
MAKE THIS YOUR MOMENT

GLAS- EN SCHUIFWANDEN
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Is de tuin voor jou ook een plek om te ontspannen, met een boek, een goed glas wijn 

of misschien wel beiden? De buitenlucht doet ons goed en ook de zon is in zekere mate  

gezond voor ons, soms kan echter een frisse wind opsteken. Laat je barbecue met  

vrienden hierdoor niet verpesten!

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 glas- en schuifwanden 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!
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V764 - Olivera1 & V785 - Serena2  |  Antraciet

IEDERE DAG  
NAAR BUITEN 
Door glaswanden toe te voegen aan je terrasoverkapping of lamellendak 

kun je op een regenachtige dag toch lekker buiten zijn. Glaswanden laten 

het daglicht binnen, maar creëren een beschutte plek tegen regen en 

wind op jouw terras. Het zicht naar buiten blijft behouden, waardoor jij 

het gevoel hebt van buiten zijn. Is het hartje zomer en wil je van het lichte 

briesje genieten? Dan schuif je de glaswand gemakkelijk open. Naast 

beschutting creër je met glaswanden ook extra leefruimte. In sommige 

gevallen zijn glaswanden tevens toe te passen op balkons, zodat je ook 

hier een windvrije plek creëert.

Terrasoverkapping
V920 - Riva
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BOOST JE 
ENERGIELEVEL 
In het voorjaar en de zomer proberen we op mooie dagen zo veel 

mogelijk buiten te zijn. Maar waarom niet het hele jaar door? Geniet 

het hele jaar door van de buitenlucht en de voordelen die het met zich 

meebrengt. Wist je dat de buitenlucht je energielevel een boost geeft?    

Daarnaast werkt het ook bevorderlijk voor je concentratievermogen.  

Daar profiteren we toch graag van!
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DUURZAAM 
ALUMINIUM

De profielen van onze glaswanden zijn gemaakt 

van hoogwaardig aluminium. Aluminium beschikt 

over de eigenschappen dat het nagenoeg onder-

houdsvrij is en een lange levensduur garandeert. 

Wij zijn trotse eigenaar van het AluEco certificaat. 

De stichting AluEco bevordert duuzaamheid en 

ziet erop toe dat recycling van aluminium tot 

hoogwaardige producten plaatsvindt.

PERFECT 
OP MAAT

Onze glaswanden worden op maat gemaakt. Zo 

past de glaswand altijd in jouw terrasoverkapping 

of lamellendak. Dit kunnen wij realiseren door 

samen te werken met onze Verano® partners. 

Een meetafspraak op locatie zorgt ervoor dat de 

producten altijd passend zijn.

GEGARANDEERDE 
KWALITEIT

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze 

producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar 

garantie op jouw glaswanden. Een Verano® product 

is te herkennen aan het chroomkleurige merklogo 

en aan de sticker met de unieke productcode.

Terrasoverkapping
V908 - Ledro

V764 - Olivera  |  Antraciet
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TYPEN WANDEN

V764 - Olivera  |  Antraciet

Terrasoverkapping
V908 - Ledro

V755 - Nova V762 - Talamanca V764 - Olivera V772 - Moli

V785 - SerenaV780 - Jondal V790 - Solano
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Terrasoverkapping
V920 - Riva Ivoor Wit

Antraciet structuur

PROFIELKLEUREN
De kleur van de profielen is bepalend voor de uitstraling  

van jouw glaswand. De profielen kunnen in iedere gewenste 

kleur gecoat worden. Onderstaande kleuren kunnen wij zelfs 

extra snel leveren. 

MEEST VERKOCHTE PROFIELKLEUREN

GRATIS KLEURSTALEN
Op www.verano.nl/gratis-kleurstalen kun je gratis vijf kleurstalen aanvragen. 

Op deze manier kun je de materialen voelen en de kleuren ‘matchen’ met 

elementen uit jouw interieur.

Scan deze QR-code met de camera van je smartphone en vraag 

direct je gratis kleurstalen aan!
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V755 - Nova
LAMELLEN

HOUT

ALUMINIUM Wit Ivoor Antraciet structuur

Aluminium  |  Wit

Gelakt Vergrijsd
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Glas 8 mm  |  Antraciet

V762 - Talamanca

Glas 8 mm  |  Antraciet

V764 - Olivera
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Glas 33.1  |  Antraciet

V772 - Moli V780 - Jondal

Polycrbonaat  |  Antraciet
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Glas 44.2  |  Wit

V790 - Solano

Glas 44.2  |  Antraciet

V785 - Serena
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AFMETINGEN

Model V755 - Nova   V762 - Talamanca   V764 - Olivera   V772 - Moli   V780 - Jondal V785 - Serena   V790 - Solano  

Type  Schuifwand  Schuifwand  Schuifwand  Vouwwand  Spie Vast  Schuifpui 

Max. breedte [mm] 4000 6000 6000 5500 4000 5000 6000

Max. hoogte [mm] 2800 3000 2750 3000 1000 3200 2600

Vulling  Lamellen hout of aluminium  Gehard glas 10 mm Gehard glas 8 mm of 10 mm Gelaagd glas 33.1  Polycarbonaat 16 [mm] Gelaagd glas 44.2 of polycarbonaat  Gelaagd glas 

Vergrendeling  -  Standaard  Standaard  Standaard  - -  Standaard 

 Inclusief meenemer   -   ✓  ✓   -  -  -   -

Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag uw Verano® partner naar de mogelijkheden. * Alleen geschikt voor V905 - Iseo
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TUINKAMER
Onze glaswanden worden geplaatst onder een terrasover- 

kapping of lamellendak. Wil je een complete tuinkamer in jouw 

tuin, en meer informatie ontvangen over terrasoverkappingen en 

lamellendaken? De Verano® partner geeft je graag een vakkundig 

advies.

Wist je dat je naast glaswanden in veel gevallen ook ritzscreens® 

onder je terrasoverkapping of lamellendak kunt laten plaatsen 

voor wat extra beschutting en privacy?

V764 - Olivera  |  Antraciet

2

1

1 V599R - Ritzscreen® 

V880 - Rapallo2



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
20384869-211115

Kijk ook eens in onze andere brochures:

Brochure garagedeuren
Brochure lamellendaken
Brochure markiezen 
Brochure raamdecoratie
Brochure ritzscreens®
Brochure rolluiken
Brochure terrasoverkappingen
Brochure windschermen en schuttingen
Brochure zonneschermen


