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Vr ijst aan d
V 85 0 - Vares e
De strak vormgegeven en vrijstaande lamellenoverkapping
V850-Varese geeft u de mogelijkheid zelf te bepalen wanneer
u in of uit de zon wilt zitten. De unieke lamellenconstructie opent
en sluit u namelijk eenvoudig met de afstandsbediening. In gesloten
toestand is de overkapping bovendien volledig waterdicht.
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Voor het plaatsen van de V850-Varese kiest u zelf de

Combinatiemogelijkheden

meest gunstige locatie in uw tuin of op uw terras.

Verano biedt naast de V850-Varese terrasoverkapping

U bent namelijk niet afhankelijk van een bestaande

een compleet bijpassend aluminium assortiment

muur voor montage van deze vrijstaande lamellen-

voor uw tuin, waaronder tuinafscheidingen, poorten,

overkapping. De V850-Varese is uitgevoerd in alumi-

bloembakken en vijverranden. Daarmee creëert u een

nium, een onderhoudsvrij en duurzaam materiaal.

unieke en eigen sfeer.

Eigenschappen

Fabrieksgarantie

De unieke lamellenconstructie opent en sluit volledig

Verano® geeft maar liefst 5 jaar garantie op de

elektrisch. In gesloten toestand is de V850-Varese

V850-Varese, mits alle instructies die betrekking

bovendien volledig waterdicht. Aluminium is een

hebben op vakkundige montage, goed gebruik en

kwalitatief zeer hoogwaardig materiaal dat enerzijds

onderhoud worden opgevolgd. De garantie op het

sterk en solide en anderzijds licht in gewicht is. Het

elektrisch gedeelte is eveneens geldig voor 5 jaar.

is onderhoudsvrij en heeft een lange levensduur. De
V850-Varese wordt standaard voorzien van een don-

Verano® kwaliteit

kergrijze structuurlak die krasvast is. Door de fijne

Verano staat voor comfort en creativiteit, waarbij vei-

structuur is het aluminium waterafstotend en daar-

ligheid en kwaliteit voorop staan. In samenspraak met

door hecht zich minder vuil op het oppervlak.

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

Opties

deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend

De lamellen aan de bovenzijde zijn leverbaar in een

Verano dealer geeft u de garantie op 100% service.

aluminium en houtdeco uitvoering. Als extra optie
kunt u de V850-Varese laten voorzien van een tijdklok,
zon- of windautomaat. Dan gaat deze volledig automatisch open of dicht, op momenten die u zelf of de
weersomstandigheden bepalen.

Uw Verano® dealer:

