Terrasoverkapping
V918-Purbeck

• Victoriaanse terrasoverkapping
• Met sierornamenten
• Een stabiele en robuuste constructie
• CE-gemarkeerd, dus een veilige keuze

www.verano.nl
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De V918-Purbeck is een Victoriaanse terrasoverkapping. Geen strak design
dus, maar sierlijke details, rustieke ornamenten en een klassieke goot.
Hierdoor past deze terrasoverkapping perfect bij een landelijk huis. Maar ook
tegen de gevel van een moderne woning zal de V918-Purbeck niet misstaan.

Praktisch én stijlvol
Met de Purbeck terrasoverkapping is het volop genieten van de praktische
en esthetische eigenschappen. Uw terras blijft het hele jaar door overdekt,
droog en schoon, zodat u er alle seizoenen plezier van kunt hebben.
Bovendien zorgen de Victoriaanse elementen voor een fraai en decoratief
aanzicht. Kortom: de V918-Purbeck is een waardevolle aanwinst voor uw
tuin!

Veiligheid voorop
Terrasoverkappingen van Verano® zijn gegarandeerd een veilige en betrouwbare keuze. Al onze terrasoverkappingen zijn namelijk CE-gemarkeerd en
voldoen daarmee aan strenge Europese veiligheidsvoorschriften die zijn
vastgelegd in de norm EN-1090-1. Bovendien is deze terrasoverkapping
bestand tegen een dik pak sneeuw van maar liefst 70 kg/m2.

Uitbreidingsopties
Door het bijzondere design van de V918-Purbeck is het niet mogelijk deze
terrasoverkapping uit te voeren met Verano® glaswanden of Ritz screens.
Uiteraard kan er wel verandazonwering op of onder de terrasoverkapping
worden geplaatst, zodat u de temperatuur kunt reguleren.

Eigenschappen
• Standaard met klassiek gootprofiel en sierornamenten
• Dakplaat van polycarbonaat (16 mm) of gelaagd veiligheidsglas 5.5.2
• Standaard uitgevoerd in ivoor (RAL 9001), wit of
antraciet structuurlak (VS 716)
• Maximale breedte bij twee palen: 5 meter.
• Veilig en betrouwbaar: voldoet aan alle eisen volgens NEN EN-1090-1
en NEN 6702:2007.

Fabrieksgarantie
Een terrasoverkapping schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te
genieten. Daarom zijn Verano® terrasoverkappingen gemaakt van de
beste kwaliteitsmaterialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie
geldt mits alle instructies voor montage, gebruik en ondergoed goed
worden opgevolgd.
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