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Ritzscreens® zijn aan de zijkanten volledig vastgeritst in de geleiders.
Dit maakt dat Ritzscreens® volledig windvast zijn. Dit zorgt ervoor dat het
screendoek strak gespannen staat, wat resulteert in een nette afwerking.
Er kunnen geen kieren ontstaan tussen het screendoek en de geleider,
hierdoor krijgen zonlicht en insecten geen kans om binnen te dringen.

Verschillende typen
Verano® biedt verschillende Ritzscreen® typen: de V540, de V599, de V559R,
de V599 L en de V599 XL. De V540 is een instapmodel en ideaal voor kleine
en middelgrote ramen. Bij grotere raampartijen raden wij een van de
V599 typen aan. In onderstaand schema kunt u de eigenschappen van de
verschillende typen Ritzscreens® bekijken.

Bediening elektrisch
Alle types zijn standaard voorzien van een ingebouwde motor.

Doekencollecties
De doekencollecties van Verano® zijn zorgvuldig geselecteerd en
afgestemd op de trends van nu. De eigen doekencollecties ‘Vitro Colors’
en ‘Metro Colors’ bevatten stoffen van de beste kwaliteit, allemaal met een
brandvertragende werking.

Garantie
Een Ritzscreen® schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.
Daarom zijn onze Ritzscreen® vervaardigd uit de beste kwaliteitsmaterialen
en krijgt u vijf jaar fabrieksgarantie. Laat u van tevoren goed adviseren door
uw Verano® dealer. Dan kiest u een Ritzscreen® die bij u past.
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Screenhoogte*

(uit 1 stuk)

*Max. doekhoogte zonder doeknaad: Soltisdoek - kleurafhankelijk 1770 of 2670 mm
Glasvezel - kleurafhankelijk 2500 of 2700 mm
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