MAKE THIS YOUR MOMENT

TERRASOVERKAPPINGEN
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Breng jij jouw vrije tijd ook zo graag door in de buitenlucht samen met vrienden en
familie? Het zou ideaal zijn als je dan minder afhankelijk bent van de weersomstandigheden, zodat jouw activiteiten niet worden belemmerd door regen of wind! Een gezellige
winterbarbecue met vrienden of op zondagochtend buiten ontbijten met het hele gezin,
heerlijk toch?

MAKE THIS YOUR MOMENT
Wij willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen als buiten, elk moment van de
dag kunt genieten! Een fijne leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van thuiskomen.
Met de terrasoverkappingen van Verano® maak je van jouw huis zelf een veilig en
comfortabel thuis en ben je compleet in controle over jouw leefomgeving. Make this
your moment!

V908 - Ledro | Antraciet | Glas
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Schuifwand
V760 - Sa Caleta

BUITENLUCHT IS GEZOND
Aan het eind van de winter hunkeren wij allemaal weer naar het leven buiten. Het
voorjaar kan niet vroeg genoeg beginnen. De buitenlucht en de zon geven ons in het
voorjaar meteen nieuwe energie. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat
buitenlucht zorgt voor meer mentale energie, een betere concentratie en minder stress.
Kortom: buiten zijn is gezond! Met een terrasoverkapping geniet jij van extra leefruimte
in de buitenlucht en het biedt jou het hele jaar door bescherming tegen de invloeden
van zon, regen en wind.

V908 - Ledro | Antraciet | Glas
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VIER SEIZOENEN
PRODUCT
Terrasoverkappingen zijn een verrijking van jouw woning en
jouw tuin. Voor ieder type terras en voor iedere tuinwens is er een
passende oplossing. Terrasoverkappingen worden op het terras
geplaatst en aan de gevel gemonteerd. Het glazen of polycarbonaat
dak is in lichte mate zon- en warmtewerend, glas weert daarnaast
ongeveer 50% van de UV-stralen. Zo heb je warmte in het voorjaar en
beschutting in het najaar! Op tropische dagen is de zonnewarmte
wat minder prettig. Geen zorgen, dit kan opgelost worden met
verandazonwering die dezelfde beschermende werking heeft als
een zonnescherm. Naast beschutting creëert een terrasoverkapping
extra leefruimte en een stijging van de waarde van jouw woning.
En misschien wel het belangrijkste: het hele jaar door geniet je
van de buitenlucht. Tuinfeesten verregenen niet meer en je kunt
jouw tuinmeubilair ook in de herfst en winter zorgeloos buiten
laten staan.

V920 - Riva | Antraciet | Glas
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Verandazonwering
V610 - Oslo

Ai
VEILIGE
TUINBELEVING

DUURZAAM
ALUMINIUM

GEGARANDEERDE
KWALITEIT

Veiligheid is zowel in- als rondom jouw woning

De profielen van onze terrasoverkappingen zijn

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze

erg belangrijk. Onze terrasoverkappingen zijn

gemaakt van hoogwaardig aluminium. Alu-

producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar

daarom grondig getest en voorzien van CE-

minium beschikt over de eigenschappen dat

garantie. Onze producten zijn te herkennen aan

markering. De CE-markering toont aan dat de

het nagenoeg onderhoudsvrij is en een lange

het chroomkleurige merklogo en aan de sticker

terrasoverkappingen en serres voldoen aan

levensduur garandeert. Wij zijn trotse eigenaar

met de unieke productcode.

de strengste Europese veiligheidsrichtlijnen.

van het AluEco certificaat. De stichting AluEco

Als je een terrasoverkapping van Verano®

bevordert duurzaamheid en ziet erop toe dat

aanschaft weet je dus zeker dat deze voldoet

recycling van aluminium tot hoogwaardige

aan strenge Europese veiligheidsvoorschriften.

producten plaatsvindt.

Terrasoverkappingen, veranda’s of serres zonder
CE-markering brengen veiligheidsrisico’s met
zich mee, het is daarom zeer belangrijk dat je een
weloverwogen keuze maakt.

V910 - Garda | Antraciet | Glas
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TERRASOVERKAPPING TYPES

Ledverlichting

V905 - Iseo recht

V905 - Iseo klassiek

V908 - Ledro rond

V910 - Garda klassiek

V916 - Como

V916 - Como klassiek

V908 - Ledro recht

V916 - Como met overstek

V909 - Somerset

V910 - Garda rond

V918 - Purbeck

V920 - Riva

V910 - Garda | Antraciet | Poly
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PROFIELKLEUREN
De kleur van de profielen is bepalend voor de uitstraling van
jouw terrasoverkapping. De profielen kunnen in iedere gewenste
kleur gecoat worden. Onderstaande kleuren kunnen wij zelfs extra
snel leveren.

MEEST VERKOCHTE PROFIELKLEUREN*
Ivoor

Wit

Antraciet structuur

Glaswand
V785 - Serena
*In het echt zijn onze profielkleuren nog mooier, vraag daarom
altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!

V910 - Garda | Antraciet | Poly

Schuifwand
V762 - Talamanca
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DAKTYPEN

POLYCARBONAAT

Terrasoverkappingen worden aan de gevel gemonteerd. Grote terrassen

relatief hoge mechanische belastbaarheid. Polycarbonaat is nagenoeg onbreekbaar

kunnen zo perfect van schaduw en beschutting worden voorzien, waardoor

en beschermt tegen UV-stralen. Wij passen standaard polycarbonaat dakplaten toe

er een prettige leefruimte onder de terrasoverkapping ontstaat. Afhankelijk

met een dikte van zestien millimeter. Polycarbonaat wordt speciaal voor de terras-

van jouw specifieke wensen kun je kiezen uit een terrasoverkapping met
een glazen- of een polycarbonaat dak. Twijfel je welk type overkapping het

Polycarbonaat is zelfdovend, heeft een zeer hoge slagvastheid, hoge taaiheid en een

Spiekozijn
V780 - Jondal

overkapping geprepareerd. De open zijden (boven- en onderkant) van de platen
worden met tape afgeplakt om de holle ruimten te beschermen tegen vocht en vuil.

meest geschikt is voor jouw terras? Jouw Verano® partner geeft je graag een

Er zijn drie uitvoeringen mogelijk: helder polycarbonaat, opaal polycarbonaat en

vakkundig advies.

zonwerend polycarbonaat.

■ Helder polycarbonaat
Indien je op zoek bent naar een hoge mate van lichtinval is helder polycarbonaat
het meest geschikt. Helder polycarbonaat laat namelijk een hoge mate aan dag-

V599 - Ritzscreen®

en zonlicht door.

■ Opaal polycarbonaat
Het meest gangbare type polycarbonaat is de uitvoering in opaal. Opaal polycarbonaat is 40% lichtdoorlatend en melkwit van kleur. Opaal polycarbonaat
vermindert de inval van zonlicht aanzienlijk.

■ Zonwerend polycarbonaat
Indien je een terras hebt met veel zonuren, dan raden wij zonwerend polycarbonaat aan. Zonwerend polycarbonaat is warmtewerend en houdt daarmee
de temperatuur op jouw terras aangenaam. Zonwerende polycarbonaat
dakplaten beschermen daarnaast dubbelzijdig tegen UV-straling.

V905 - Iseo | Antraciet | Poly
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Ledverlichting
GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS
Glas is doorzichtig en zorgt daardoor altijd voor een prettige inval van zon- en daglicht
en behoud van het zicht naar buiten. Glas is weersbestending, krasvast en vormvast
bij hoge en lage temperaturen. Er zijn twee glastypen mogelijk voor terrasoverkappingen: gelaagd veiligheidsglas 44.2 en gelaagd veiligheidsglas 55.2. Gelaagd veiligheidsglas is te herkennen aan de folielaag die tussen de glasbladen is aangebracht. Deze
folielaag houdt bij glasbreuk de glasscherven bij elkaar. Beide glastypen zijn in helder
of melkwit verkrijgbaar.

■ Gelaagd veiligheidsglas 44.2
In het geval van gelaagd veiligheidsglas 44.2 worden twee glasbladen van vier
millimeter dik bij elkaar gehouden door twee folielagen. Gelaagd veiligheidsglas
44.2 weegt 20,50 kilogram per vierkante meter.

■ Gelaagd veiligheidsglas 55.2
In het geval van gelaagd veiligheidsglas 55.2 worden twee glasbladen van vijf
millimeter dik bij elkaar gehouden door twee folielagen. Gelaagd veiligheidsglas
55.2 weegt 25,50 kilogram per vierkante meter.

