Reguleer de warmte in uw veranda, serre of terrasoverkapping met de luxe verandazonwering van Verano®.
• V610-Oslo verandazonwering
• V630-Malmö verandazonwering
• V612-Hamar verandazonwering

Verandazonwering

• V650-Tallinn baleinzonwering
• Terrasoverkappingplissés

www.verano.nl
www.verano.be
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Inhoud
Zonwering aan
de bovenzijde
Een zonnetje is heerlijk, maar in uw veranda wordt het al snel te warm.
Verandazonwering aan de bovenzijde van uw veranda biedt dan de
oplossing. Deze zonwering bevindt zich op het 'dak' en houdt de

V610-Oslo
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zonnestralen al tegen voordat ze uw veranda binnendringen.
Verano® heeft twee varianten verandazonwering aan de bovenzijde:
de V610-Oslo en de V630-Malmö.

V630-Malmö
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Zonwering aan
de onderzijde
Wilt u het zonwerende doek van uw verandazonwering beschermen
tegen vuil en andere invloeden van buitenaf? Dan is verandazonwering
aan de onderzijde van uw veranda de ideale oplossing voor u.

V612-Hamar
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De zonwering bevindt zich aan de binnenzijde van het ‘dak’ en blijft
is daarom optimaal beschermd.
Verano® heeft drie varianten verandazonwering aan de onderzijde:
de V612-Hamar, de V650-Tallinn en de terrasoverkappingplissés.

V650-Tallinn
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Terrasoverkappingplissés
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“Effectief en veelzijdig” | V610 - Oslo

Brede bescherming
Optimaal genieten van uw veranda doet u met verandazonwering van
Verano®. De V610-Oslo biedt optimale bescherming tegen de warmte van
de zon doordat de zonwering op het ‘dak’ geplaatst wordt. Zo houdt de
Oslo de zonnestralen tegen voordat zij uw veranda binnendringen. De Oslo
verandazonwering is uitermate geschikt voor brede veranda’s, serres en
terrasoverkappingen. De Oslo kan namelijk een breedte beslaan van
maar liefst 9 meter, zonder stabiliteit en stevigheid te verliezen.

Optimale bediening
De V610-Oslo wordt standaard geleverd met elektrische bediening van
kwaliteitsmerk Somfy. U kunt kiezen uit elektrische bediening middels
een schakelaar of draadloze bediening middels een afstandsbediening.
De laatste optie biedt optimaal comfort in het gebruik van uw
verandazonwering.

Standaard:
- Inclusief Somfy motor, exclusief bedieningsopties.
- Uitvoering in wit (RAL 9010), ivoor (RAL 9001), bruin (RAL 8019)
of antraciet structuurlak (VS 716).
- Inclusief tussenrol vanaf 3750 mm breed voor extra ondersteuning.
- Keuze uit een ruime selectie zonwerende doeken.
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“Uniek en innovatief” | V630 - Malmö

Verrassende verandazonwering
De V630-Malmö heeft vele verrassende eigenschappen. Zo is de Malmö
robuust maar ook geraffineerd, stevig maar ook licht, een terrasoverkapping maar ook een zonnescherm. De Malmö is de innovatie op het
gebied van buitenleven producten! De Malmö verandazonwering is
namelijk ook te gebruiken als sfeervolle pergola.
U kunt de Malmö gebruiken als verandazonwering aan de bovenzijde
van uw serre, veranda of terrasoverkapping. De Malmö is een zeer
effectieve zonwering doordat de warmte direct geweerd wordt.
De Malmö heeft verplaatsbare geleiders en is daardoor ook geschikt
voor veranda’s, serres en terrasoverkappingen met een schuine
hoek in het dak.

Elektrische bediening
Elektrische bediening biedt extra comfort, daarom is de Malmö standaard
uitgevoerd met elektrische Somfy aandrijving. Zo kunt u uw verandazonwering open en sluiten met slechts één druk op de knop!

Standaard:
- Inclusief Somfy motor.
- Uit te voeren in RAL-kleur naar keuze.
- Verplaatsbare geleiders.
- Keuze uit een ruime selectie zonwerende doeken.

