Knikarmscherm
V210 - Rhodos

• Tot 3 meter uitval
• Handmatige of elektrische bediening
• Fantastisch standaard zonnescherm

www.verano.nl
www.verano.be

LV 2 1 0 - 4 8 6 -1 7 0 7 2 1 (1 3 )

De V210-Rhodos is één van de vele schermen uit het Verano® assortiment.
Het is een uitstekend standaard knikarmscherm met een strakke vormgeving. Een traditioneel scherm met een al jaren beproefde techniek.

Optimale bediening
De V210-Rhodos is standaard uitgevoerd met een soepellopend
mechanisme middels draaistang, maar is ook elektrische mogelijk.
Als extra optie kunt u uw zonnescherm voorzien van een tijdklok, zonof windautomaat. Dan gaat uw V210-Rhodos volledig automatisch open
of dicht, op momenten die u zelf of de weeromstandigheden bepalen.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt van
doeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen uit
meer dan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren
van de beste UV-bescherming.

Standaard scherm:
Bij gesloten stand is de doekrol zowel aan de bovenzijde
als onderzijde zichtbaar.

Basic

Framekleuren
Structuurlak framekleuren
Technisch zilver			
VS716 antraciet
RAL 9001 ivoor
Wit		

Breedte
Uitval 200cm
Uitval 250cm
Uitval 300cm

Standaard
250cm		300cm

Semi cassette
350cm

500cm

Cassette
550cm

600cm

Stabiele techniek
De V210-Rhodos is in schuinte traploos in te stellen van 0º tot 25º
(zie schema rechts). De uitval is 200, 250, of 300 cm. De voorlijst is
perfect af te stellen waardoor de optimale sluiting van uw scherm
wordt gegarandeerd. De V210-Rhodos wordt uitgevoerd met premium
knikarmen. De premium knikarmen zorgen onder andere voor extra
stevigheid en een geluidsarme en soepele werking. De premium
knikarmen dragen de hoge duurzaamheidsklasse 2 volgens EN13561.

Fabrieksgarantie
Een zonnescherm schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.
Daarom zijn Verano® zonneschermen gemaakt van de beste kwaliteitsmaterialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt mits alle
instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden opgevolgd.
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CE-markering
Met de CE-markering tonen we aan dat het product aan de meest recente
Europese veiligheids- en kwalititeitseisen voldoet.

Uw Verano® dealer:

Knikarmscherm
V225 - Porto

• Tot 3 meter uitval
• Handmatige of elektrische bediening
• Semi cassette voor optimale bescherming

www.verano.nl
www.verano.be

LV 2 2 5 - 4 8 6 -1 7 0 7 2 1 (1 2 )

De V225-Porto is één van de vele schermen uit het Verano® assortiment.
Het is een uitstekend semi cassettescherm met een mooie afgeronde
voorlijst en bovenkap. Door een perfecte aansluiting van de voorlijst met
de bovenkap wordt voorkomen dat het doek aan de voorzijde vervuild.

Optimale bediening
De V225-Porto is standaard uitgevoerd mxet een soepel lopend
mechanisme middels draaistang, maar is ook elektrische mogelijk.
Als extra optie kunt u uw zonnescherm voorzien van een tijdklok, zonof windautomaat. Dan gaat uw Porto volledig automatisch open of
dicht, op momenten die u zelf of de weeromstandigheden bepalen.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt van
doeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen uit meer
dan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren van de
beste UV-bescherming.

Semi cassette scherm:
Bij gesloten stand is de doekrol alleen aan de onderzijde zichtbaar.
Basic
Standaard framekleuren
Structuurlak framekleuren
Technisch zilver			
VS716 antraciet
RAL 9001 ivoor
		

Breedte
Uitval 200cm
Uitval 250cm
Uitval 300cm

Standaard
250cm		300cm

Semi cassette
350cm

500cm

Cassette
550cm

600cm

Stabiele techniek
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De V225-Porto is in schuinte traploos in te stellen van 5º tot 30º (zie

5°

schema rechts). De uitval is 200, 250 of 300 cm. De voorlijst is perfect
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af te stellen waardoor de optimale sluiting van uw scherm wordt

2
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3
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gegarandeerd. De V225-Porto wordt uitgevoerd met premium knikarmen.
De premium knikarmen zorgen onder andere voor extra stevigheid en een
geluidsarme en soepele werking. De premium knikarmen dragen de hoge
duurzaamheidsklasse 2 volgens EN13561.

100
cm

Fabrieksgarantie
0cm

Verano® geeft maar liefst 5 jaar garantie op haar producten, mits alle
instructies die betrekking hebben op vakkundige montage, goed gebruik
en onderhoud worden opgevolgd. De garantie op het elektrisch gedeelte
is eveneens geldig voor 5 jaar.

VERANO bv, PB 157, NL-5680 AD, Best
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Uw Verano® dealer:

Knikarmscherm
V255 - Salou

• Tot 3 meter uitval
• Handbediend of elektrische bediening
• Gesloten cassette voor optimale bescherming

www.verano.nl
www.verano.be

LV 2 5 5 - 4 8 6 -1 7 0 7 1 9 (1 1 )

De V255-Salou is één van de top schermen uit het Verano® assortiment.
Het is een cassettescherm met een slank gelijnde voorlijst en behuizing.
Hierdoor wordt uw doek beschermd tegen allerlei weersinvloeden van
buitenaf.

Optimale bediening
De V255-Salou is standaard uitgevoerd met een soepellopend
mechanisme middels draaistang, maar is ook elektrische mogelijk.
Als extra optie kunt u uw zonnescherm voorzien van een tijdklok,
zon- of windautomaat. Dan gaat uw V255-Salou volledig automatisch
open of dicht, op momenten die u zelf of de weersomstandigheden bepalen.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt
van doeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen
uit meerdan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren
van de beste UV-bescherming.

Cassette scherm:
Bij gesloten stand is de doekrol compleet opgesloten in het systeem.
Basic
Framekleuren
Structuurlak framekleuren
Technisch zilver			
VS716 antraciet
RAL 9001 ivoor
		

30
0cm

200cm 250cm 300cm

Uitval

5°
0
1°

200cm

20°
25
°

Breedte
Uitval 200cm
Uitval 250cm
Uitval 300cm

Standaard
250cm		300cm

Semi cassette
350cm

500cm

Cassette
550cm

600cm

Stabiele techniek
De V255-Salou is in schuinte traploos in te stellen van 5ºtot 25º (zie
schema rechts). De uitval is 200, 250, of 300cm. De voorlijst is perfect
af te stellen waardoor de optimale sluiting van uw scherm wordt
gegarandeerd. De V255-Salou wordt uitgevoerd met premium knikarmen.
De premium knikarmen zorgen onder andere voor extra stevigheid en een
geluidsarme en soepele werking. De premium knikarmen dragen de hoge
duurzaamheidsklasse 2 volgens EN13561.

10
0cm

Fabrieksgarantie
Een zonnescherm schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.
Daarom zijn Verano® zonneschermen gemaakt van de beste

0cm

kwaliteitsmaterialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt
mits alle instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden
opgevolgd.
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Uw Verano® dealer:

Knikarmscherm
V280 - Ipanema

• Tot 3 meter uitval
• Elektrische bediening
• Plafond of muur montage

www.verano.nl
www.verano.be

LV 2 8 0 - 4 8 6 -1 7 0 7 2 1 (1 8 )

De V280-panema is één van de top schermen uit het Verano® assortiment.
Het is een compact cassettescherm met een slank gelijnde voorlijst en
bovenkap. Ook ideaal bij plafond montage. Zelfs bij geheel open scherm is
de oprolbuis niet zichtbaar. Tegen meerprijs leverbaar met LED-verlichting
geïntegreerd in de armen of een verlichtingsprofiel voorzien van
geïntegreerde spotjes.

Optimale bediening
De V280-Ipanema is standaard uitgevoerd met elektrische bediening.
Als extra optie kunt u uw zonnescherm voorzien van een tijdklok, zon- of
windautomaat. Dan gaat uw V280-Ipanema volledig automatisch open
of dicht, op momenten die u zelf of de weersomstandigheden bepalen.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt
van doeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen
uit meer dan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren
van de beste UV-bescherming.

Cassettescherm:
Bij gesloten stand is de doekrol compleet opgesloten in het systeem.
Framekleuren
Framekleuren structuurlak
Technisch zilver			
VS716 antraciet
RAL 9001 ivoor
Wit		

Plafondmontage

200cm 250cm 300 cm

Uitval

300 cm

200 cm

Basic
Breedte
Uitval 200 cm
Uitval 250 cm
Uitval 300 cm

Standaard

Semi cassette

Cassette

250cm 300cm 350cm		

600cm

Maatwerk

5º

De V280-Ipanema wordt op maat gemaakt zodat het aan uw wensen

10º

voldoet. De breedte kunt u zelf bepalen tot een maximum van 6 meter.

20º

De hellingshoek van de V280-Ipanema heeft een instellingsbereik van
5 tot 70 graden.

30º
100 cm

40º

Fabrieksgarantie
Een zonnescherm schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.
Daarom zijn Verano® zonneschermen gemaakt van de beste kwaliteitsmaterialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt mits alle

70º

0 cm

instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden opgevolgd.
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Uw Verano® dealer:

Knikarmscherm
V296 - Santos

• Uitval tot 3,5 meter
• Extra stevige knikarmen
• Elektrische bediening
• Plafond- of wandbevestiging
• Geïntegreerde LED-verlichting (optioneel)

www.verano.nl
www.verano.be

LV 2 9 6 - 7 5 1 7 1 9 6 -1 7 0 6 3 0 (5 )

Dit zonnescherm combineert een compacte en subtiele cassette met
een grote uitval tot 3,5 meter. Hierdoor is de V296-Santos uniek in z’n
soort en kunnen grote terrassen moeiteloos worden overspannen. Het
V296-Santos zonnescherm heeft extra stevige knikarmen die zorgen voor
een betrouwbaar zonnescherm. De standaard elektrische bediening
zorgt voor ultiem gemak en comfort.

LED-verlichting
De V296-Santos kan worden uitgerust met LED-verlichting. De strips
worden vakkundig geïntegreerd in de armen, met een prachtige uitstraling
als resultaat. Lange zomeravonden krijgen zo extra glans.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt van
doeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen uit meer
dan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren van de
beste UV-bescherming.

Cassettescherm:
Bij gesloten stand is de doekrol compleet opgesloten in het systeem.
Framekleuren		
Technisch zilver		
RAL 9001 ivoor
Wit
		

Structuurlak framekleuren
VS716 antraciet

Plaf
ondmontage

250cm 300cm

Ui
tval

300cm

5°
10°

200cm

20°
30°

100
cm

40°

Basic

Standaard

Semi cassette

Cassette

Breedte
300cm		400cm		
Uitval 300cm
Uitval 350cm

600cm

Maatwerk
De V296-Santos wordt op maat gemaakt zodat het aan uw wensen
voldoet. De breedte kunt u zelf bepalen tot een maximum van 6 meter.
De hellingshoek van de V296-Santos heeft een instellingsbereik van
5 tot 70 graden.

Fabrieksgarantie
Een zonnescherm schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.
Daarom zijn Verano® zonneschermen gemaakt van de beste kwaliteits-

70°

0cm

materialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt mits alle
instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden opgevolgd.

CE-markering
VERANO bv, PB 157, NL-5680 AD, Best
EN 13561
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Uw Verano® dealer:

Knikarmscherm
V306 - Albufeira

• Standaard zonnescherm
• Tot 4 meter uitval
• Handmatige of elektrische bediening

www.verano.nl
www.verano.be

LV 3 0 6 - 1 2 6 9 1 7 2 4 -1 7 0 7 1 9 (3 )

De V306-Albufeira is één van de vele schermen uit het Verano® assortiment.
Het is een uitstekend knikarmscherm met een strakke vormgeving.
Een traditioneel scherm met een beproefde techniek.

Optimale bediening
De V306-Albufeira kan zowel handmatig als elektrisch bediend worden.
Als extra optie kunt u uw zonnescherm voorzien van een tijdklok, zon- of
windautomaat. Dan gaat uw V306-Albufeira volledig automatisch open
of dicht, op momenten die u zelf of de weersomstandigheden bepalen.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt
vandoeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen
uit meerdan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren
van de beste UV-bescherming.collection!

Standaard scherm:
of

Bij gesloten stand is de doekrol aan de boven- en onderzijde zichtbaar.
Basic
Framekleuren
Technisch zilver		
Wit
VS 716 antraciet structuurlak

300 cm

Uitval

Breedte
Uitval 250 cm
Uitval 300 cm
Uitval 350 cm
Uitval 400 cm

250cm 300cm 350 cm 400 cm
5º

Standaard

Semi cassette

Cassette

350cm 400cm 500cm 600cm		

•

•

•

700cm

•

•
•
•
•

Stabiele techniek
De V306-Albufeira is in schuinte traploos in te stellen van 5º tot 30º.
De uitval is 250, 300, 350 of 400 cm. De V306-Albufeira is een open scherm,
in gesloten stand is de doekrol zowel aan de bovenzijde als onderzijde

200 cm

20º

zichtbaar. Uw Verano® dealer kan u adviseren over de mogelijkheden in
de maatvoering van uw Albufeira zonnescherm.

100 cm

30º

Fabrieksgarantie
Een zonnescherm schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.
Daarom zijn Verano® zonneschermen gemaakt van de beste kwaliteits-

0 cm

materialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt mits alle
instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden opgevolgd.

CE-marking
Met de CE-markering tonen we aan dat het product aan de meest recente
VERANO bv, PB 157, NL-5680 AD, Best
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Europese veiligheids- en kwalititeitseisen voldoet.

Uw Verano® dealer:

Knikarmscherm
V360 - St. Tropez

• Tot 3,5 meter uitval
• Handmatige of elektrische bediening
• Geïntegreerde verlichting (optioneel)

www.verano.nl
www.verano.be

LV 3 6 0 - 4 8 6 -1 7 0 7 1 4 (1 3 )

De V360-St. Tropez is één van de vele schermen uit het Verano®
assortiment. Het is een uitstekend cassettescherm met een afgerond
vormgegeven voorlijst en bovenkap. Ingebouwde verlichting is als optie
tegen meerprijs mogelijk.

Optimale bediening
De V360-St. Tropez is standaard uitgevoerd met een soepel lopend
mechanisme middels draaistang, maar is ook elektrische mogelijk.
Als extra optie kunt u uw zonnescherm voorzien van een tijdklok,
zon- of windautomaat. Dan gaat uw V360-St. Tropez volledig
automatisch open of dicht, op momenten die u zelf of de
weeromstandigheden bepalen.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt
vandoeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen
uit meerdan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren
van de beste UV-bescherming.collection!

Cassettescherm:
Bij gesloten stand is de doekrol compleet opgesloten in het systeem.
Basic
Framekleuren
Technisch zilver			
RAL 9001 ivoor
Wit
RAL 8019 bruin		

300 cm

Uitval

Breedte
Uitval 200 cm
Uitval 250 cm
Uitval 300 cm
Uitval 350 cm

200cm 250cm 300 cm 350 cm
5º

Standaard

250cm 300cm 350cm 400cm

•

•

•

Semi cassette
750cm

•

Cassette
1200cm

vanaf 751 cm gekoppeld

•
•
•
•

Stabiele techniek
De V360-St. Tropez is in schuinte traploos in te stellen van 5° tot 35°.
De uitval is 200, 250, 300 of 350 cm. De voorlijst is perfect af te stellen
waardoor de optimale sluiting van uw scherm wordt gegarandeerd.

200 cm

20º

Fabrieksgarantie
100 cm

35º

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

0 cm
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Met de CE-markering tonen we aan dat het product aan de meest recente
Europese veiligheids- en kwalititeitseisen voldoet.

Uw Verano® dealer:

Knikarmscherm
V380 - Monte Carlo

• Tot 3.5 meter uitval
• Handmatige of elektrische bediening
• Geschikt voor grotere breedtes

www.verano.nl
www.verano.be

LV 3 8 0 - 4 8 6 -1 6 0 8 0 4 (8 )

De V380-Monte Carlo is één van de vele schermen uit het Verano®
assortiment. Het is een uitstekend cassettescherm met een fraai gelijnde
voorlijst en bovenkap. Bijzonder geschikt voor grotere breedtes tot
maximaal 750 cm.

Optimale bediening
De V380-Monte Carlo is standaard uitgevoerd met een soepel lopend
mechanisme middels draaistang, maar is ook elektrische mogelijk.
Als extra optie kunt u uw zonnescherm voorzien van een tijdklok,
zon- of windautomaat. Dan gaat uw V380-Monte Carlo volledig
automatisch open of dicht, op momenten die u zelf of de
weeromstandigheden bepalen.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt van
doeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen uit meer
dan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren van de
beste UV-bescherming.

Cassettescherm:
Bij gesloten stand is de doekrol compleet opgesloten in het systeem.
Basic
Framekleuren
Technisch zilver
Ral 9001 ivoor
Wit
Ral 7016 antraciet (alleen mogelijk met 250, 300 and 350 cm uitval)

Uitval

300 cm

Breedte
Uitval 200 cm
Uitval 250 cm
Uitval 300 cm
Uitval 350 cm

200cm 250cm 300 cm 350 cm
5º
10º

200 cm

20º

Semi cassette

Cassette

250cm 300cm 350cm 400cm		

•

•

•

750cm

•

•
•
•
•

Stabiele techniek
De V380-Monte Carlo is in schuinte traploos in te stellen van 5° tot 35°.
De uitval is 200, 250, 300 of 350 cm. De voorlijst is perfect af te stellen
waardoor de optimale sluiting van uw scherm wordt gegarandeerd.

Fabrieksgarantie
Een zonnescherm schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.

30º

100 cm

Standaard

Daarom zijn Verano® zonneschermen gemaakt van de beste

35º

kwaliteitsmaterialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt
mits alle instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden
opgevolgd.

0 cm

CE-marking
Met de CE-markering tonen we aan dat het product aan de meest recente
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comfort at home

comfort at work

comfort in design

Knikarmscherm
V460-Santander

• Tot 4 meter uitval
• Elektrische bediening
• Rechthoekige cassette

www.verano.nl
www.verano.be

1 6 8 1 1 7 8 6 -1 8 0 5 1 5 (3 )

De V460-Santander is een van de meest luxueuze zonneschermen uit het
Verano® assortiment. De volledig gesloten cassette maakt dit zonnescherm
even stijlvol als functioneel.

Verfijnde afwerking
De V460-Santander beschikt over een rechthoekige cassette.
De combinatie met aluminium zijkappen met een blinde bevestiging
zorgt voor een enorm stijlvolle afwerking (ook in RAL-kleur!). Een afloop in
de bovenbak zorgt er daarnaast voor dat er geen lekstrepen op de cassette
en de voorlijst ontstaan.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt
van doeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen uit
meer dan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren van
de beste UV-bescherming

Cassettescherm:
Bij gesloten stand is de doekrol compleet opgesloten in het systeem.
Framekleuren		
Technisch zilver
Wit (RAL 9010)
Ivoor (RAL 9001)

Antraciet structuurlak (VS716)

Basic

Standaard

Breedte
350cm 400cm 450cm
Uitval 250cm
Uitval 300cm
Uitval 350cm
Uitval 400cm

Semi cassette

Cassette

500cm			

700cm

Perfecte sluiting
Door de toepassing van een speciale rubber sluiten de voorlijst en de
bovenkap van de V460-Santander perfect op elkaar aan. Op deze manier
wordt het doek optimaal beschermd tegen slagregen.

Fabrieksgarantie
Verano® geeft maar liefst 5 jaar garantie op haar producten, mits alle
instructies die betrekking hebben op vakkundige montage, goed gebruik
en onderhoud worden opgevolgd. De garantie op het elektrisch gedeelte is
eveneens geldig voor 5 jaar.

CE-markering
Met de CE-marking tonen we aan dat het product aan de meest recente
Europese (veiligheids)normen voldoen!

VERANO bv, PB 157, NL-5680 AD, Best
EN 13561

Verano Nederland
www.verano.nl
Verano België
www.verano.be

facebook.com/verano.nl
facebook.com/verano.be
pinterest.com/veranobv
veranobv

Uw Verano® dealer:

Knikarmscherm
V480 - Cannes

• Tot 4 meter uitval
• Handmatige of elektrische bediening
• Gesloten cassette voor optimale bescherming
• Speciaal voor grotere breedtes

www.verano.nl
www.verano.be
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De V480-Cannes is één van de vele schermen uit het Verano® assortiment.
Het is een uitstekend cassettescherm met duitse techniek en vormgeving.
Een compact en fraai afgeronde voorlijst. Speciaal voor grotere breedtes,
zelfs tot meer dan 1200 cm. Ingebouwde verlichting is extra optie.

Optimale bediening
De V480-Cannes is standaard uitgevoerd met een soepel lopend
mechanisme middels draaistang, maar is ook elektrische mogelijk. Als
extra optie kunt u uw zonnescherm voorzien van een tijdklok, zon- of
windautomaat. Dan gaat uw V480-Cannes volledig automatisch open
of dicht, op momenten die u zelf of de weeromstandigheden bepalen.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt van
doeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen uit meer
dan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren van de
beste UV-bescherming.

Cassettescherm:
Bij gesloten stand is de doekrol compleet opgesloten in het systeem.
Basic
Breedte

Frame colours
Technisch zilver
Ral 9001 ivoor
Wit

300 cm

Uitval 200 cm
Uitval 250 cm
Uitval 300 cm
Uitval 350 cm
Uitval 400 cm

Uitval

200cm 250cm 300 cm 350 cm 400 cm
7º

Standaard

260cm 310cm 360cm 410cm 460cm

•

•

•

•

•

Semi cassette

Cassette

700cm 800cm 925cm

•
•

•

1200cm

•

•
•
•
•
•

Stabiele techniek
De V480-Cannes is in schuinte traploos in te stellen van 7° tot 35° (zie
schema rechts). De uitval is 200, 250, 300, 350 of 400 cm. De voorlijst is
perfect af te stellen waardoor de optimale sluiting van uw scherm wordt
gegarandeerd.

200 cm
20º

Fabrieksgarantie
Een zonnescherm schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.

100 cm
35º

Daarom zijn Verano® zonneschermen gemaakt van de beste kwaliteitsmaterialenen geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt mits alle
instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden opgevolgd.

0 cm

CE-markering
VERANO bv, PB 157, NL-5680 AD, Best

Met de CE-markering tonen we aan dat het product aan de meest recente

EN 13561

Europese veiligheids- en kwalititeitseisen voldoet.

Verano Nederland
Nederland
www.verano.nl
www.verano.nl
Verano België
Belgium
www.verano.be
www.verano.be

facebook.com/verano.nl
facebook.com/verano.nl
facebook.com/verano.be
pinterest.com/veranobv
@veranobv
veranobv
linkedin.com/company/verano-b.v.

Uw Verano® dealer:

