Terrasoverkapping
V908 - Ledro

• Polycarbonaat of glas
• Gekoppeld tot 14 meter breed
• Tot 4 meter uitval
• CE-gemarkeerd

www.verano.nl
www.verano.be
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Standaard uitvoering
• Uitvoering in wit, ivoor en VS 716 (antraciet structuurlak).
• Keuze uit een afgerond profiel of recht profiel.
• Glas (44.2. helder), glas (55.2. helder) of
polycarbonaat (16 [mm] helder of opaal).
• Aluminium profielen, gepoedercoat, ongeïsoleerd.
• Buis met bladvanger voor hemelwaterafvoer.
• Inclusief voetplaten.

Veiligheid voorop
De terrasoverkappingen van Verano® zijn voorzien van CE-markering.
Met de CE-markering tonen wij aan dat de terrasoverkappingen voldoen
aan strenge Europese veiligheidsrichtlijnen. Een terrasoverkapping zonder

Optioneel:

CE-markering brengt veiligheidsrisico's met zich mee, het is belangrijk

• Uitvoering in RAL-kleur.

dat u een weloverwogen keuze maakt wanneer u een terrasoverkapping

• Halogeen of LED inbouwverlichting.

aan wilt schaffen. Geniet met een veilig gevoel!

• Middenstaander.
• Polycarbonaat: 16 [mm] zonwerend.
• De V908-Ledro is voorbereid voor de
Verano® Verandazonwering;
Verano® V599-Ritzscreen®;
Verano® glaswanden;
Verano® V650-Tallinn (zonwering aan de onderzijde).

VROM
"Een terrasoverkapping valt in de categorie bijgebouwen en overkappingen.
Indien de terrasoverkapping voldoet aan de regels voor het zonder bouwvergunning bouwen van bijgebouwen en overkappingen mag de terrasoverkapping zonder bouwvergunning gebouwd worden."
Bron: www.vrom.nl. Controleer deze gegevens lokaal bij uw gemeente
of bij het Ministerie van VROM.

Fabrieksgarantie
Verano® geeft maar liefst 5 jaar garantie op de V908-Ledro mits alle
instructies die betrekking hebben op vakkundige montage, goed gebruik
en onderhoud worden opgevolgd.

Verano® kwaliteit
Verano® staat voor comfort en creativiteit, waarbij veiligheid en kwaliteit
voorop staan. In samenspraak met klanten, vertegenwoordigers en
wetenschappers optimaliseert Verano® haar producten continu en stemt
deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend Verano® dealer
geeft u de garantie op 100% service.
Afgerond
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comfort at home

Recht

Uw Verano® dealer:

facebook.com/verano.nl
facebook.com/verano.nl
facebook.com/verano.be
@veranobv
pinterest.com/veranobv
linkedin.com/company/verano-b.v.

comfort at work

comfort in design

