Horeca overkapping
V950 - Lugano

Benut het zomerseizoen optimaal met
de unieke V950-Lugano overkapping:
een constructie van topkwaliteit, een groot
beschut terras en vele luxe uitbreidingsmogelijkheden.

www.verano.nl
www.verano.be
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Een unieke overkapping
De Lugano is uniek in haar soort dankzij de vele luxe opties. De stabiele
constructie en de stevige aluminium profielen zorgen voor een solide
en betrouwbare terrasoverkapping. De Lugano overkapping is beschikbaar
tot een maximale breedte van 7 meter waardoor u eenvoudig beschutting
creëert op grote terrassen. De open constructie biedt u de vrijheid om het
doek gemakkelijk in te trekken en/of uit te schuiven. In gesloten toestand
is het doek beschermd tegen vuil en weersinvloeden. Het zonwerende
doek biedt optimale bescherming tegen warmte en schadelijke UV straling.
De Lugano kan daarnaast uitgerust worden met een speciaal doek dat
beschermt tegen lichte regen. De Lugano overkapping is uitermate
geschikt voor uitbreiding met diverse Verano® producten.

De ultieme horeca beleving
Optioneel kunt u de V950-Lugano voorzien van een geïntegreerde nevelinstallatie met optionele geurbeleving. Deze innovatieve en gepatenteerde
installatie maakt het mogelijk om lichte nevel te verspreiden op warme
zomerdagen. Tevens is het mogelijk om geuren te verspreiden via de
installatie, denkt u bijvoorbeeld aan de geur van koffie en warme broodjes.
Beide opties geven uw terras gegarandeerd een extra stimulans!

Fabrieksgarantie
De V950-Lugano horeca overkapping schaft u aan om jarenlang zorgeloos
van te genieten. Daarom is de V950-Lugano gemaakt van de beste kwaliteitsmaterialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie op het doek
is afhankelijk van het type doek. De garantie geldt mits alle instructies voor
montage, gebruik en onderhoud goed worden opgevolgd.

Standaard uitvoering
- Stabiele constructie van aluminium profielen
- Minimale breedte: 1, 50 meter, maximale breedte: 7 meter
- Minimale diepte: 2 meter, maximale diepte: 7 meter
- Elektrische bediening
- Keuze uit verschillende doeken

Luxe uitbreidingsopties
- Geïntegreerde nevelinstallatie met optionele geurbeleving
- Halogeen of RGB LED geïntegreerde verlichting
- De V950-Lugano is voorbereid voor de Verano® glaswanden, de Verano®
windschermen, de Verano® V599-Ritzscreen® en de Verano® spie.
- Speciaal doek voor bescherming tegen lichte regen
De vele opties van de Lugano overkapping bieden u de mogelijkheid om
het zomerseizoen op uw terras te vervroegen en te verlengen. Daarnaast
wordt uw concurrentievoordeel in het buitenseizoen aanzienlijk vergroot.
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