Optioneel:
Wilt u de V630-Malmö gebruiken als sfeervolle pergola? Kies dan

Malmö toegepast als verandazonwering

voor de extra poten en creëer een doorloophoogte van 2200 mm.
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“Praktisch en uitgebreid” | V612 - Hamar
Een slimme oplossing
De Hamar is een slimme oplossing: het houdt de warmte tegen en
creëert sfeer in uw veranda, serre of terrasoverkapping. De V612-Hamar
hangt onder het glas, daardoor blijft het zonwerende doek droog,
schoon en optimaal beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Luxe uitbreidingsopties
Optioneel kunt u kiezen voor dakafdekking waarmee de omkasting van
de Hamar volledig afgesloten wordt. Het doek en het systeem zijn dan
extra beschermd tegen vuil en weersinvloeden. Het zonwerende doek
kan bij grote afmetingen in het midden gaan doorhangen, daarom wordt
bij grote maten gezorgd voor een extra doeksteunkabel. Daarnaast kunt
u kiezen voor een afstandsbediening voor draadloze bediening van uw
verandazonwering.

Standaard:
- Inclusief Somfy motor.
- Frame uitvoerbaar in 16 RAL-kleuren en 5 structuurlakken naar keuze.
- Keuze uit een ruime selectie zonwerende doeken.
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“Sfeervol en multifunctioneel” | V650 - Talinn

Elegante baleinzonwering
De Tallinn baleinzonwering hangt aan de binnenkant van de veranda,
serre of terrasoverkapping. Het zonwerende doek is sfeervol gedrapeerd
aan de onderzijde en hangt dus niet strak gespannen tegen het dak.
Dit geeft de Tallinn een unieke en sfeervolle uitstraling.

Belangrijke details
De V650-Tallinn is uitermate geschikt voor toepassing in de Verano® Iseo
terrasoverkapping, maar kan ook in andere situaties toegepast worden.
De Tallinn kan echter niet gebruikt worden in combinatie met een terrasverwarmer of halogeenverlichting. De warmteontwikkeling kan namelijk
schade veroorzaken aan het zonwerende doek. Bij LED verlichting
is er geen gevaar voor beschadiging van het doek.

Standaard
- Profielen voorzien voor Verano® terrasoverkappingen V905-Iseo,
V910-Garda, V918-Purbeck of V920-Riva.
- Handbediening middels een koord en koordkikker
- Uitvoering in wit (RAL 9010), ivoor (9001) of antraciet structuurlak (VS 716).
- Ruime keuze uit de Verano® Vitro en Metro Colors collecties.
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“Bijzonder en doeltreffend” | Terrasoverkappingplissés

Plissés voor terrasoverkappingen
Plissés voor terrasoverkappingen zijn voorzien van een waterafstotende
en UV-stabiele coating en is daardoor ideaal voor gebruik onder uw
terrasoverkapping. De sfeervol geplooide stof kan eenvoudig worden
geopend en gesloten. De terrasoverkappingplissé kan zowel in de
V905-Iseo als de V910-Garda geplaatst worden.

Schaduwrijke veranda
De plissé wordt onder de dakplaat van de terrasoverkapping gehangen,
de stof wordt daardoor nooit blootgesteld aan invloeden van buitenaf.
De plissé is eenvoudig in- en uit te schuiven met een handgreep of
bedieningsstang. Zo kunt u zelf de mate van schaduw onder uw veranda
bepalen. De plissé wordt uiteraard volledig voor u op maat gemaakt.

Twee prachtige kleuren
U heeft de keuze uit twee kleuren: lichtgrijs of gebroken wit. Beide kleuren
passen perfect bij de terrasoverkapping van Verano®, welke veelal besteld
worden in wit of antraciet.
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Verano Nederland
Bedrijfsweg 8
NL - 5683 CP Best
Tel. +31(0)499 330 335
www.verano.nl

facebook.com/verano.nl

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

@veranobv

linkedin.com/company/verano-b.v.

Garantie
Een verandazonwering schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te
genieten. Daarom is ons assortiment erfafscheidingen gemaakt van
de beste kwaliteitsmaterialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie
geldt mits alle voor montage, gebruik en onderhoud goed worden
opgevolgd. Laat u van tevoren goed adviseren door uw Verano® dealer.

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 www.verano.nl kunt u kennismaken met de overige producten in
ons brede assortiment binnenzonwering, buitenzonwering, buitenlevenproducten, rolluiken en garagedeuren.

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Binnenzonwering | Garagedeuren

Uw Verano® dealer:

comfort at home

comfort at work

comfort in design

