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WINDSCHERMEN & SCHUTTINGEN 
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Herken je dat moment? Het is vroeg in het voorjaar, je stapt naar buiten en dan voel je 

het: die allereerste zonnestraal op je gezicht. Voor velen een klein geluksmomentje na de 

winter. Een frisse wind kan er echter voor zorgen dat de temperatuur op jouw terras nog 

niet erg aangenaam aanvoelt. Gelukkig kunnen wij daar wat aan doen! 

MAKE THIS YOUR MOMENT
Wij willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen als buiten, elk moment van 

de 

dag kunt genieten! Een fijne leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van 

thuiskomen. Met deze windschermen en schuttingen maak je van jouw huis zelf een 

veilig en comfortabel thuis en ben je compleet in controle over jouw leefomgeving. 
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Herken je dat moment? Het is vroeg in het voorjaar, je stapt naar buiten en dan voel je 

het: die allereerste zonnestraal op je gezicht. Voor velen een klein geluksmomentje na de 

winter. Een frisse wind kan er echter voor zorgen dat de temperatuur op jouw terras nog 

niet erg aangenaam aanvoelt. Gelukkig kunnen wij daar wat aan doen! 

MAKE THIS YOUR MOMENT
Wij willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen als buiten, elk moment van de 

dag kunt genieten! Een fijne leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van thuiskomen. 

Met de windschermen en schuttingen van Verano® maak je van jouw huis zelf een veilig 

en comfortabel thuis en ben je compleet in controle over jouw leefomgeving. Make this 

your moment!
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EERDER EN LANGER BUITEN
Wij zeiden het al eerder: buiten zijn is goed voor je! Het verbetert je humeur en actief zijn in de buitenlucht 

helpt je te ontspannen. Veel buiten zijn zorgt er tevens voor dat je je beter kunt concentreren en je werk 

efficiënter doet. Dat betekent dat je meer tijd over houdt om leuke dingen te doen. Iedereen wil daarom 

van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar kunnen genieten van een beschut terras of balkon, maar de 

wind zorgt soms voor frisse temperaturen. Winschermen zijn dé oplossing voor het veranderlijke klimaat.

V745 - Lüderitz  |  Antraciet



6

EXTRA PRIVACY
Iedereen is dol op even gluren bij de buren, ook jij. Snel naar binnen kijken als je 

langsloopt, een blik op de tuin als je op het balkon zit of zelfs schaamteloos staren 

naar anderen vanaf het terras. Andersom is dat natuurlijk minder prettig, zeker als 

je aan het borrelen bent in je eigen tuin met vrienden en familie of net dat ene boek  

ligt te lezen. Een schutting is daarom nooit een overbodige luxe!
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DUURZAAM 
ALUMINIUM

De profielen van onze windschermen en schut-

tingen zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium.  

Aluminium beschikt over de eigenschappen dat 

het nagenoeg onderhoudsvrij is en een lange  

levensduur garandeert. Wij zijn trotse eigenaar 

van het AluEco certificaat. De stichting AluEco 

bevordert duurzaamheid en ziet erop toe dat  

recycling van aluminium tot hoogwaardige 

producten plaatsvindt. 

WINDBELASTING

De windbelasting op een bepaalde locatie is 

afhankelijk van het windgebied en het specifieke 

terrein. Het is zeer belangrijk om voor de 

plaatsing van een windscherm en/of schutting 

na te gaan welke oplossing het meest geschikt is 

voor jouw tuin. Wij raden je daarom altijd aan om 

je vakkundig te laten adviseren door een Verano® 

partner. 

GEGARANDEERDE 
KWALITEIT

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze 

producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar 

garantie. Onze producten zijn te herkennen aan 

het chroomkleurige merklogo en aan de sticker 

met de unieke productcode.
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Antraciet structuurTechnisch zilver

PROFIELKLEUREN

De kleur van de profielen is bepalend voor de uitstraling van jouw 

windscherm of schutting. De profielen kunnen in iedere gewenste 

kleur gecoat worden. Onderstaande kleuren kunnen wij zelfs extra 

snel leveren. 

MEEST VERKOCHTE PROFIELKLEUREN*

1010 
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De kleur van de profielen is bepalend voor de uitstraling van jouw 
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kleur gecoat worden. Onderstaande kleuren kunnen wij zelfs extra 

snel leveren. 
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10
Indien er achter of voor het windscherm een niveauverschil is 
van meer dan één meter, is er sprake van een doorvalrisico. 
In dit geval wordt er uitsluitend gelaagd veiligheidsglas 
toegepast.

* In het echt zijn onze profielkleuren nog mooier, vraag daarom 
   altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!
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WINDSCHERMEN

Windschermen worden over het algemeen vrijstaand geplaatst, maar kunnen ook toegepast worden onder een terrasoverkapping of lamellendak. 

Afhankelijk van jouw specifieke wensen kun je kiezen uit diverse vullingtypen voor jouw windscherm. Twijfel je welk type vulling het meest geschikt 

is voor jouw terras of balkon? Jouw Verano® partner geeft je graag een vakkundig advies.

VULLINGTYPEN*

Windschermen kunnen uitgevoerd worden met een vulling van glas of een vulling van volkern. Glas is doorzichtig en zorgt daardoor altijd voor een 

prettige inval van zon- en daglicht en behoud van het zicht naar buiten. Glas is weersbestendig, krasvast en vormvast bij hoge en lage temperaturen. Er 

zijn drie glastypen mogelijk voor windschermen: helder gelaagd glas, mat glas en gefumeerd glas. Alle glastypen zijn 6 millimeter dik. Volkern bestaat 

uit houtvezels samengeperst met hars. Volkern is ongevoelig voor weersinvloeden zoals temperatuur, UV-straling en vocht. Daarnaast is het makkelijk 

schoon te houden, brandveilig, duurzaam en milieuvriendelijk. Er zijn twee typen volkern mogelijk voor windschermen: wit volkern of volkern in een 

effen kleur of print.* 

GLASTYPEN 

VOLKERNTYPEN  

Mat glas Gefumeerd glasHelder gelaagd glas 

Volkern: effen kleur of print Volkern wit * De beschikbaarheid van een 

vullingtype is afhankelijk van 
het gekozen windschermtype.
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* De beschikbaarheid van een 
vullingtype is afhankelijk van 
het gekozen windschermtype.
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SCHUTTINGEN
Schuttingen kunnen uitgevoerd worden met diverse vullingtypen: aluminium lamellen, beweegbare 

lamellen, helder of mat glas, volkern of geperforeerde plaat. Het type vulling is onder andere afhankelijk 

van het gebruiksdoel van de schutting of tuinafscheiding, vraag daarom altijd bij de Verano® partner 

naar de oplossingen voor jouw specifieke situatie.

Beweegbare lamellen Helder of mat glas Aluminium lamellen

Geperforeerde plaatVolkern in wit, antraciet of zwart 

V750 - Martinique  |  Mat glas  |  Antraciet
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De V730-Biarritz is ook verkrijgbaar 

met een klapbaar bovendeel. 
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1

OPTIMALE WINDBESCHERMING 
Het windscherm biedt een zeer hoge bescherming tegen wind tot maar liefst 120 kilometer per 

uur en andere weersomstandigheden. Daarnaast voorziet het windscherm in geluidswering.

2

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V744 - Tofino

EENVOUDIGE HANDBEDIENING 
Het windscherm kan omhoog- en omlaag bewogen worden met een simpele drukbeweging aan 

de bovenzijde van het glasoppervlak. Let op: voor een optimale bediening dien je jouw vingers op 

de verwijderbare sticker met de tekst ‘PUSH HERE’ te plaatsen, in het midden van het windscherm. 

Een simpele drukbeweging is voldoende.
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1

KOPPELBAAR EN SNELLE INSTALLATIE

Lüderitz windschermen zijn koppelbaar zodat ook bredere en/of langere opper-

vlakten beschut kunnen worden tegen wind en andere weersomstandigheden. Het 

systeem van het windscherm is tevens zo ontworpen dat het snel en eenvoudig  

geplaatst kan worden.  

2

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V745 - Lüderitz

ELEKTRISCH VERSCHUIFBAAR

Het windscherm V745-Lüderitz is uniek door het elektrische verschuifbare deel. 

Dit betekent dat je met één druk op de knop de hoogte van het windscherm kunt 

aanpassen met behulp van een fluisterstille motor. 

20
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