Windschermen
&
Schuttingen

In uw tuin moet u in alle rust en privacy kunnen genieten
van het buiten zijn. Het verrassende en unieke assortiment
tuinschermen van Verano® helpt u daarbij.
• V730-Biarritz glazen windscherm
• V745-Lüderitz glazen windscherm
• V720-Tarifa aluminium schutting
• V750-Martinique aluminium schutting

www.verano.nl
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Inhoud
Typen windschermen
Een glazen windscherm van Verano® laat het zonnetje door en houdt
de wind tegen. Geen overbodige luxe in ons land waar het behoorlijk
hard kan waaien. Met een windscherm voelt de temperatuur
aangenamer aan, zodat u langer en vaker buiten kunt genieten.
Verano® heeft twee unieke varianten van het glazen windscherm:
de veelzijdige Biarritz en de uitschuifbare Lüderitz.

V730-Biarritz
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V745-Lüderitz
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Typen schuttingen
De schuttingen van Verano® zijn van aluminium. Hierdoor staan ze
garant voor een lange levensduur, extra stevigheid en weinig onderhoud. Verano® heeft twee varianten: het instapmodel V720-Tarifa
en de luxe V750-Martinique. Beide schuttingen bieden u privacy,
rust en een tuinafscheiding om jarenlang plezier van te hebben.

V720-Tarifa
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V750-Martinique
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Uniek: windschermen van Verano®!

V730-Biarritz
De V730-Biarritz bestaat uit een glazen scherm omlijst door een stevige
aluminium constructie. Het windscherm kan worden vastgezet in of op de
grond, maar er is ook een verplaatsbare variant.
U kunt het Biarritz windscherm helemaal naar eigen wens samenstellen.
Denk aan: de afmeting, de kleur van het aluminium, het soort glas, de wijze
van monteren en het aantal vlakken waaruit het windscherm is opgebouwd.
De Biarritz kan tot op de millimeter nauwkeurig voor u op maat worden
gemaakt tot een maximum van 3 m breed x 2,5 m hoog. U kunt ook kiezen
voor een zeer gunstig geprijsde standaard maat van 2 m breed x 1,5 m hoog.
Het is mogelijk meerdere windschermen aan elkaar te koppelen, waardoor
de afscheiding zo breed kan worden als gewenst.

Standaard:
- Keuze uit een 1-delig, 2-delig of 3-delig windscherm.
- Uitvoering in Technisch Zilver of antraciet structuurlak (VS 716)
- Helder glas 5 mm, gehard (boven en onder)
- Glas gelijk verdeeld (minimaal 500 mm hoog per deel)

Optioneel:
- Helder gelaagd veiligheidsglas 6 mm
- Mat glas 5 mm
- Gefumeerd glas 6 mm (grijs, groen of brons)
- Volkern wit (standaard volkern kleur) of RAL-kleur
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V745-Lüderitz
Het V745-Lüderitz windscherm is in hoogte verstelbaar. Daardoor is dit
windscherm een uniek en zeer populair product. Heeft u behoefte aan
een koel briesje? Dan schuift u het windscherm omlaag. Wilt u uit de
wind zitten? Dan schuift u het glazen scherm omhoog. En om het nog
gemakkelijker te maken: het in- en uitschuiven gaat elektrisch! Ideaal
op het balkon of als terrasafscheiding.
Het beweegbare windscherm is altijd maatwerk. De maximale afmeting
is 3 m breed x 2,5 m hoog, maar doordat er meerdere windschermen aan
elkaar gekoppeld kunnen worden, kan elke gewenste breedte worden
gerealiseerd. In tegenstelling tot de V730-Biarritz dient dit windscherm
altijd vast gemonteerd te worden; er is geen verplaatsbare variant. De
bevestigingsvoet is altijd stevig, waardoor het windscherm goed bestand
is tegen wind en genoeg stabiliteit heeft om in- en uit te schuiven.

Standaard:
- Technisch Zilver of antraciet structuurlak (VS 716)
- Helder glas 5 mm, gehard (boven en onder)
- Elektrisch met een Somfy LT 50 motor
- Standaard voeten, verzinkt voor extra stevigheid

Optioneel:
- Helder gelaagd veiligheidsglas 6 mm
- Mat glas 5 mm
- Gefumeerd glas 6 mm (grijs, groen of brons)
- Onderste deel in volkern wit (standaard volkern kleur) of RAL-kleur
(maximale afmeting glas en volkern 3 m breed x 1,75 m hoog)
- Voeten in RAL-kleur
- Doorlopende verticale staanders
- Type motor Somfy Altus 50 RTS of Somfy Oximo 50 IO

Let op!
- Biarritz en Lüderitz windschermen kunnen alleen gebruikt worden tegen een balustrade; ze zijn geen vervanging van een balustrade.
- Het windscherm mag niet worden ingeklemd tussen muren. Dit kan beschadiging veroorzaken.
- Bij een niveauverschil van meer dan 1 meter aan de voor- en achterkant van het windscherm, raden wij u aan gelaagd veiligheidsglas 6 mm te gebruiken.
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Schuttingen: onderhoudsarm en van topkwaliteit

V720-Tarifa
Deze schutting kan gebruikt worden als erfafscheiding of als ruimteverdeler
in uw tuin. Er is geen doorkijk mogelijk, dus uw privacy wordt bewaakt.
Bovendien bent u beschermd tegen wind.

De schutting is opgebouwd uit verticale, aluminium staanders die door
middel van horizontale, aluminium planken met elkaar zijn verbonden.
De afzonderlijke planken lopen van boven naar beneden iets breder uit,
waardoor de voorkant van de schutting niet vlak is, maar de planken
elkaar iets overlappen. Dat zorgt voor een speels effect.

De V720-Tarifa wordt speciaal voor u op maat gemaakt en heeft een
maximale afmeting van 2 m breed x 1,75 m hoog. De schuttingen kunnen
worden gekoppeld, zodat de gewenste breedte heel gemakkelijk gerealiseerd
kan worden. De V720-Tarifa kan ook worden gekoppeld met het V730-Biarritz
windscherm, zodat een afscheiding ontstaat die afwisselend van glas en van
aluminium is.

Specificaties:
- Uitvoering in ivoor (RAL 9001), antraciet structuurlak (VS 716)
of bruin structuurlak (VS 819).
- Dekbreedte van de planken: 112,5 mm.
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V750-Martinique
De Martinique aluminium schutting is stevig, robuust en stijlvol. Met een
maximale hoogte van 2,10 m voert deze schutting zijn taak perfect uit:
de privacy bieden die u nodig heeft. Bovendien zorgt de Martinique voor
beschutting tegen de wind.
Deze schutting is uniek, omdat u het design zelf kunt bepalen. Tussen de
aluminium boven- en onderplanken zijn verschillende vullingen mogelijk,
zodat u een schutting kunt samenstellen die voldoet aan uw smaak en
wensen. Uniek zijn de kantelbare lamellen waarmee u kunt spelen met
licht, wind en uitzicht.
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Standaard:
- Aluminium planken in antraciet structuurlak
met een dekbreedte van 150 mm (standaard) (1)
- Aluminium planken in RAL-kleur met een dekbreedte van 150 mm (1)
- Kantelbare lamellen (2)
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- Helder glas (3)
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- Mat glas (4)
- Volkern plaat (5)
- Geperforeerde plaat (6)
De V750-Martinique schutting is verkrijgbaar in vier hoogtematen:
0,90 m, 1,80 m, 1,95 m of 2,10 m. De verdeling in de breedte is maatwerk.
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Combinatiemogelijkheden
Verano® biedt naast de aluminium schuttingen een compleet bijpassend
aluminium assortiment voor uw tuin, waaronder de V860-Levanto
lamellenoverkapping, windschermen, bloembakken en vijverbakken.
Zo kunt u alles tot in de puntjes op elkaar afstemmen. Het resultaat:
een stijlvolle en sfeervolle tuin.
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www.verano.be
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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.

Garantie
Een windscherm of schutting 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.

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Binnenzonwering | Garagedeuren

Uw Verano® dealer:

comfort at home

comfort at work

comfort in design

