Screens
standaard & Ritz

• Zeer doeltreffend
• Strakke uitstraling
• Privacy verhogend
• Inkijkwerend
• Goed zicht naar buiten

www.verano.nl
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Een screen is vlakhangende zonwering aan de buitenkant van een raam.
Doordat het speciale doek strak tegen het raam aan hangt, krijgt invallend
zonlicht geen kans, ook niet bij zijdelingse lichtinval. Met een screen voor
uw raam blijft de warmte buiten, is uw interieur beschermd tegen verkleuring
en heeft u een hoge mate van privacy.
De screens van Verano® zijn verkrijgbaar in diverse modellen en afmetingen.
Elk soort heeft andere eigenschappen. Er zit gegarandeerd een type bij dat
perfect bij uw situatie past.

Standaard screens (V575, V585 en V595)
De standaard screen is een effectief en prijsvriendelijk basismodel. Bij een
standaard screen glijdt het doek tussen twee geleiders naar beneden. Het
typenummer van de screen hangt samen met de afmeting van de bovenbak.
Hoe groter de bovenbak, hoe hoger en breder de maximale afmeting van
het doek kan zijn, zie onderstaande tabel. De screentypen V540, V575, V585
en V595 kunnen worden uitgevoerd met een schuine of vierkante bovenbak.
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Ritzscreens (V540, V599, V599 L, V599 XL en V599R)
Ritzscreens zitten over de volledige zijkanten vastgeritst in de geleiders.
Dit zorgt voor een windvast systeem waarvan het doek mooi en strak staat
gespannen. Doordat er geen kieren kunnen zitten tussen het doek en de
geleider, krijgen zonlicht én insecten geen kans om binnen te dringen.
Het type V540 is een instapmodel. Deze is ideaal bij kleine en middelgrote
raampartijen. Bij grotere maten raden wij u aan de V599 te gebruiken.
Deze heeft een speciale, grotere bovenbak die stijlvol is vormgegeven.

Bediening handmatig

Bediening elektrisch

Hieronder ziet u de mogelijke handbediening.

Voor extra gemak kunt u kiezen voor elektrische bediening, met of
zonder afstandbediening. Uw Verano® dealer informeert u graag over
de verschillende mogelijkheden.
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Max. doekhoogte zonder doeknaad
Soltisdoek - kleurafhankelijk 1770 of 2670 mm
Glasvezel - kleurafhankelijk 2500 of 2700 mm

De standaard screens hebben een maximaal doekoppervlakte van 6 m2.
Screen breedtes en hoogtes groter dan aangegeven in de tabel zijn wellicht mogelijk,
maar vallen buiten de fabrieksgarantie. Evenals doeken groter dan 6 m2.
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Garantie
Een screen schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.
Daarom zijn onze screens 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 screen die bij u past.

CE-Markering
Met de CE-marking tonen we aan dat het product aan de
meest recente Europese (veiligheids)normen voldoen!

Over Verano®
Verano® producten zijn van uitstekende kwaliteit, gemakkelijk in gebruik
en speciaal voor u op maat gemaakt.

Screendoek

Bij Verano® vinden wij comfort belangrijk. Onze zonweringoplossingen

Verano® heeft een eigen, zorgvuldig geselecteerde, kleurencollectie

zijn dan ook ontworpen om het leven gemakkelijker en plezieriger

voor de screendoeken. Deze collectie bevat stoffen van de beste

te maken.

kwaliteit, allemaal met een brandvertragende werking. Vraag naar
de Metro Colors leaflet voor een compleet overzicht. De boven- en

Op onze website www.verano.nl kunt u kennismaken met de overige

onderzoom kunnen tot 3m¹ uit 1 stuk afgewerkt worden. Dit resulteert

producten in ons brede assortiment binnenzonwering, buitenzonwering,

in minder plooiing in het doek.

buitenleven-producten, rolluiken en garagedeuren.

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Raamdecoratie | Garagedeuren

Uw Verano dealer:

comfort at home

comfort at work

comfort in design

