
Verandascreen®
De buitengewone zonwering voor elke veranda



Verandascreen®

VENTILATION

SUNPROTECTION
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Inleiding
Verandascreen® staat al jarenlang bekend als een uiterst efficiënte en budget
vriendelijke buitenzonwering voor de klassieke of moderne veranda. Het is 
een betrouwbaar en mooi afgewerkt zonweringsysteem.
Dankzij de discrete vormgeving en de ruime kleurkeuze in doeken en profie
len harmonieert Verandascreen® perfect met de woning.
De hoogtechnologische doeken garanderen een aangename leeftemperatuur. 
Verandascreen® filtert het felle zonlicht tot een aangename sfeer en helpt zo 
verkleuring van het interieur te voorkomen.
Verandascreen® is gemakkelijk en snel te plaatsen door de vakman en geniet 
van 5 jaar garantie.

Product
• Jarenlange ervaring maakt van Verandascreen® de kampioen in veranda

zonwering
• Degelijk, betrouwbaar en mooi afgewerkt zonweringsysteem
• Elektrische aandrijving d.m.v. buismotor
• Ongeëvenaarde doekspanning dankzij het ingenieus spansysteem
• Alle doeken hebben een zéér hoge zonweringcoëfficiënt
• Combineerbaar met Soltis® of acryldoeken met hoge zonweringcoëfficiënt
• Polyesterdoek Soltis® in zeer ruim kleurengamma verkrijgbaar
• Soltis® 86/92/93: geen minimale hellingshoek
• Profielen verkrijgbaar in alle RAL kleuren

Toepassingen
• Toepasbaar bij alle schuinliggende beglazing bvb. veranda’s, pergola’s en 

wintertuinen
• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
• Verandascreen® is ook geschikt voor bouwprojecten, waar aan de zon

wering zeer hoge eisen worden gesteld. Om een optimaal resultaat te 
bekomen, moet er een overleg zijn tussen de architect, de promotor en de 
leverancier van de zonwering.

Technische kenmerken
• Max. afmetingen:

 Enkel:  maximale breedte: 4500 mm
  maximale uitval: 7000 mm
  maximale oppervlakte: 16 m2 zonder doekondersteuningsrol
   21 m2 met doekondersteuningsrol
 Koppelbaar (onderling gekoppeld): 
  maximale breedte van 9000 mm
  maximale uitval: 7000 mm
  maximale oppervlakte: 21 m2/deel 

• Aluminium behuizing: H 175 mm x D 230 mm
• Topbottom montage

Garantie
• 5 jaar productgarantie
• 10 jaar garantie op lakwerk
• Conform Europese norm EN 13561, windklasse 3
• Prestatieverklaring DOP 201409F003
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Dealer

RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te 
brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu

N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A 
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu


