Wi n d s c h e r m
V745-Lüderitz
Met de V745-Lüderitz kunt u heerlijk beschut
genieten van uw terras of terrasoverkapping.
De V745-Lüderitz is een beweegbaar windscherm
dat u naar wens in of uit kunt schuiven. Handig,
want zo kunt u het windscherm aanpassen aan
de weersomstandigheden.
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Het V745-Lüderitz windscherm is ideaal als terras-

Optioneel:

afscheiding, zodat u beschut tegen de wind buiten

• Uitvoering in elke gewenste RAL-kleur

op uw terras kunt zitten. Daarnaast kunt u het wind-

• Doorlopende verticale staanders

scherm gebruiken om uw terrasoverkapping af te

• Mat glas 5 [mm]

sluiten (eventueel in combinatie met de V780-Jondal

• Gelaagd glas 6 [mm] (verplicht daar waar het hoogte-

hoekafdichting). Het is mogelijk meerdere windscher-

verschil met het achterliggende terrein/vloer meer

men aan elkaar te koppelen, waardoor de afscheiding
zo lang kan worden als gewenst. De maximale breedte

dan 1 meter bedraagt.
• Gefumeerd glas 6 [mm] in de kleur grijs, groen of brons

van één V745-Lüderitz windscherm is 3 meter en het
scherm kan met een plaat op de grond worden

Verano kwaliteit

gemonteerd. U kunt kiezen uit een V745-Lüderitz

Verano staat voor comfort en creativiteit, waarbij

met handbediening (een uitneembare draaistang)

veiligheid en kwaliteit voorop staan. In samenspraak

of met elektrische bediening (een Somfy-motor).

met klanten, vertegenwoordigers en wetenschappers
optimaliseert Verano haar producten continu en stemt

Standaard:

deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend

• Uitvoering in Technisch Zilver

Verano dealer geeft u de garantie op 100% service.

of VS 716 (antraciet structuurlak)
• Glas 5 [mm], gehard (boven en onder)
• Handbediend met een uitneembare draaistang
of elektrisch bediend met een Somfy-motor
Fabrieksgarantie
Verano geeft maar liefst 5 jaar garantie op de
V745-Lüderitz, mits alle instructies die betrekking
hebben op vakkundige montage, goed gebruik en
onderhoud worden opgevolgd. De garantie op het
elektrisch gedeelte is eveneens geldig voor 5 jaar.

Uw Verano dealer:

