Uitvalschermen

V120 - Napoli
V124 - Calpe
V150 - Mallorca
V155 - Mallorca speciaal

V160 - Florence
V170 - Palma
V180 - Markisolette

www.verano.nl
www.verano.be
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Uitvalschermen

Alleen dit scherm is ook
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V124 Calpe
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V120 Napoli
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geschikt voor glijarmen.
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montage middels zijkappen
en V155 montage middels
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muursteunen.
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V160 Florence

stuk overbruggen. Ronde

Zeer geschikt voor hoge ramen:

scherm met afgeschuinde
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kan grote breedtes uit één

V180 Markisolette
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Compact semi-cassette
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110
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Volledige cassette scherm,
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V170 Palma
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doek zakt eerst verticaal.

voorlijst, kan grote breedtes

vormgeving, ook de armen.

uit één stuk overbruggen.

Montage middels

Montage middels

muursteunen.

muursteunen.

Optimale zonwering met
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exclusieve uitstraling.
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Illustraties van uitvalarmen

Markisolette met

(uitvalhoek=90˚, voor andere hoek zie schema rechtsonder =lengte zonweringdoek.)

Image Fabrics® doek
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arm met
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Windvaste
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V180													•
hierin is geen keuze mogelijkheid. Uitval= 80 cm

•		•

•

Werkhoogte

*Let op= Bandopwinder
alleen te gebruiken bij
verzwaarde uitvalarmen
of drukveer!
Uitval

•				+
• : op voorraad
+ : niet op voorraad;
langere levertijd

gekoppeld (doek in delen)

1000 cm

800 cm

740 cm

500 cm
525 cm

300 cm

250 cm

+

V160

Aanvullende
informatie

200 cm

•				+
•

V170

De V180 Markisolette heeft standaard windvaste valarmen,

100 cm

•

Breedte

Overige RAL kleuren

•

VS 716 Antraciet structuurlak

•

Wit (RAL 9010)

•

Ivoor (RAL 9001)

•

De V124 Calpe heeft standaard drukveer uitvalarmen,

V124													•		•		•
hierin is geen keuze mogelijkheid.

Technisch Zilver

Elektrisch

•

Staaldraadwindwerk

•

Bandopwinder*

•

Mono buiten

•

Mono binnen

Stormvaste arm met RVS veer (cm)
Uitval :100/115/135/150
Windvaste arm met gasveer (cm)
Uitval: 100/115/135/150
Uitval=
140
werkhoogte=
90
Uitval=
170
werkhoogte=
80
Uitval=
170
werkhoogte=
100
Uitval=
200
werkhoogte=
100
Uitval=
220
werkhoogte=
130
Windvaste balkonhoek arm: RVS veer.
Uitval=100 , werkhoogte=100, 120, 140
Arm met tussenrol: 1 deel windvast.
Uitval=100, Werkhoogte=125

Verzwaarde uitvalarm

Uitvalscherm schema

Windvaste arm met RVS veer (cm)
Uitval: 100/115/135/150
Drukveer uitvalarm
Uitval: 50/60/70/80/90/100

•		 •

Framekleuren

Bediening

Glijarm (cm)

V120

Schermmaten

Uitvalscherm gegevens

400 cm
425 cm

Uitvalarmen

Elektrische bediening

Handmatige bediening

Bedieningscomfort voor uw uitvalscherm.

Uitvalschermen zijn met hand- of

Een fluisterstille, onzichtbare elektromotor doet

elektrische bediening verkrijgbaar.

het werk.

Hieronder ziet u de mogelijke
handbedieningen.

Comfort: vanuit uw luie stoel uw scherm

Met één afstandsbediening bestuurt u één

bedienen met afstandsbediening.

of meerdere zonwering, tegelijk of individueel.

Betrouwbaarheid: afstandsbedieningen

Het systeem is flexibel en biedt vrijheid en

en motoren zijn door en door getest. Goed

gemak.

voor jarenlang onbezorgd gebruikscomfort.
Ruim zendbereik: Radiosignalen hebben een

Oogwindwerk binnen Oogwindwerk buiten
+ draaistang
+ draaistang

reikwijdte van 20 meter door 2 betonnen muren.
Veiligheid: geen ongewenste bediening dankzij
een willekeurige zendcode met 16 miljoen
combinaties.
Garantie: Bij een juiste installatie volgens de
Somfy installatievoorschriften 5 jaar garantie
op alle bedieningen en 5 jaar op motoren.
Fraaie oplossing: door de draadloze werking
nagenoeg geen bekabeling in uw woning.

Bandopwinder

Staaldraadwindwerk

Variëteit in doeken
zonweringdoek: Trend Colors®

Screendoeken: Vitro Colors®

De keuze van het doek is erg bepalend voor de sfeer en uitstraling

gebruiken. Meer dan 100 verschillende doek keuzes. Boven- en

van een zonnescherm. Vraag naar de unieke Trend Colors collectie!

onderzoom kan 3m1 uit 1 stuk afgewerkt worden. Dit resulteert

Uni: doeken die uitgevoerd zijn in één kleur

in minder plooiing in het doek.

Ook is er voor uitvalschermen de mogelijkheid om screendoek te

Blokstrepen: 2 kleuren van gelijke breedte
Fantasiedessin: gevarieerd streeppatroon

Uni naadloos

Uni in banen,
Blokstrepen,
Fantasiedessin

Soltisdoek

Glasvezeldoek

Verticale
naden

Horizontale
naden

Horizontale
naden

Image Fabrics®: ideaal voor horeca. Doeken bedrukt naar eigen
wens. Alles is mogelijk!
Geen naden

Vraag naar de Trend Colors® waaier
voor een compleet overzicht!

Lengte zonweringdoek (cm)
Standaard
Uitval (cm)

Extra doorval (max 125˚)

Uni naadloos

Uni in banen
Blokstrepen
Fantasiedessin

Uni naadloos

Uni in banen
Blokstrepen
Fantasiedessin
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108˚
90˚

125˚

212 125˚

202

Belangrijk:
goed advies is het halve werk!

Illustratie

De mogelijkheden voor buitenzonwering
zijn enorm groot. Zonwering koopt u voor

125˚

een lange periode. De keuze moet precies
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goed zijn. Laat u zich degelijk adviseren.
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Garantie
Een uitvalscherm schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.
Daarom zijn onze uitvalschermen 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 uitvalscherm
die bij u past.

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

Bij Verano® vinden wij comfort belangrijk. Onze zonweringoplossingen
zijn dan ook ontworpen om het leven gemakkelijker en plezieriger te
maken.

Op onze website www.verano.nl of www.verano.be kunt u kennismaken
met de overige producten in ons brede assortiment binnenzonwering,
buitenzonwering, buitenleven-producten, rolluiken en garagedeuren.

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Raamdecoratie | Garagedeuren

Uw Verano® dealer:

