BUITENLEVEN
www.verano.nl
www.verano.be

Inhoud

Terrasoverkappingen................................................03
Glaswanden................................................................05
Verandazonweringen................................................07
Vrijstaande terrasschermen....................................09
Windschermen...........................................................11
Tuinschermen............................................................13
Over Verano®..............................................................14

Binnen is buiten
De grens tussen het huis en de tuin vervaagt en op mooie
dagen verplaatsen wij de luxe van binnen graag naar
buiten. Het gevoel en de stijl van binnen worden ook
steeds vaker doorgetrokken in het leven buitenshuis op
het balkon of in de tuin. Wij zijn allemaal op zoek naar
een eigen plek, een plek waar wij op ieder moment van
de dag op onze eigen manier kunnen ontspannen. Er
wordt daarom steeds meer gekozen voor duurzame en
onderhoudsarme materialen. Met de producten van
Verano® creëert u dé unieke eenheid tussen wonen,
buitenleven en comfort. Minder inspanning en meer
ontspanning: genieten wordt steeds belangrijker!
Zon is gezond
Het is wetenschappelijk bewezen dat zonlicht gezond
is. Een tekort aan zonlicht heeft effect op ons humeur
en onze gezondheid, maar een overvloed aan zonlicht
en UV-straling kan weer schadelijk zijn. De oplossing is
eenvoudig: zorg voor goede zonwering, in- en rondom
het huis. Kunt u wat hulp gebruiken bij het regelen van de
lichtinval? De buitenleven producten van Verano® laten
u genieten van de juiste hoeveelheid zon, een natuurlijke
lichtinval en een perfecte dosering van schaduw.
Gegarandeerde kwaliteit
De terrasoverkappingen, lamellendaken, vrijstaande
terrasschermen, verandazonweringen, glaswanden,
windschermen en schuttingen van Verano® worden
speciaal voor u op maat gemaakt. Zo past uw
buitenleven product altijd in uw persoonlijke situatie! Wij
staan volledig achter de kwaliteit van onze producten,
daarom ontvangt u maar liefst vijf jaar garantie.
Veilige terrasoverkappingen
Terrasoverkappingen van Verano® voldoen aan de
Europese CE richtlijnen. De CE markering geeft aan dat
de terrasoverkappingen geproduceerd zijn volgens de
Europese norm NEN EN-1090-1 en voldoen aan strenge
veiligheids- en kwaliteitseisen. Kortom: u kunt met een
gerust hart genieten!

Terrasoverkappingen

Verrijk uw huis en tuin zodat u ook op minder mooie dagen kunt
genieten van het leven buiten! Een terrasoverkapping zorgt voor
beschutting en vergroot uw leefruimte aanzienlijk. Wilt u een unieke
tuinkamer creëren? Laat u inspireren door het brede aanbod aan
luxe uitbreidingsopties.
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Uitbreidingsopties terrasoverkappingen
Verandazonwering

Ritzscreens®

Glaswanden

Glasafdichting

Verlichting

Windschermen

Terrasoverkappingplissés

V905-Iseo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

V908-Ledro

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

V910-Garda

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

V918-Purbeck

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

V920-Garda

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

V950-Lugano

x

✓

x

x

✓

✓

x

V905 - Iseo
Max. breedte
Max. uitval
Type goot
Dakplaat
Kleur profiel

14000 mm
(op 5 staanders)
3500 mm
Standaard of klassiek
Polycarbonaat
Ivoor, wit en
antraciet structuurlak

V908 - Ledro

V910 - Garda

Max. breedte

Max. breedte

Max. uitval
Type goot
Dakplaat
Kleur profiel

V918 - Purbeck

V920 - Riva

Max. breedte

Max. breedte

Max. uitval
Type goot
Dakplaat
Kleur profiel

14000 mm
(op 4 staanders)
3500 mm
Klassiek
Polycarbonaat of glas
Ivoor, wit en
antraciet structuurlak

Max. uitval
Type goot
Dakplaat
Kleur profiel

14000 mm
(op 4 staanders)
4000 mm
Rond of recht
Polycarbonaat of glas
Ivoor, wit en
antraciet structuurlak

Max. uitval
Type goot
Dakplaat
Kleur Profiel

14000 mm
(op 4 staanders)
3500 mm
Standaard of klassiek
Polycarbonaat of glas
Ivoor, wit en
antraciet structuurlak

V950-Lugano
14000 mm
(op 4 staanders)
4000 mm
Standaard
Glas
Ivoor, wit en
antraciet structuurlak
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Max. breedte
Max. uitval
Type goot
Kleur profiel
Doek
Aandrijving

7000 mm
(op 3 staanders)
7000 mm
Standaard
Antraciet structuurlak
Vitro Colors collectie
Elektrisch

Glaswanden

V785 - Serena
Max. breedte 5000 mm
4500 mm (Spie)
Max. hoogte 2600 mm (Recht)
3200 mm (Schuin)
1200 mm (Spie)
Uitvoering
Recht, schuin of
spiekozijn
Vulling
Polycarbonaat of
glas 8 mm gelaagd
Kleur
Ivoor, wit en
antraciet structuurlak
Type:
Afdichting

V790 - Solano

V772 - Moli

Max. breedte 3000 mm (2-delig)
6000 mm (4-delig)
Max. hoogte 2600 mm
Uitvoering
2-delig of 4-delig
Vulling
Glas 8 mm gelaagd
Kleur 	Ivoor, wit en
antraciet structuurlak
Type:
Schuifpui

Max. breedte
Max. hoogte
Uitvoering
Vulling
Kleur
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Type

5500 mm
3000 mm
4-, 5-, 6- of 7-delig
Glas 8 mm gelaagd
Ivoor, wit en
antraciet structuurlak
Vouwwand

Glaswanden zorgen voor extra beschutting en comfort op het terras
of het balkon. Creëer een complete tuinkamer met de verschillende
mogelijkheden in glaswandsystemen. Zo kunt optimaal gebruik
maken van uw terras en langer genieten van het leven buiten.

V760-Sa Caleta

V762-Talamanca

V780-Jondal

Max. breedte 4750 mm
Max. hoogte 2500 mm
Uitvoering
4-delig of 6-delig
Vulling
Glas 8 mm gehard
Kleur	Ivoor, wit en
antraciet structuurlak
Type
Schuifwand

Max. breedte
Max. hoogte
Uitvoering
Vulling
Kleur

Max. uitval
4000 mm
Vulling
Polycarbonaat
Kleur	Ivoor, wit en
antraciet structuurlak
Type
Spie

Type

6000 mm
3000 mm
3, 4, 5 of 6-delig
Glas 10 mm gehard
Ivoor, wit en
antraciet structuurlak
Schuifwand
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Let op: alleen geschikt voor de
V905-Iseo terrasoverkapping.

Verandazonweringen

V630-Malmö*

De temperatuur in uw terrasoverkapping kan op warme dagen
snel oplopen. Met verandazonwering kunt u op ieder moment
van de dag de temperatuur onder uw terrasoverkapping optimaal
reguleren. Ontdek de verschillende oplossingen en maak uw
buitenbeleving helemaal compleet!

Max. breedte
Max. uitval
Bediening
Doek
Kleur
omkasting

5000 mm
5000 mm
Elektrisch
Trend- en Urban
Colors collecties
RAL-kleur naar keuze

* Mogelijk als pergola
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V610-Oslo

V612-Hamar

V650-Talinn

Max. breedte

Max. breedte 6000 mm
Max. uitval
4500 mm
Bediening
Elektrisch
Doek	Trend- en Urban
Colors collecties
Kleur
Ivoor, wit en
omkasting
antraciet structuurlak

Max. breedte 4000 mm
Max. uitval
5000 mm
Bediening
Handbediening
Doek	Vitro- en Metro
Colors collecties
Kleur
Ivoor, wit en
omkasting
antraciet structuurlak

5000 mm
9000 mm (gekoppeld)
Max. uitval
5000 mm
Bediening
Elektrisch
Doek	Trend- en Urban
Colors collecties
Kleur
Ivoor, wit, bruin en
omkasting
antraciet structuurlak

