoek:  
min. 10°
max. 25°

10° 25°
1000 138 388
1100 156 435
1200 174 482
1300 191 528
1400 209 575
1500 227 621
1600 244 668
1700 262 715
1800 280 761
1900 297 808
2000 315 855
2100 332 901
2200 350 948
2300 368 995
2400 385 1041
2500 403 1088
2600 421 1134
2700 438 1181
2800 456 1228
2900 473 1274
3000 491 1321
3100 509 1368
3200 526 1414
3300 544 1461
3400 562 1507
3500 579 1554
3600 597 1601
3700 615 1647
3800 632 1694
3900 650 1741
4000 667 1787
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HellingshoekV

Technische fiche

V : afstand afhankelijk van hellingshoek



Montagesituaties

WPA0610

De WPA0600 wordt standaard geleverd met 2 
steunpalen en 2 muurbevestigingen. (WPA0610)

Combinatie van muurbevestiging en steunpalen

WPA0620

Er kan gekozen worden voor een volledig vrije 
opstelling met 4 steunpalen. (WPA0620)

Een plaatsing met combinatie van 
muurbevestigingen en steunpalen is mogelijk 
wanneer u de terrasoverkapping breder dan de 
muur wenst. 

Technische fiche
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Geleiders
De geleiders bestaan uit geëxtrudeerd aluminium, voorzien van een poedercoating. In de geleider 
bevindt zich een gasveer die ervoor zorgt dat het doek mooi gespannen is.

Zijgeleider links Middengeleider Zijgeleider rechts

Eindstukken voorzien van blinde afwatering

Technische fiche
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Technische fiche
Vloerplaat

Verschillende montagemogelijkheden van de vloerplaat en 
afdekkap vloerplaat.

Type 1 Type 2 Type 3

De steunpalen worden aan de grond bevestigd met behulp van een vloerplaat. De standaard 
vloerplaat  kan aangepast worden naargelang de situatie van de plaatsing. Zie voorbeelden onderaan 
deze pagina. De vloerplaat is horizontaal en verticaal  regelbaar. Een degelijke bevestiging van de 
vloerplaat is essentieel. Bij een onstabiele ondergrond is het raadzaam een deskundige in stabiliteit 
te raadplegen.
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Kast en onderlat
De kast en onderlat bestaan uit geëxtrudeerde aluminium, voorzien van poedercoating

Steunpalen
De steunpalen vooraan kunnen van 0 tot 1 meter van het einde van de geleider.

Technische fiche



 1
10

 

 299 

 240 

 6
0 

 100 

 1
70

 

Muurplaat
De WPA0600 is standaard voorzien van 2 muurplaten.  Bij een gekoppeld systeem wordt er in het 
midden een linkse of rechtse muurplaat voorzien. 

De muurplaat is in alle richtingen verstelbaar.  Zo kunnen er nog kleine afregelingen 
gebeuren na plaatsing van de bevestigingsmoeren.

De hellingshoek is aanpasbaar van 10° tot 25°.

Technische fiche



Doek
De doeken zijn voorzien met een rits waardoor het doek windvast in de zijgeleider zit.
De rits wordt hoogfrequent gelast aan het doek.

Bij lichte regenval mag het doek nat opgerold worden, let er wel op dat het doek na de regenbui  
uitgerold wordt om te drogen. Dit om schimmelvorming te vermijden. 
De WPA0600 is een zonwering en is niet geschikt als bescherming tegen neerslag.

Standaard Optioneel

Soltis 92
Sunworker 

Cristal

Materiaal Polyester 100% Polyester 100%

Openheidsfactor 3 - 5% 4%

Dikte (mm) 0,45 0,48

Gewicht(g/m²) 420 440

Brandklasse M1 M2

De WPA0600 wordt voorzien van een stalen as met 
diameter 66.
De assen zijn voorzien van een doekgleuf voor 
bevestiging van het doek aan de as.

Bediening
De bediening is altijd gemotoriseerd met afstandsbediening. 

De buismotor wordt bevestigd met een speciaal ontwikkelde motorsteun die niet geschroefd 
dient te worden.  Hierdoor zijn er geen extra schroeven zichtbaar in de consoles. De oprolas is 
eenvoudig uitneembaar.

As
Technische fiche

As Ø 66



Kleur
Alle profielen zijn vervaardigd uit aluminium en worden standaard gelakt in een RAL-kleur naar 
keuze. 

De kleur van het doek wordt gekozen aan de hand van standaard doekcollecties.

Wilms beschikt over een 400-tal verschillende 
kleuren die permanent op voorraad zijn.
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