Schuifwand
V760 - Sa Caleta
V908 - Ledro | Antraciet | Glas
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V905 - Iseo

Ronde goot | Polycarbonaat opaal | Wit

V908 - Ledro

Ronde goot | Glas | Antraciet
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V910 - Garda

Ronde goot | Glas | Antraciet

V918 - Purbeck

Klassieke goot | Polycarbonaat opaal | Antraciet
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V920 - Riva

Rechte goot | Glas | Antraciet

ALTERNATIEVEN

V950 - Lugano | Antraciet

V860 - Levanto | Wit
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V905 Iseo
Standaard

V909 Somerset
V908 Ledro
Ronde Goot

Ronde goot

160

Ronde goot

182

Ronde goot

160

V918 Purbeck

Ronde goot

V916 Como
Ronde Goot

253

V920 Riva

253

288.1

229.7

47.4
106.2

V916 Como
Overstek

Overstek goot

110

128.3

229.6

33.8

177.7

159.8

177.7

30

38.3

125

147.5

110

30

194.2

V910 Garda
Standaard

125

AFMETINGEN

V909 Somerset

115

200.2

93

38

115

115

28

120

110

86

159.8
146.8

38
V908 Ledro
Rechte Goot

Klassieke goot

159.8

86

Rechte goot
185.5

203

V910 Garda
Klassiek

85.4

Klassieke goot

46.1

40.4

Klassieke goot

110

V916 Como
Klassieke Goot

253

86

288.1

115

V905 Iseo
Klassiek

130

28

146.8

48.7

25

156

46.1

38.8

59.3

159.8

9.8

177.7

144.3

110

85.4

159.8

73

33.8

160

160

128.3

106.2

115

160

115

115

110

De uitval wordt
tot hier gemeten

110
137
146.8

159.8

V905 - Iseo

V908 - Ledro

V909 - Somerset

V910 - Garda

V916 - Como

V918 - Purbeck

V920 - Riva

Polycarbonaat

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

Glas 44.2

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

Model

Glas 55.2

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

14000 (vijf staanders)

14000 (vier staanders)

14000 (zes staanders)

14000 (vier staanders)

14000 (vier staanders)

14000 (vier staanders)

14000 (vier staanders)

Max. breedte met twee staanders [mm]

4000

4500

3500

5000

5000 tot 7000*

5000

5500 tot 7000*

Max. uitval [mm]

3000

4000

3500

3500

5500

3500

4000

Niet mogelijk

Niet mogelijk

66

Niet mogelijk

500 (alleen i.c.m. glas)

Niet mogelijk

Niet mogelijk

LED spots

LED spots

Niet mogelijk

LED spots

LED spots

LED spots

Max. breedte [mm]

Overstek [mm]
Verlichtingsopties

*Afhankelijk van de uitval en dakoptie

LED spots
*Afhankelijk van de uitval
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UITBREIDINGSOPTIES
Wil jij een sfeervolle tuinkamer creëren in jouw tuin, waar jij met vrienden
en familie het hele jaar door beschut kunt genieten? Terrasoverkappingen
kunnen in veel gevallen uitgebreid worden met:
■ Verandazonwering
■ Glas- en schuifwanden
■ Ritzscreens®

4

■ Windschermen
■ Tuinschermen
Wil je meer informatie over de aanverwante producten voor terrasoverkappingen? Jouw Verano® partner geeft je graag een vakkundig advies dat
afgestemd is op jouw persoonlijke situatie.
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V610 - Oslo | Verandazonwering

2

V760 - Sa Caleta | Schuifbare glaswand

3

V764 - Olivera | Schuifbare glaswand

4

V785 - Serena | Vaste glaswand

3
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V920 - Riva | Antraciet | Glas

facebook.com/verano.nl
facebook.com/verano.be
veranobv
pinterest.com/veranobv
Verano® Zonwering & Rolluiken
www.verano.nl
www.verano.be

Kijk ook eens in onze andere brochures:
Brochure garagedeuren
Brochure glaswanden
Brochure lamellendaken
Brochure markiezen
Brochure raamdecoratie
Brochure ritzscreens®
Brochure rolluiken
Brochure windschermen & schuttingen
Brochure zonneschermen

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
20028047-190226

