Glaswanden

• Langer buiten genieten
• Volledig transparant; geen belemmering van het uitzicht
• Een geluiddempend effect
• Als ruimteverdeler of voor beschutting op terras/balkon
• Toepasbaar bij alle Verano® terrasoverkappingen!
• Populair bij horecaterrassen
• Twee varianten: instapmodel en luxe

www.verano.nl
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“Flexibel schuifsysteem” | V760 - Sa Caleta

De Sa Caleta glaswand bestaat uit losse volglazen panelen
die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. U kunt per
paneel bepalen of u deze open of dicht schuift. Dit zorgt
voor een speels effect.

Flexibel
Deze glazen wand is breed toepasbaar en zeer flexibel in
gebruik. Denk aan plaatsing op een balkon of het afsluiten
van een Verano® terrasoverkapping. Zo ontstaat er een
beschutte glazen ruimte zonder dat het zicht naar buiten
en de inval van daglicht worden beperkt.

Technische informatie
-

Glas: 8 millimeter dik, gehard
Eén glaswand is 4- of 6-delig*
Maximale breedte: 4,75 meter*
Onderschuifsysteem
Aluminium profielen standaard in ivoor (RAL 9001),
wit of antraciet structuurlak (VS 716)
* Informatie is gebaseerd op 1 paneel per rail. De glaswand kan uit meer dan 6 delen bestaan, maar dan worden er meerdere
panelen op één rail geplaatst. Gevolg: de panelen kunnen niet worden ingeschoven tot één compact pakket. Er ontstaan dan dus twee glaspakketten.

“Glaswand met meeneemfunctie” | V762 - Talamanca
De V762-Talamanca is een stevige glaswand die van allerlei
gemakken is voorzien. De losse volglazen panelen zijn met
een ingebouwde meenemer aan elkaar verbonden. Bij het
openen of sluiten van het eerste paneel zorgt dit ingenieuze
systeem ervoor dat de overige schuifpanelen automatisch
meebewegen. Dat zorgt voor extra gemak en comfort.

Comfort
Met de V762-Talamanca ontstaat een luxe glaswand die
bescherming biedt tegen weer en wind. Door de lage opstap,
goede afdichting en vrije afwatering is dit glazen systeem in
veel situaties toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan het
afsluiten van balkons, terrasoverkappingen en ruimtes
binnenshuis.

Technische informatie
-

Glas: 10 millimeter dik, gehard
Eén glaswand is 1-, 2-, 3-, 4-, 5- of 6-delig*
Maximale breedte: 6 meter*
Onderschuifsysteem
Waterafvoer in de onderrails
Afsluitbaar met een hendel aan de binnenzijde
Aluminium profielen in ivoor (RAL 9001), wit of
antraciet structuurlak (VS716)

Schuifrichting en pakketopbouw glaspanelen (van buitenaf gezien)
Pakket links

Pakket rechts

Pakket links

Pakket links en rechts

Pakket rechts

Pakket links en rechts, sluiting in het midden

* Informatie is gebaseerd op 1 paneel per rail. De glaswand kan uit meer dan 6 delen bestaan, maar dan worden er meerdere
panelen op één rail geplaatst. Gevolg: de panelen kunnen niet worden ingeschoven tot één compact pakket. Er ontstaan dan dus twee glaspakketten.
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Garantie
Een glaswand schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te
genieten. Daarom zijn onze glaswanden gemaakt van de
beste kwaliteitsmaterialen en geven wij u 5 jaar garantie.
De garantie geldt mits alle voor montage, gebruik en
onderhoud goed worden opgevolgd. Laat u van tevoren
goed adviseren door uw Verano® dealer.

Over Verano®
Verano® producten zijn van uitstekende kwaliteit,
gemakkelijk in gebruik en speciaal voor u op maat
gemaakt. Bij Verano® vinden wij comfort belangrijk.
Onze zonweringoplossingen zijn dan ook ontworpen
om het leven gemakkelijker en plezieriger te maken.
Op onze website www.verano.nl kunt u kennismaken
met de overige producten in ons brede assortiment
binnenzonwering, buitenzonwering, buitenlevenproducten, rolluiken en garagedeuren.

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Binnenzonwering | Garagedeuren

Uw Verano® dealer:

comfort at home

comfort at work

comfort in design

