Ve ra n d a z o n w e r i n g
V 63 0 -M al m ö
Met de V630-Malmö kunt u heerlijk genieten van uw veranda,
serre of terrasoverkapping, omdat u zelf de warmte en lichtinval kunt bepalen. Er zijn twee typen: type A (verandazonwering) en type B (pergolazonwering). De laatste is uitgerust
met verticale palen aan het uiteinde en dient aan een muur
te worden bevestigd. Hierdoor is deze variant een zonwering
en overkapping in één.
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Type A
Verandazonwering

Type B
Pergolazonwering
V630-Malmö

Fabrieksgarantie

Wanneer u kiest voor de V630-Malmö kunt u een

Verano geeft maar liefst 5 jaar garantie op haar

windvaste uitval creëren van wel 6 meter lang.

producten, mits alle instructies die betrekking hebben

Bovendien kunt u het systeem geheel elektrisch

op vakkundige montage, goed gebruik en onderhoud

openen of sluiten. Bij gesloten stand is het doek

worden opgevolgd. De garantie op het elektrisch

compleet opgesloten in het systeem en dus

gedeelte is eveneens geldig voor 5 jaar.

beschermd tegen alle weersinvloeden.
Verano kwaliteit
Door de verplaatsbare geleiders is de V630-Malmö

Verano staat voor comfort en creativiteit, waarbij

ideaal om te gebruiken op o.a. veranda's met een

veiligheid en kwaliteit voorop staan. In samenspraak

schuine hoek in het dak. De geleiders staan minimaal

met klanten, vertegenwoordigers en wetenschappers

120 mm en maximaal 1000 mm naar binnen.

optimaliseert Verano haar producten continu en
stemt deze af op uw wensen. Samenwerken met een

Standaard uitvoering:

erkend Verano dealer geeft u de garantie op 100%

• Uitvoering in RAL-kleur naar keuze

service.

• Banen uni/streepdoek van 1200 mm.
• Inclusief Somfy LT motor
• Inclusief gasdrukveren in de geleiders
• Verplaatsbare geleiders
• Inclusief dikwandige stalen buis ø 85 mm
• Aluminium voetjes
• Standaard doorloophoogte type B: 2200 mm
Variëteit in doeken
De keuze van het doek is zeer bepalend voor de sfeer
en uitstraling van de V630-Malmö. Kies daarom het
doek dat u het best vindt passen bij het bijzondere
design van deze verandazonwering en uw terras.
Vraag naar de unieke en uitgebreide Trend Colors
collectie!

Uw Verano dealer:

