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V860-Levanto
V880-Rapallo



In alle vrijheid genieten
Niets is zo veranderlijk als het weer. Er zijn dagen waarop 

uw behoefte aan schaduw of zon groot is, maar ook een 

spatwaterdichte overkapping is een aanwinst voor uw terras. 

Lamellendaken zijn dé oplossing voor het veranderlijke klimaat. 

Een lamellendak biedt namelijk alle vrijheid om zo optimaal 

mogelijk te kunnen genieten van het leven buiten. De lamellen 

van een lamellendak zijn op ieder moment volledig elektrisch 

te openen en/of te sluiten. Kortom: een lamellendak is een 

verrijking van uw huis en uw tuin.

Veelzijdige oplossingen
De collectie lamellendaken bestaat uit twee unieke typen: 

lamellendak Levanto en lamellendak Rapallo. De lamellen van 

de Levanto kunnen naar wens gekanteld worden zodat u zelf 

de hoeveelheid zonlicht kunt doseren. Het Rapallo lamellendak 

heeft een openschuivende lamelconstructie. 

Dit betekent dat u de lamellen kunt kantelen maar ook volledig 

open kunt schuiven. Beide lamellendaken geven u nog meer het 

gevoel van buiten .

Gegarandeerde kwaliteit 
Lamellendaken van Verano® worden speciaal voor u op maat 

gemaakt. Een lamellendak past daarom altijd in uw persoonlijke 

situatie. Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze 

producten en daarom ontvangt u maar liefst vijf jaar garantie op 

uw lamellendak(en). 
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Vrijstaand 
Standaard wordt uw lamellendak vrijstaand geplaatst. 

Het lamellendak bestaat in dit geval uit vier staanders 

of, indien gekoppeld, uit zes staanders.

Gevelmontage
De gevelmontage houdt in dat één zijde van het lamellendak 

geplaatst wordt tegen de gevel. Er is in dit geval dus sprake 

van één of twee staanders of, indien gekoppeld, uit twee of 

drie staanders. Dit is afhankelijk van de aanbouwsituatie. 

Bouwtypes lamellendaken
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Verschillende bouwtypes
Om te kunnen voldoen aan uw wensen, kunnen de 
lamellendaken op verschillende manieren geplaatst worden. 
Er zijn vier verschillende bouwtypes mogelijk voor uw 
lamellendak(en): vrijstaand, gevelmontage, integratie 
en opbouw. Uw Verano® dealer kan u adviseren over de 
specifieke mogelijkheden voor uw situatie. 

Meest
verkocht

Integratie of opbouw
Het lamellendak is tevens integreerbaar in een bestaande 

situatie. Er worden dan geen staanders toegepast.
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Laat u overweldigen door de gedetailleerde afwerking, robuuste 
aluminium constructie en het strakke design van lamellendak 
Levanto. Het dak van de Levanto wordt gevormd door lamellen 
die openen en sluiten door middel van een fluisterstille motor. 
Als de lamellen zijn gesloten ontstaat een spatwaterdichte 
overkapping die een schaduwrijke plek creëert in uw tuin. 

“Geniet samen met 
  familie en v rienden!”
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Lamellendak V860 - Levanto

Standaard uitvoering 
De Levanto wordt standaard uitgevoerd als een 
vrijstaande, spatwaterdichte constructie van 
gepoedercoat aluminium. Het lamellendak is standaard 
uitgerust met elektrische bediening en een handzender. 
De Levanto is leverbaar in alle RAL-kleuren en 
structuurlakken. 

Uitbreidingsopties 
Om uw tuinbeleving compleet te maken kunt u 
lamellendak Levanto uitbreiden met verschillende 
opties. Zo kunt u onder andere kiezen voor LED 
inbouwverlichting, de V599R-Ritzscreen®, glazen 
wanden, windschermen en schuttingen. 

Tip van Verano®: Wilt u het gevoel met buiten behouden? 

Kies voor lamellen in een lichte kleur om een open gevoel 

te creëren! De constructie en de lamellen kunnen zonder 

meerprijs uitgevoerd worden in verschillende kleuren.

V599R - Ritzscreen®
Het toepassen van de V599R-Ritzscreen® zorgt ervoor dat 
u de zijkant(en) van uw Levanto lamellendak kunt afsluiten. 
Dit is de ideale oplossing voor extra bescherming en 
beschutting. 



Kantelbare en openschuivende lamellen vormen het sfeervolle 
dak van lamellendak Rapallo. De lamellen openen, sluiten 
en kantelen met behulp van een fluiterstille motor. De 
openschuivende lamelconstructie laat u elk moment optimaal 
genieten! In gesloten positie vormt de Rapallo zich tot een 
spatwaterdichte en schaduwrijke oplossing voor uw tuin.
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“Maak uw tuinbeleving compleet!”
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Lamellendak V880 - Rapallo

Standaard uitvoering
De Rapallo wordt standaard uitgevoerd als een 
vrijstaande, spatwaterdichte constructie van 
gepoedercoat aluminium. Het lamellendak is standaard 
uitgerust met elektrische bediening en een handzender.  
De Rapallo is leverbaar in alle RAL-kleuren en 
structuurlakken.

Uitbreidingsopties 
Om uw tuinbeleving compleet te maken kunt u 
lamellendak Rapallo uitbreiden met verschillende opties. 
Zo kunt u onder andere kiezen voor de V599R-Ritzscreen®, 
glazen wanden, windschermen en schuttingen.

Schuifwand Talamanca
De Talamanca glaswand is een stevige, glazen schuifwand 
die van alle gemakken is voorzien. Een ingebouwde 
meenemer zorgt ervoor dat de losse volglazen panelen 
aan elkaar verbonden zijn. Op deze manier kunt u uw 
lamellendak in één beweging openen en afsluiten!
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“Buiten met binnen verbinden”

Een complete tuinkamer creëert u met de verschillende 
mogelijkheden in glaswandsystemen. Het is tevens een 
manier om uw lamellendak comfortabel te openen en/of te 
sluiten. Verano® biedt vijf verschillende glaswanden, ieder 
met unieke eigenschappen.

Glasafdichting Serena
De Serena is een vaste glasafdichting waarmee u de 
zijkanten van uw lamellendak kunt afsluiten. U kunt 
met deze glaswand een beschutte ruimte creëren 
met veel glas en licht.

Schuifpui Solano
De Solano is een glazen schuifpui waarmee u de 
voorkant van uw lamellendak kunt afsluiten. U kunt 
de Solano schuifpui combineren met de Serena 
glasafdichting en zo uw lamellendak volledig 
afsluiten.

Meer inspiratie | Glaswanden
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Glaswand Sa Caleta
De Sa Caleta is een glazen schuifwand en bestaat uit losse 
panelen die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. 
Zo kunt u de glazen schuifwand afhankelijk van het
 weer gedeeltelijk of helemaal open en dicht schuiven. 
De Sa Caleta schuifwand is hierdoor uitermate geschikt 
als afsluiting van uw lamellendak(en).

Vouwwand Moli
De Moli is een functionele vouwwand met een luxe 
meeneemfunctie. Het onderschuifsysteem zorgt dat 
krachten op het lamellendak worden vermeden. De Moli 
is wind- en waterdicht en zowel naar links als naar rechts 
open te schuiven. Vouwwand Moli kan aan de binnenzijde 
afgesloten worden met een handgreep.

Schuttingen
Schuttingen zorgen voor privacy en kunnen dienen als 
tuin- en/of terrasafscheiding. U kunt de schutting geheel 
afstemmen op uw wensen en zo een unieke stijl en 
terrasafscheiding creëren. De collectie schuttingen bestaat 
uit twee typen: de veelzijdige en elegante Martinique 
schutting en de praktische Tarifa schutting. U kunt zelf de 
vulling bepalen van uw Martinique schutting. U heeft onder 
andere de keuze uit beweegbare lamellen, helder- of mat 
glas, volkern of een perforatieplaat. De Tarifa schutting 
bestaat volledig uit aluminium en kan tevens functioneren 
als windscherm.

Meer inspiratie | Glaswanden en schuttingen
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Meer inspiratie | Windschermen

Windschermen
Windschermen zorgen voor beschutting in de tuin en op het 
terras. Een windscherm laat u van vroeg in het voorjaar tot 
laat in het najaar genieten van de zon. De windschermen 
uit de Verano® collectie zijn ontwikkeld om het buitenleven 
aangenamer te maken en worden speciaal voor u op maat 
gemaakt, tot op de millimeter nauwkeurig. De collectie 
bestaat uit twee verschillende typen: het vaste Biarritz 
windscherm en in hoogte verstelbare Lüderitz windscherm. 
U kunt de beide windschermen onder uw lamellendak 
plaatsen voor extra beschutting en een windvrij terras.

Windscherm Biarritz 
Het veelzijdige windscherm Biarritz zorgt voor een windvrij 
terras. Het windscherm Biarritz is namelijk op iedere 
gewenste plek te plaatsen en samen te stellen naar uw 
persoonlijke wens. Het Biarritz windscherm is deels uit te 
voeren in volkern (Trespa), daarnaast kan het windscherm 
op meerdere manieren gemonteerd worden: met een pin in 
de grond, via een voetplaat, op de grond of verrijdbaar op 
wieltjes.

Windscherm Lüderitz
Het Lüderitz windscherm is een beweegbaar windscherm, 
uniek in Nederland en zeer populair! De kracht van dit 
windscherm is dat u het in of uit kunt schuiven. Heeft 
u behoefte aan een koel briesje? Dan schuift u het 
windscherm in. Wilt u uit de wind zitten? Dan schuift u 
het scherm heel gemakkelijk uit. Windscherm Lüderitz 
is standaard voorzien van elektrische bediening zodat u 
met slechts één druk op de knop uw windscherm kunt 
bedienen.



Over Verano®

Over Verano®
Verano® producten zijn van uitstekende kwaliteit, 
gemakkelijk in gebruik en speciaal voor u op maat 
gemaakt. Onze zonwering oplossingen zijn ontworpen 
om het leven gemakkelijker en plezieriger te maken. 
Maak op www.verano.nl kennis met de overige 
producten in ons brede assortiment buitenzonwering, 
raamdecoratie, buitenleven producten, rolluiken en 
garagedeuren!
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Uw Verano® dealer:

B u i t e n z o n w e r i n g  |  R o l l u i k e n  |  B u i t e n l e v e n  |  R a a m d e c o r a t i e  |  G a r a g e d e u r e n

Verano Nederland 
Bedrijfsweg 8 
NL - 5683 CP Best 
Tel. +31(0)499 330 335
www.verano.nl

Verano België
Marlylaan 15 
B - 1120 Neder-Over-Heembeek 
Tel. +32(0)2 270 42 02
www.verano.be

pinterest.com/veranobv veranobvfacebook.com/verano.nl
facebook.com/verano.be


