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V454 - Santorini
• Cassettescherm
• Strak design
• Tot 3 meter uitval
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Architecten gaan steeds meer op zoek naar strakke vormen. Dit scherm, 

naar de hand van de bekende ontwerper Jan des Bouvrie, is hier een 

gepast antwoord op. Dit unieke design heeft een strakke vormgeving 

en is een gesloten cassette, waardoor het doek mooi beschermd blijft. 

De muurbevestigingen zitten mooi verscholen achter het scherm. Het 

scherm heeft een rechthoekige vorm en heeft een subtiele vierkante 

voorlijst, die er perfect bij aansluit. Deze specifieke eigenschappen 

maken de V454-Santorini een apart scherm binnen het uitgebreide 

Verano® gamma. 

Streling voor het oog
Zowel in open als in gesloten toestand geeft dit scherm een strak uiterlijk 

aan uw gevel. Een mooie meerwaarde aan uw huis tijdens de zonnige 

dagen. Dit scherm is te verkrijgen in elke gewenste RAL kleur, maar heeft 

ook een standaarduitvoering in de kleuren RAL 9010 (wit), RAL 9005 

structuur (zwart) en RAL 7016 structuur (antraciet), wat een vaak voor-

komende kleur is in de hedendaagse architectuur. Het scherm kan 

uitgevoerd worden met een maximale breedte van 6500 mm.

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.

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

Daarom zijn Verano® zonneschermen gemaakt van de beste kwaliteits-

materialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt mits alle 

instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden opgevolgd.

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

Europese veiligheids- en kwaliteitseisen voldoet.

Cassettescherm: 
Bij gesloten stand is de doekrol compleet opgesloten in het systeem.
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Breedte 250cm 300cm 350cm  625cm 650cm
Uitval 250cm
Uitval 300cm

 Basic Standaard Semi cassette Cassette

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

EN 13561

Framekleuren  
RAL 9010 wit  
RAL 7016 antraciet structuurlak
RAL 9005 zwart structuurlak

Uw Verano® dealer:


