MAKE THIS YOUR MOMENT

ZONNESCHERMEN
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Ben jij ook het liefst de hele dag buiten als de zon schijnt? Bedenk wat je allemaal kunt
doen op een warme dag. Lekker barbecueën met vrienden, in alle rust een boek lezen of
nodig jij je familie graag uit voor een borreltje op jouw terras? Je wil niet dat een te felle
zon deze activiteiten belemmert. Blijf in controle over de temperatuur op jouw terras.

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 een zonnescherm 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!

V360 - St. Tropez | Wit | Doek 70.2602
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GEZONDHEIDSBESCHERMING
Het is wetenschappelijk bewezen dat ultraviolette stralen het natuurlijke verouderingsproces versnellen. Tegelijkertijd tasten UV-stralen de
huid aan en kunnen deze schadelijke stralingsziektes veroorzaken. In
tegenstelling tot het smeren van beschermende zonnebrandcrème,
is bescherming door een zonnescherm nog een relatief onbekend
wapen in gezondheidsbescherming. Een zonnescherm blokkeert gemiddeld tussen de 90% - 99% van de UV-stralen, het reguleert de temperatuur op jouw terras en vermindert de lichtintensiteit.

V360 - St. Tropez | Wit | Doek 70.2602
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LICHT- EN
WARMTEREGULERING
Zonneschermen zijn een duurzame vorm van buitenzonwering. Er is een
passende oplossing voor ieder terras. Zonneschermen worden veelal
boven het terras geplaatst en zodra de zonnestralen het zonwerende doek
raken worden deze afhankelijk van de weefseldichtheid en kleur van het
doek weerkaatst, opgenomen en doorgegeven. Lichtere doeken bieden
een minimale UV-bescherming van 95%, donker doeken kunnen tot wel
100% aan UV-bescherming bieden. Naast de bescherming tegen UV-stralen
verminderen zonneschermen ook de kans op een verblindingseffect dat op
kan treden door een te grote lichtintensiteit. In de zomermaanden is een
zonnescherm zowel op je terras als in je woning je beste vriend. Het blijft
immers heerlijk koel binnen en daarmee bespaar je ook op energiekosten.

V460 - Santander | Antraciet | Doek 70.2519
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WINDVAST

BESPAAR OP
ENERGIE

GEGARANDEERDE
KWALITEIT

Wij laten onze zonneschermen testen op de

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat buiten-

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze

hoeveelheid windkracht die de producten aan-

zonwering nog een relatief onbekend wapen

producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar

kunnen. Zonneschermen dragen de windklasse

is om energie te besparen. Bij toepassing van

garantie. Onze producten zijn te herkennen aan

twee of drie certificering (afhankelijk van het

geautomatiseerde buitenzonwering gedurende

het chroomkleurige merklogo en aan de sticker

type zonnescherm) volgens TÜV Nederland.

de zomer kan voor woningen gemiddeld 3% tot

met de unieke productcode.

Windklasse twee houdt in Beaufort schaal vijf

12% op energie worden bespaard. Uit het

met een windsnelheid van 28 tot 37 kilometer

onderzoek van TNO blijkt tevens dat het effect

per uur (frisse wind). Dit betekent dat zonne-

op de energiebesparing het grootst is als

schermen zelfs in geopende toestand goed

automatisch

bestand zijn tegen lichte weerstypen.

alleen in de zomer wordt gebruikt. In de winter

gereguleerde

buitenzonwering

zorgt de zon juist voor wat extra opwarming.

V360 - St. Tropez | Wit | Doek 70.2501
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DOEKKLEUREN
Verano® biedt verschillende doekcollecties voor buitenzonwe-

POPULAIRE DOEKKLEUREN*
TREND COLORS 70.2603

URBAN COLORS 70.2726

Patroon 75%

Patroon 75%

TREND COLORS 70.2606

TREND COLORS 70.2645

Patroon 75%

Patroon 75%

URBAN COLORS 70.2515

TREND COLORS 70.2604

Patroon 75%

Patroon 75%

TREND COLORS 70.2618

TREND COLORS 70.2648

Patroon 75%

Patroon 75%

ring. De doekcollecties zijn volledig afgestemd op de trends
van nu, zo is er altijd een doek dat bij jouw stijl en smaak past.

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

V280 - Ipanema | Antraciet | Doek 70.2655
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FRAMEKLEUREN
Net als de kleur van het zonwerende doek, is de kleur van het frame
bepalend voor de uitstraling van jouw zonnescherm. Het frame kan
in iedere gewenste kleur gecoat worden. Onderstaande kleuren
kunnen wij zelfs extra snel leveren.

MEEST VERKOCHTE FRAMEKLEUREN*
Wit

Ivoor

Technisch zilver

Antraciet structuur

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

V460 - Santander | Antraciet | Doek 70.2645
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TYPEN ZONNESCHERMEN

OPEN
ZONNESCHERM

SEMI CASSETTE
ZONNESCHERM

CASSETTE
ZONNESCHERM

In gesloten toestand is de doekbuis

De doekbuis is alleen aan de onderzijde

Indien het zonnescherm gesloten is,

zowel aan de boven- als de onderzijde

volledig zichtbaar wanneer het zonne-

is de doekbuis volledig opgesloten in

volledig zichtbaar. Het zonwerende

scherm gesloten is. Door de perfecte

het systeem en onzichtbaar. Dit bete-

doek is daardoor minder goed be-

aansluiting van de voorlijst, is het zon-

kent dat het zonwerende doek zowel

schermd tegen invloeden van het weer

werende doek daarom aan de boven-

aan de boven- als de onderzijde zo

en vuil. Een open zonnescherm is daar-

en voorzijde goed beschermd tegen de

optimaal mogelijk beschermd is tegen

om met name geschikt voor gebruik

invloeden van het weer.

weersinvloeden.

onder een overkapping of een afdak.

V296 - Santos | Antraciet | Doek 70.2603
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V280 - Ipanema
1

ROTEERBARE CASSETTE
De roteerbare cassette maakt het mogelijk om het

1

zonnescherm perfect af te stellen boven jouw terras

2

zonder dat hiervoor de armen en/of de voorlijst afgesteld
dienen te worden. De gesloten cassette zorgt tevens
voor een optimale doekbescherming en een perfecte
esthetische sluiting zonder kieren.

3

2

VRIJWEL ONZICHTBARE MONTAGE
Dankzij de bijgeleverde ophangsteunen is een slanke en
onzichtbare montage mogelijk. Er hoeven hierdoor geen
ophangoren toegepast te worden en het bevestigingsmateriaal van de muursteun is onzichtbaar afgewerkt.

3

LEDVERLICHTING IN KNIKARMEN
Zowel de V280-Ipanema als de V296-Santos kunnen
uitgerust worden met sfeervolle ledverlichting in de
knikarmen.

V280 - Ipanema | Antraciet | Doek 70.2701
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V365 - Integrada
1

INTEGREERBAAR IN GEVEL
Het zonnescherm is volledig te integreren in de gevel
van een woning. In gesloten positie is het zonnescherm
verscholen achter de rechte voorlijst. De geveldrager
is niet alleen de behuizing, maar ook de drager van
het metselwerk boven het zonnescherm.

2

FINANCIEEL VOORDEEL
Het Integrada zonnescherm is speciaal ontwikkeld
voor nieuwbouwwoningen, het zonnescherm kan
namelijk gedurende bouwproces geplaatst worden
ter vervanging van de gebruikelijke latei en daardoor
meegenomen worden in de financiering van de
woning.

V365 - Integrada | Antraciet | Doek 70.2710
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V460 - Santander
1

ALUMINIUM ZIJKAPPEN
De aluminium zijkappen worden blind bevestigd en zorgen
hierdoor voor een nette afwerking en luxe uitstraling zonder
installatiegaten. Er zijn tevens uitsparingen voor afwatering
voorzien in de zijkappen. De uitsparingen met oploopfunctie
zorgen voor een solide sluiting van de cassette.

2

ONTWERP BOVENKAP
De aangepaste aansluiting van de voorlijst tegen de
bovenkap, voorzien van rubber, zorgt ervoor dat het
zonwerende doek niet nat kan worden tijdens slagregen.
Doordat de bovenkap naar de muurzijde afloopt, worden
tevens eventuele lekstrepen aan de voorzijde van de
cassette en de voorlijst voorkomen.

V460 - Santander | Antraciet | Doek 70.2645
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AFMETINGEN

Omkasting

Model

V210 - Rhodos

V225 - Porto

V280 - Ipanema

V296 - Santos

Type

Open zonnescherm

Semi cassette zonnescherm

Cassette zonnescherm

Cassette zonnescherm

Max. breedte [mm]

6000

6000

6000

6000

Max. uitval [mm]

3000

3000

3000

3500

0° tot 25°

5° tot 30°

5° tot 70°

5° tot 70°

Standaard bediening

Elektrisch met IO-homecontrol

Elektrisch met IO-homecontrol

Elektrisch met IO-homecontrol

Elektrisch met IO-homecontrol

Alternatieve bedieningen

Elektrisch met wandschakelaar

Elektrisch met wandschakelaar

Elektrisch met wandschakelaar

Elektrisch met wandschakelaar

Hellingshoek

Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag uw Verano® partner naar de mogelijkheden.
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AFMETINGEN

Omkasting

Model

V360 - St. Tropez

V365 - Integrada

V460 - Santander

V480 - Cannes

Type

Cassette zonnescherm

Cassette zonnescherm

Cassette zonnescherm

Cassette zonnescherm

Max. breedte [mm]

12000

6000

7000

12000

Max. uitval [mm]

3500

3500

4000

4000

5° tot 35°

0° tot 15°

5° tot 30°

7° tot 35°

Standaard bediening

Elektrisch met IO-homecontrol

Elektrisch met IO-homecontrol

Elektrisch met IO-homecontrol

Elektrisch met IO-homecontrol

Alternatieve bedieningen

Elektrisch met wandschakelaar

Elektrisch met wandschakelaar

Elektrisch met wandschakelaar

Elektrisch met wandschakelaar

Hellingshoek

Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag uw Verano® partner naar de mogelijkheden.
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ALTERNATIEVE
OPLOSSINGEN
Naast

zonneschermen

zijn

er

ook

andere

mogelijkheden om jouw terras te voorzien van
schaduw. Zo is een terrasoverkapping gecombineerd
met

verandazonwering

ook

een

waardevolle

aanwinst! Naast dat de combinatie van een
terrasoverkapping en verandazonwering schaduw
creëert, zorgt het er ook voor dat jij langer buiten

3

kunt blijven zitten en jouw woonruimte wordt
vergroot!

2

V920 - Riva | Antraciet structuur

1

V610 - Oslo | Verandazonwering

2

V764 - Olivera | Schuifbare glaswand

3

V785 - Serena | Vaste glaswand

