Terrasoverkappingen
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Elke dag een schoon en droog terras
Een terrasoverkapping heeft veel te bieden: bescherming tegen
neerslag, extra leefruimte en een waardevermeerdering van
uw woning. Van een terrasoverkapping geniet u elke dag weer
opnieuw, ook tijdens een typisch Nederlandse herfstbui of
frisse eerste lentedag. Tuinfeestjes verregenen niet meer en uw
tuinmeubulair kan het hele jaar buiten blijven staan. Kortom:
een terrasoverkapping is een typisch vierseizoenenproduct.
Onze terrasoverkappingen worden voor u op maat gemaakt,
tot op de milimeter nauwkeurig. Wij staan achter de kwaliteit
van onze terrasoverkappingen en geven u daarom vijf jaar
garantie. Bovendien voldoen onze terrasoverkappingen aan
de eisen volgens NEN 6702:2007 waardoor ze bestand zijn tegen
een dik pak sneeuw. Zo kunt u er met een gerust hart van
genieten. Verano® heeft vier typen terrasoverkappingen
en vele uitbreidingsopties.

Typen terrasoverkappingen

V905-Iseo
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V910-Garda
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V918-Purbeck
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“Compleet uitgerust basismodel”

“Een uitzonderlijk middenmodel”

“Engelse allure”

- Gunstig geprijsd.
- Dakplaat van polycarbonaat 16 mm:
stevig en licht van gewicht.
- Keuze uit twee voorlijsten: standaard (rond)
of klassiek.
- Maximale breedte met twee palen: 4 meter.
- Drie standaard kleuren: ivoor (RAL 9001),
wit (RAL 9010) en antraciet structuurlak
(VS716).

- Veel opties.
- Dakplaat van polycarbonaat 16 mm
of gelaagd veiligheidsglas 5.5.2.
- Keuze uit twee voorlijsten: standaard (rond)
of klassiek.
- Maximale breedte met twee palen:
5 meter (inclusief verzwaring).
- Drie standaard kleuren: ivoor (RAL 9001),
wit (RAL 9010) en antraciet structuurlak
(VS716).

- Veel opties.
- Dakplaat van polycarbonaat 16 mm
of gelaagd veiligheidsglas 5.5.2.
- Geïnspireerd op een Engelse oranjerie.
- Maximale breedte met twee palen:
5 meter (inclusief verzwaring).
- Drie standaard kleuren: ivoor (RAL 9001),
wit (RAL 9010) en antraciet structuurlak
(VS716).
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Tabel: het aantal benodigde palen, afhankelijk van de afmeting.
Type

Iseo

Garda

Purbeck

Riva

Malmö

V920-Riva
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Bij meer dan 7000 [mm] worden de overkappingen gekoppeld.
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V630-Malmö

8000
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9000
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10000 11000 12000 13000 14000
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4

Uitbreidingsopties
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“Topkwaliteit van glas”

“Uniek en innovatief”

Maak uw terras nog completer met:

- Uitermate stevig, ideaal voor brede terrassen.
- Dakplaat van gelaagd veiligheidsglas 5.5.2:
stijlvol en stevig.
- Een extra stabiele voorlijst voor een brede
overkapping zonder tussenpaal.
- Maximale breedte met twee palen: 6,5 meter!
- Drie standaard kleuren: ivoor (RAL 9001),
wit (RAL 9010) en antraciet structuurlak
(VS716).

- Kruising tussen terrasoverkapping
en zonnescherm.
- De overkapping is van zonwerend doek.
- Het doek kan elektrisch worden
in- en uitgerold.
- Maximale breedte met twee palen: 6 meter.
- Keuze uit alle RAL-kleuren voor het frame,
zonder meerprijs!
- Te transformeren tot verandazonwering.

-
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Vaste glaswand Serena
Schuifpui Solano
Flexibele glazen schuifwand Sa Caleta
Luxe glaswand V762-Talamanca
Windschermen V745-Lüderitz
en V730-Biarritz
- Ritz screen
- Verandazonwering aan de bovenen onderzijde
- Jondal spiekozijn

De Iseo terrasoverkapping is het basismodel van Verano®.
Maar laat u niet misleiden door de term ‘basis’, want de
Iseo is verbazingwekkend compleet. De eenvoudige stijl,
degelijke materialen en het strakke design maken deze
terrasoverkapping uniek in zijn soort. En dat alles voor
een zeer gunstige prijs.

“Een terrasoverkapping
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heeft veel in huis”

“Compleet uitgerust basismodel” | V905 - Iseo

Uitbreidingsopties voor de Iseo:

Tip van Verano®: de Iseo terrasoverkapping heeft een
dakplaat van polycarbonaat. Als u een volledig glazen
tuinkamer wilt, inclusief glazen wanden, adviseren wij
u te kiezen voor de Garda of Riva terrasoverkapping.
Deze worden uitgevoerd met glazen dak.

- inbouwverlichting (halogeen of LED);
- polycarbonaat zonwerend;
- Verano® verandazonwering
aan de boven- of onderzijde;
- Verano® Ritz screen;
- Verano® glazen schuifwand;
- Verano® vaste beglazing;
- Verano® schuifpui;
- Verano® windscherm.

Standaard voorlijst

V780-Jondal
Met de Jondal spie van polycarbonaat kunt u de zijkant
van uw Iseo terrasoverkapping afsluiten. De ideale
oplossing voor een nette afwerking van uw Iseo
terrasoverkapping.

Klassieke voorlijst

Ivoor

Wit
Inbouwverlichting

Antraciet structuurlak
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De Garda is een buitengewoon goede terrasoverkapping voor
het middensegment. Door de fraaie afwerking geniet u niet
alleen van het praktische comfort, maar ook van het stijlvolle
aanzicht. U kunt kiezen voor een dak van polycarbonaat
of gelaagd veiligheidsglas. Polycarbonaat is licht van gewicht
en aantrekkelijk geprijsd. Glas isoleert goed, zorgt voor een
stijlvolle uitstraling en een prettige lichtinval.

“Vier het goede leven

in uw eigen achtertuin!”
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“Een uitzonderlijk middenmodel” | V910 - Garda

Uitbreidingsopties voor de Garda:

V918-Purbeck: Victoriaanse terrasoverkapping

- Inbouwverlichting (halogeen of LED);
- Polycarbonaat zonwerend;
- Verano® verandazonwering
aan de boven- of onderzijde;
- Verano® Ritz screen;
- Verano®glazen schuifwand;
- Verano® vaste beglazing;
- Verano® schuifpui;
- Verano® windscherm.

De Purbeck is een landelijke terrasoverkapping met
Engelse allure. De basis wordt gevormd door de solide
en stijlvolle Garda. Het strakke design heeft echter plaatsgemaakt voor sierlijke details, rustieke ornamenten en
een klassieke goot. Deze terrasoverkapping is geïnspireerd
op een Engelse oranjerie en staat prachtig bij wat oudere
panden. Let op: door het bijzondere design van de Purbeck
zijn sommige extra opties niet mogelijk. Vraag uw dealer
naar de mogelijkheden.

Standaard
voorlijst

Klassieke
voorlijst

Ivoor

Wit
Inbouwverlichting

Antraciet structuurlak
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Door de robuuste constructie staat deze terrasoverkapping als
een huis. Het luxe design en de perfecte afwerking maken van
de Riva een smaakvol item in uw tuin. Doordat er slechts twee
ondersteunende palen nodig zijn bij een breedte van 6,5 meter,
staat niets het zicht op uw prachtige tuin in de weg!
Tip van Verano®: met de uitbreidingsopties kun u het comfort
van de Riva nóg meer vergroten. Kies bijvoorbeeld voor
geïntegreerde verlichting, glazen zijwanden of een schuifpui.

“Oost west, tuin best”
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“Topkwaliteit van glas” | V920 - Riva

Uitbreidingsopties voor de Riva:
- Inbouwverlichting (halogeen of LED);
- Verano® verandazonwering
aan de boven- of onderzijde;
- Verano® Ritz screen;
- Verano® glazen schuifwand;
- Verano® vaste beglazing;
- Verano® schuifpui;
- Verano® windscherm;
- Ook mogelijk met polycarbonaat 16 mm.

Ivoor

Wit
Inbouwverlichting

Antraciet structuurlak
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“Uniek en innovatief” | V630 - Malmö
De Malmö is robuust, maar ook geraffineerd.
Stevig, maar ook licht. Een terrasoverkapping,
maar ook een zonnescherm.

“Onbegrensd genieten

van het buiten zijn”

Een zonnescherm op palen of een terrasoverkapping van
zonwerend doek. De Malmö is beide! Deze innovatie op het
gebied van buitenleven combineert de voordelen van een
zonnescherm met de voordelen van een terrasoverkapping.
De robuuste palen zorgen voor stevigheid bij windvlagen
en het zonwerende doek houdt schadelijke UV-straling
tegen. En als u wilt genieten van de zon, dan kunt u het
doek van de Malmö heel gemakkelijk inrollen. Zo reguleert
u tevens de lichtval in uw woning.
Tip van Verano®: de palen van de Malmö kunnen verwijderd
worden, waardoor de terrasoverkapping wordt omgetoverd
tot verandazonwering.

Uitbreidingsoptie voor de Malmö:
- Verano® windscherm

Malmö toegepast als verandazonwering
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“Een terras van glas” | Glaswanden

V785-Serena vaste beglazing
Met de Serena vaste beglazing kan een terrasoverkapping aan
de zijkanten worden afgesloten. Zo kunt u beschut tegen alle
weersinvloeden genieten van uw tuin. De Serena sluit naadloos
aan op de terrasoverkappingen van Verano®.

V790-Solano schuifpui
De Solano is een solide schuifpui van gelaagd veiligheidsglas.
In combinatie met de Serena vaste beglazing kan een terrasoverkapping zowel aan de zijkant als aan de voorkant worden
afgesloten. Zo ontstaat een sfeervolle glazen tuinkamer die de
perfecte overgang vormt tussen natuur en woning.

“Buiten met

binnen verbinden”
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Met de uitbreidingsopties van Verano® haalt u maximale
comfort uit een terrasoverkapping. U zit dan niet alleen
droog, maar hebt ook geen last van wind, lawaai,
insecten en schadelijke UV-straling.

“Een terras van glas” | Glaswanden
V760-Sa Caleta: flexibele glazen schuifwand

V762-Talamanca

De Sa Caleta bestaat uit verticale glazen schuifpanelen
die onafhankelijk van elkaar open of dicht geschoven
kunnen worden via een vloerrail. U bepaalt zelf welk deel
van de terrasoverkapping afgesloten is en welk deel open.
Dit geeft een speels effect.

V760-Sa Caleta

V762-Talamanca: luxe glazen schuifwand
De V762-Talamanca glaswand bestaat uit losse panelen
die met behulp van een ingenieus schuifsysteem geopend
en gesloten kunnen worden. Bij het verschuiven van het
eerste paneel worden de overige panelen automatisch
meegetrokken. Dat zorgt voor extra gemak en comfort,
bij het afsluiten van uw terrasoverkapping. Groot voordeel
van de Talamanca is dat de glazen wand vergrendeld kan
worden met een cilinderslot.
V760-Sa Caleta

Met de V762-Talamanca ontstaat een stabiele glazen wand,
compleet transparant, die bescherming biedt tegen weer
en wind. De glazen panelen kunnen als een pakketje worden
ingeschoven, zodat een grote en brede doorgang ontstaat.
Door de lage opstap, goede afdichting en vrije afwatering
is dit glazen schuifsysteem, naast terrasoverkappingen,
in veel situaties toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan het
afsluiten van balkons en ruimtes binnenshuis.

V762-Talamanca
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Alternatieven voor glaswanden

V730-Biarritz windscherm
Plaats het Biarritz windscherm tegen uw terrasoverkapping
en u zult geen last meer hebben van koude wind. U kunt
langer genieten van de buitenlucht en uw terrasoverkapping
wordt ten volste benut. Het Biarritz windscherm kan ook los
worden gebruikt.

V745-Lüderitz windscherm
De Lüderitz is uitschuifbaar en dat maakt dit windscherm
zeer uniek. Als u behoefte hebt aan een koel briesje, dan
schuift u het windscherm in. Wilt u uit de wind zitten?
Dan schuift u het windscherm heel gemakkelijk uit.
Ideaal om tegen uw terrasoverkapping te plaatsen!

V750-Martinique schutting
De Martinique heeft een basis van aluminium en kan
helemaal naar wens worden gevuld met verschillende
materialen: beweegbare lamellen, glas of perforatieplaat.
Zo ontstaat een moderne en stijlvolle schutting die u tegen
een terrasoverkapping kunt plaatsen. Natuurlijk kunt u deze
schutting ook als tuinafscheiding gebruiken.
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Extra opties
Verandazonwering
Een zonnetje is heerlijk, maar onder een terrasoverkapping
kan het snel te warm worden. Verandazonwering van
Verano® biedt dan de oplossing. Deze zonwering bevindt
zich op het glazen dak en houdt zonnestralen tegen vóórdat
ze de terrasoverkapping binnendringen. U kunt de
verandazonwering openen en sluiten wanneer u wilt.

V599 - Ritz screen
Een Ritz screen is vlakhangende zonwering die wordt
‘vastgeritst’ aan de zij- of voorkant van een terrasoverkapping.
Het speciale screendoek is zonwerend, windvast en insectenwerend. Bovendien is het niet mogelijk van buitenaf door het
screendoek heen te kijken. Het uitzicht van binnen naar buiten
blijft wel behouden. Een Ritz screen wordt elektrisch geopend.

V650 - Tallinn baleinzonwering
De Tallinn baleinzonwering hangt aan de binnenkant van
een terrasoverkapping. Het zonwerende doek is sfeervol
gedrapeerd aan de onderzijde van het dak, houdt de zon
tegen en wordt niet blootgesteld aan regen en sneeuw.
Esthetisch en praktisch tegelijk!

Plissés voor terrasoverkappingen
Het plisségordijn is een typisch binnenzonweringproduct. Maar
door een waterafstotende en UV-stabiele coating aan de stof
toe te voegen, is de plissé ideaal voor gebruik onder uw terrasoverkapping. De sfeervol geplooide stof kan eenvoudig worden
geopend en gesloten. De terrasoverkappingplissé kan worden
geplaatst in een V905-Iseo en V910-Garda terrasoverkapping.

Bloembakken en vijverbakken
Om de buitenleven-ervaring compleet te maken, heeft
Verano® aluminium bloem- en vijverbakken in het assortiment. Deze aluminium tuindecoratie gaat lang mee en heeft
vrijwel geen onderhoud nodig. En minstens zo belangrijk:
de bloem- en vijverbakken zijn uit hetzelfde aluminium
vervaardigd als onze terrasoverkappingen en schutting.
Zo maakt u van uw tuin een uniek geheel.
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Over Verano®

Over Verano®
Verano® producten zijn van uitstekende kwaliteit,
gemakkelijk in gebruik en speciaal voor u op maat
gemaakt.
Bij Verano® vinden wij comfort belangrijk. Onze
zonweringoplossingen zijn dan ook ontworpen
om het leven gemakkelijker en plezieriger te maken.
Op onze website www.verano.nl kunt u kennismaken
met de overige producten in ons brede assortiment
binnenzonwering, buitenzonwering, buitenlevenproducten, rolluiken en garagedeuren.

15

Verano Nederland
Bedrijfsweg 8
NL - 5683 CP Best
Tel. +31(0)499 330 335
www.verano.nl

facebook.com/verano.nl
facebook.com/verano.be

Verano België
Marlylaan 15
B - 1120 Neder-Over-Heembeek
Tel. +32(0)2 270 42 02
www.verano.be

@veranobv

pinterest.com/veranobv

Veiligheid voorop
De terrasoverkappingen van Verano® zijn voorzien van
CE-markering. Met de CE-markering tonen wij aan dat
de terrasoverkappingen voldoen aan strenge Europese
veiligheidsrichtlijnen. Een terrasoverkapping zonder
CE-markering brengt veiligheidsrisico's met zich mee,
het is belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt
wanneer u een terrasoverkapping aan wilt schaffen.
Geniet met een veilig gevoel!

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Binnenzonwering | Garagedeuren

Uw Verano® dealer:

comfort at home

comfort at work

comfort in design