8

Vrijstaande terrasschermen

Lamellendaken en vrijstaande terrasschermen zijn immens populair,
maar waarom? Onder andere doordat u zelf de mate van schaduw
en zonlicht bepaalt en de temperatuur op uw terras kunt reguleren.
Een ander zeer waardevol element: de exclusieve en luxe uitstraling.
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Uitbreidingsopties vrijstaande terrasschermen
Ritzscreens

Glaswanden

Glasafdichting

Verlichting

Windschermen

V860-Levanto

✓

✓

✓

✓

✓

V880-Rapallo

✓

✓

✓

✓

✓

V805-Cortona

x

x

x

x

✓

V860-Levanto

V880-Rapallo

V805-Cortona

Max. breedte

Max. breedte

Max. breedte 4000 mm
Max. uitval
4000 mm
Kleur profiel Wit
Doek	
Trend-en Urban
Colors collecties
Uitvoering
Vrijstaand en
wandmontage
Aandrijving
Elektrisch

4000 mm
7000 mm (Gekoppeld)
Max. uitval
6057 mm
Bouwtypes	Vrijstaand,
gevelmontage,
integratie of opbouw
Kleur profiel RAL-kleuren en
structuurlakken
naar keuze
Kleur lamellen	RAL-kleuren en
structuurlakken
naar keuze
Aandrijving
Elektrisch
Kenmerk	Volledig kantelbare
lamellen

3000 mm
6000 mm (Gekoppeld)
Max. uitval
5103 mm
Bouwtypes	Vrijstaand,
gevelmontage,
integratie of opbouw
Kleur profiel RAL-kleuren en
structuurlakken
naar keuze
Kleur lamellen	RAL-kleuren en
structuurlakken
naar keuze
Aandrijving
Elektrisch
Kenmerk	Volledig
	openschuivende
lamelconstructie
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Windschermen

Windschermen maken het leven buiten aangenamer
en bieden u de mogelijkheid om het buitenseizoen
te vervroegen en te verlengen. Geniet van de zon en,
wanneer u dat wilt, van een fris briesje of een windvrije
plek in uw tuin of op uw balkon.
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V730-Biarritz

V745-Luderitz

Max. breedte 3000 mm
Max. hoogte
2500 mm
Max. oppervlak 4000 mm2
Vulling
Glas of volkern
Uitvoering
1,2 of 3-delig
Kleur frame	Technisch zilver, ivoor,
bruin structuurlak en
antraciet structuurlak

Max. breedte 3000 mm
Max. hoogte
2500 mm
Max. oppervlak 5625 mm2
Vulling
Glas of volkern
Bediening
Elektrisch
Kleur frame	Technisch zilver en
antraciet structuurlak
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Tuinschermen

V720-Tarifa
Max. breedte 2000 mm
Max. hoogte 2125 mm
Max. planken 18
Kleur 	Ivoor,
antraciet structuurlak,
	bruin structuurlak of
RAL-kleur naar keauze
(meerprijs)

V750-Martinique
Max. breedte 2000 mm
Max. hoogte 2100 mm
Kleur 	Antraciet structuurlak
	of RAL-kleur naar keuze
(meerprijs)
Vulling	
Aluminium plankenscherm in kleur,
lamellen, helder glas,
mat glas, volkern en
geperforeerde plaat

Bent u op zoek naar een stijlvolle afsluiting van uw
terrasoverkapping? Tuinschermen zorgen voor privacy en
kunnen ook dienen als tuin- of terrasafscheiding.
Stem de schutting of afscheiding af op uw persoonlijke
wensen en creëer uw eigen, unieke stijl.
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Over Verano®

Over Verano®
Verano® producten zijn van uitstekende kwaliteit,
gemakkelijk in gebruik en speciaal voor u op maat
gemaakt. Onze zonwering oplossingen zijn ontworpen
om het leven gemakkelijker en plezieriger te maken.
Maak op www.verano.nl kennis met de overige
producten in ons brede assortiment buitenzonwering,
raamdecoratie, buitenleven producten, rolluiken en
garagedeuren!
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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
facebook.com/verano.be

pinterest.com/veranobv

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

veranobv

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Raamdecoratie | Garagedeuren

Uw Verano® dealer:

