Garagedeuren
Sectionaal

• Veiligheid
• Kwaliteit
• Comfort

www.verano.nl
www.verano.be
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Wilt u een mooie garagedeur die veilig is en alle comfort biedt?
Dan weet u de garagedeuren van Verano® op hun waarde te schatten.
Deze garagedeuren zijn gemaakt van de allerbeste materialen,
zijn optimaal geïsoleerd en zijn uiterst comfortabel in de bediening.

VBT

Maatwerk

Voor nieuwbouw of renovatie

Kiest u voor een garagedeur van Verano®, dan wordt deze
speciaal voor u op maat gemaakt. U kunt kiezen uit diverse
typen panelen en alle mogelijke kleuren. Zo voldoet uw
garagedeur altijd aan uw specifieke wensen. Voor iedere
situatie biedt Verano® een passende oplossing.

Kies voor ruimte
Wanneer u kiest voor een sectionale garagedeur, kiest u voor ruimte.
Een sectionale garagedeur draait in tegenstelling tot een
kanteldeur niet naar buiten, waardoor u de plaats
voor én in uw garage tot op de laatste centimeter
kunt benutten.
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Het speelt geen enkele rol hoe de opening
van uw garagedeur er uit ziet. Rechthoekig,
of met ronde boog, de garagedeur van
Verano® past in iedere garage. De deur
wordt hoofdzakelijk achter het deurgat
gemonteerd. Hierdoor is ook het
wisselen van een oude garagedeur met
een Verano® garagedeur geen probleem.
Veranderingen aan het muurgat zijn niet
nodig.

In harmonie met uw huis
De garagedeuren van Verano® zijn een aanwinst voor uw huis. De
garagedeuren zijn verkrijgbaar in verschillende typen en dus in iedere stijl
toe te passen. Van een klassieke deur met cassettes tot een exclusief
en eigentijds design. Ieder paneel heeft een unieke sfeer, uitstraling en
profilering. De standaardkleur voor de buitenzijde van de panelen is wit
(RAL 9016), met uitzondering van de VBV en VBM panelen. De panelen zijn
echter in iedere gewenste RAL kleur te bestellen.
VBC

Eindeloze kleuropties

VB

Alle panelen zijn aan de
binnenzijde stucco geprofileerd.

Woodgrain dessin,
horizontaal geprofileerd
VBT

VBT

Vlakke uitvoering met
stucco dessin

VBW

Vlakke uitvoering met
woodgrain dessin

VBC

Cassette uitvoering met
woodgrain dessin

VBP
Woodgrain dessin
1x horizontaal
geprofileerd

VBV

Vlakke uitvoering
zonder dessin

Kiest u voor
klassiek of design?

VBM

Horizontaal
microprofiel

VBG

Vlakke uitvoering zonder
dessin, 1x horizontaal
geprofileerd

VBL

VBV

Hout-look

Vlakke uitvoering
zonder dessin,
multi-verticale profilering
3

Tevens is het mogelijk om uw garagedeur
een hout-look te geven door renolit folie
toe te passen. Deze optie is alleen mogelijk
op een vlak VBV paneel.

Twee types
Garagedeuren van Verano® zijn leverbaar in twee typen: met een trekveer links en rechts of met
twee torsieveren voor of achter. Bij een deur met torsieveren kunt u, afhankelijk van de beschikbare
inbouwruimte kiezen of de veren aan de voorzijde of aan de achterzijde gemonteerd worden. Alle typen
zijn uitvoerbaar met zowel hand- als elektrische bediening.

Alle panelen zijn behandeld
met een sterke polyester coating
die weer- en drukbestendig is.

Trekveer
De trekveer wordt op eenvoudige wijze in de verticale
rails gehaakt en vastgezet. Het voordeel van de trekveer is
dat de veer nauwelijks zichtbaar is doordat deze volledig
in de verticale rail is
weggewerkt. Dit geeft uw
garagedeur een
nog luxere uitstraling.

De kogelgelagerde loopwielen
zorgen voor een zeer lichte,
stabiele en geruisarme
bediening.
Trekveer

Torsieveer

Maximale breedte
garagedeur

4000 mm

5000 mm

Maximale hoogte
garagedeur

2500 mm

3000 mm

Verenpakket

Nauwelijks zichtbaar,
weggewerkt in de rail

Zichtbaar, voorliggend of
achterliggend

Elektrische aandrijving
mogelijk

✓

✓

Montagegemak

++

+
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Veerbreukbeveiliging
Onze deuren zijn uitgerust met de wettelijk verplichte
veerbreukbeveiliging.

Veren voor
Twee torsieveren heffen het gewicht op en zorgen
in combinatie met de deuropener voor een
optimale deurloop in iedere openingsstand.

Door de deur te voorzien van een elektrische
deuropener, wordt de deur altijd stevig
gesloten. De deur wordt door de geleider van
de deuropener verankerd.

Warm in de winter
Koel in de zomer

Houdt u bij een garagedeur
met veren voor rekening met
voldoende inbouwruimte.

De dubbelwandige panelen
met een dikte van 40 mm zijn
opgevuld met CFK-vrij
Polyurethaanschuim.
Verano® garagedeuren bieden
daardoor de hoge warmte
isolatiewaarde van U=0,84 W/
m2K per paneel.

Perfecte afdichting
Verano® garagedeuren zijn aan de onder-, zij- en
bovenkant voorzien van afdichtingsstrippen van
hoogwaardige EPDM. Of het nu regent, stormt,
hagelt of sneeuwt, uw garagedeur is altijd dicht.

‘ Wist u dat deze garagedeur
een levensduur van minimaal 22 jaar
heeft bij een gemiddelde van
4 openingen per dag! ‘
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Veiligheid voor alles
Veiligheid is belangrijk, zowel in als rondom uw woning. De garagedeuren van Verano® zijn daarom standaard
voorzien van vingerknelbeveiliging en veerbreukbeveiliging. Een elektrische Verano® garagedeur is daarnaast
standaard voorzien van optilbeveiliging en obstakeldetectie. Garagedeuren van Verano® voldoen aan de meest
recente veiligheidsnormen. Zo kunt u in alle rust genieten van uw Verano® garagedeur!

Vingerknelbeveiliging
Al onze panelen zijn voorzien met deze beveiliging. Zo
wordt voorkomen dat uw vingers of die van uw kinderen
bij het openen en sluiten van de deur, beklemd kunnen
raken tussen de panelen.

Veerbreukbeveiliging
Onze deuren zijn uiteraard uitgerust met de wettelijk
verplichte veerbreukbeveiliging. Deze voorkomt het naar
beneden vallen van de panelen in het geval van een
gebroken veer.

Optilbeveiliging
Tevens zijn de elektrisch aangedreven garagedeuren
voorzien van optildetectie. De garagedeur blokkeert
wanneer van buitenaf geprobeerd wordt de garagedeur
te openen.

Obstakeldetectie
Alle elektrisch bediende garagedeuren beschikken standaard
over een krachtbegrenzer. Deze zorgt ervoor dat de deur bij
geringe tegendruk, van bijvoorbeeld uw kind of uw auto, direct
automatisch weer omhoog gaat.

Politie Keurmerk Veilig Wonen
In uw garage staan vaak waardevolle
voorwerpen. Wanneer uw garage een
verbindingsdeur met uw woning vormt,
loopt u een extra risico. De garagedeuren
van Verano® dragen het Politie Keurmerk
Veilig Wonen en werken daardoor
inbraakvertragend. Het PKVW is niet
leverbaar bij de handbediening.
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Met één druk op de knop
U kunt uw Verano® garagedeur openen, sluiten of stoppen met één druk
op de knop. De opener zorgt voor een soepele, snelle en geruisloze
opening van uw garagedeur. De afstandsbediening is tevens toepasbaar
op meerdere accessoires voor uw Verano® garagedeur, zo geniet u van
optimaal gebruikersgemak!

Extra uitbreidingsmogelijkheden
Er zijn tal van accessoires om de garagedeuren van Verano® van nog
meer gemak te voorzien.

Vensters
U kunt onder andere één of meerdere panelen voorzien van een venster,
waarbij u de keuze heeft uit helder, gegratineerd of mat glas.
Venster wit of RAL
helder of gegratineerd
glas

Venster vierkant
helder of mat glas

Venster rond
helder of mat glas

VBV-paneel met venster

Luxe afwerking
U kunt kiezen voor een extra luxe afwerking van uw Verano® garagedeur. De eindkappen, het topprofiel en de scharnieren
worden dan wit uitgevoerd in plaats van verzinkt. Daarnaast wordt uw garagedeur voorzien van dubbele loopwielen in plaats
van enkele loopwielen.
Vraag uw dealer naar alle uitbreidingsmogelijkheden van uw Verano® garagedeur.
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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

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

pinterest.com/veranobv

@veranobv

veranobv

Verano® kwaliteit
Verano® staat synoniem voor comfort en creativiteit. Zowel binnen de
zonweringslijn als het garagedeur-aanbod staan veiligheid, kwaliteit en
comfort voorop. In samenspraak met klanten, vertegenwoordigers en
wetenschappers optimaliseert Verano® haar producten continu en stemt
deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend Verano® dealer
geeft u de garantie op 100% service.
Op www.verano.nl kunt u kennismaken met de overige producten in
ons brede assortiment binnenzonwering, buitenzonwering, buitenleven
producten, rolluiken en garagedeuren.

Garantie
Een garagedeur schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten. Daarom is ons assortiment gemaakt van de allerbeste kwaliteitsmaterialen en geven wij
u 2 jaar volledige garantie. De garantie op de panelen bedraagt zelfs 5 jaar. De garantie geldt mits alle montage-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften in acht
zijn genomen. Laat u voor aankoop goed adviseren door uw Verano® dealer.
De Verano® sectionale garagedeuren voldoen aan de Europese norm 13241-1.

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Raamdecoratie | Garagedeuren

Uw Verano® dealer:

comfort at home

comfort at work

comfort in design

