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Zonnescherm

V485 - Almeria

• Ideaal bij middelgrote en grote terrassen.
• Unieke optie: een variovolant.
• Standaard elektrische bediening.
• Een modern vormgegeven gesloten cassette.

7975944-160812(2)



Varieer met de variovolant
Een variovolant is een extra strook zonwerend doek die naar beneden 

uitgerold kan worden. De variovolant kan handmatig (standaard 

uitvoering) of elektrisch worden bediend en is in lengte verstelbaar 

tot een maximum van 200 centimeter. Ideaal om bescherming te 

bieden tegen laaghangende zon of inkijk!  Vraag uw dealer naar 

de mogelijkheden

Modern design
De V485-Almeria heeft een gesloten cassette. Dit houdt in dat het doek 

in opgerolde toestand optimaal is beschermd tegen weersinvloeden. 

De ovale vormgeving van de cassette maakt de V485-Almeria tot een 

zeer stijlvol exemplaar. Met een doek uit de eigentijdse doekencollectie 

van Verano® geeft u het zonnescherm een persoonlijke afwerking. 

Afmetingen
De maximale breedte (13 meter) en de maximale uitvalmaat (4 meter) 

maken dit zonnescherm tot een breed inzetbaar model. Vanaf 7 meter 

breed wordt het V485-Almeria zonnescherm gekoppeld. Om de stevigheid 

van het doek te garanderen, bestaat het doek dan uit meerdere delen.

Standaard uitvoering
- Inclusief elektrische motor  

- Inclusief muursteunen

Vraag uw dealer naar de exclusieve uitbreidingsopties.

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.

Cassettescherm: 
Bij gesloten stand is de doekrol compleet opgesloten in het systeem.
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 Basic Standaard Semi-cassette Cassette

Framekleuren 
Technisch zilver 
RAL 9001 ivoor
RAL 9016 wit
* Max. formaat met variovolant 500cm x 350cm

Uw Verano® dealer:

Wandmontage Variovolant Plafondmontage

*


