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Met de collecties van Verano® creëert u een warme en sfeer-
volle omgeving. geheel passend bij uw eigen woonstijl. 

Onze collecties bestaan uit een veelzijdig pallet aan kleuren, 
stoffen, dessins en ontwerpen. Er zijn talloze mogelijkheden 
om uw ramen aan te kleden: van jaloezieën tot vouwgor-
dijnen en van traditioneel tot modern. Er is altijd een 
Verano® product dat bij u past! 

Veiligheid staat bij ons voorop. Onze raamdecoratie 
producten zijn daarom afgestemd op de strenge Europese 
veiligheids- en kwaliteitseisen voor kindveiligheid. Hiermee 
proberen wij het risico op ongelukken met koorden en 
kettingen van raamdecoratie te verkleinen. 

Laat u inspireren door onze bijzondere collectie raam-
decoratie. Ga langs bij uw Verano® dealer om u vakkundig 
te laten adviseren over de mogelijkheden voor uw 
persoonlijke situatie. Voor meer informatie en inspiratie 
kunt u ook terecht op www.verano.nl.

Een compliment voor uw raam
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HOUTEN JALOEZIEËN 
Praktisch, decoratief en ecologisch verantwoord

De natuurlijke schoonheid
  van hout straalt warmte, 
    karakter en duurzaamheid uit
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Jaloezieën van hout zijn immens populair. Dat is begrijpelijk 
want hout brengt een natuurlijk warme sfeer in uw woning. 
Onze collectie houten jaloezieën bevat verschillende kleuren. 
Zo is er voor ieder interieur een bijpassende jaloezie. Geef 
jaloezieën een extra unieke uitstraling met een van de ladder-
bandkleuren. De houten jaloezieën zijn elektrisch of hand-
matig te bedienen. Elektrische bediening vergroot het woon-
comfort aanzienlijk. 

Met houten jaloezieën van Verano® haalt u de natuur naar 
binnen. Onze jaloezieën zijn namelijk gemaakt van hoog-
waardig FSC-gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde 
bossen.
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Ook zo'n fan van shutters? Vanaf nu biedt Verano® een 
fantastisch alternatief: jaloezieshutters. Dit zijn houten 
jaloezieën met een brede lamel. Doordat de lamelbreedte 
gelijk is aan die van de meeste shutters, hebben ze dezelfde 
sfeervolle en authentieke uitstraling. De speciale houten 
jaloezieën zijn eenvoudig te monteren en hebben geen naar 
voren scharnierende panelen. Hierdoor kunnen planten, 
vazen en andere woonaccessoires gewoon in de venster-
bank blijven staan.

Shutters bestaan uit losse panelen van gemiddeld 80 cm 
breed. Vaak moeten er dus meerdere panelen naast elkaar 
worden geplaatst om de gewenste breedte te creëren. 
Houten jaloezieën van Verano® kunnen daarentegen per 
stuk een breedte van 3 meter beslaan. Hierdoor zijn er veel 
minder losse systemen nodig om dezelfde oppervlakte te 
bedekken. Dit scheelt niet alleen in de kosten, maar zorgt 
ook voor een rustiger en strakker geheel.

JALOEZIESHUTTERS 
Sfeervol, authentiek en praktisch

Een fantastisch alternatief voor shutters



Een prachtige warme lichtf iltering
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Stoffen jaloezieën hebben een verfijnde en warme 
uitstraling. Er is een keuze uit 30 verschillende 
kleuren stof, variërend van verschillende lichte 
tinten tot rijke warme kleuren. De stoffen hebben 
een anti-statische coating die stofdeeltjes weert 
en onderhoudsvriendelijk is. Bovendien is bij 
jaloezieën van stof zelf te kiezen hoe lichtdoor-
latend de lamellen mogen zijn.

De stoffen jaloezieën zijn handmatig of elektrisch 
te bedienen. Handmatige bediening, middels 
trekkoord en tuimelaar, is geruisloos en soepel. 
Met elektrische bediening wordt de lichtinval 
geregeld met slechts één druk op de knop.

STOFFEN JALOEZIEËN 
Spannend, verfijnd en warm

Creeer een prachtige combinatie 
  met de stoffen in uw interieur

¨



ALUMINIUM JALOEZIEËN 
Strak, elegant of industrieel

Van geraff ineerd en subtiel tot stoer en robuust
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Aluminium jaloezieën zijn erg functioneel. Wanneer de 
jaloezieën sluiten, weerkaatst het aluminium de zon en 
warmte naar buiten zodat het binnen lekker koel en donker 
is. In open toestand zorgt de lichtweerkaatsing juist voor 
warmte en meer natuurlijk licht in huis. De breedte van de 
lamel bepaalt de uitstraling van de aluminium jaloezie. 
Hoe breder het raam, hoe breder de lamel. Door de  
verschillende lamelbreedtes, is er altijd een passende 
uitstraling te vinden. 

Er zijn meerdere bedieningsmogelijkheden. Met een 
tuimelstang en trekkoord kantelen de lamellen in een 
handomdraai in de juiste stand. Een eindeloos koord 
of slingerstang heeft geen loshangend koord, wat deze 
opties zeer veilig en kindvriendelijk maakt. Bent u op 
zoek naar ultiem gemak en comfort, kies dan voor 
elektrische bediening.



Een ideaal systeem, 
         toepasbaar op ieder raam
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Een click-fix jaloezie wordt in het kozijn gemonteerd. Het ophang-
systeem zit verstopt in het kozijn, waardoor de jaloezie en het 
kozijn één geheel vormen. Beschikt u over een aantal draai-kiep-
ramen? Dan is dit de ideale oplossing! 

Stijlvolle afwerking
Het Smartfit frame is speciaal ontwikkeld voor de Verano® 
raamdecoratie producten. Het frame kan eenvoudig op het kozijn 
geklikt worden door middel van steuntjes. Ontsierende boor- en 
schroefgaten zijn hierdoor verleden tijd en uw raamdecoratie 
krijgt een extra stijlvolle uitstraling.

CLICK-FIX & SMARTFIT 
Fris, comfortabel en modern
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PLISSÉGORDIJNEN 
Praktisch, sfeervol en veelzijdig

Sfeermakers bij u itstek
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Met een plisségordijn kiest u voor gebruikersgemak. De plissé 
is op elke gewenste positie vast te zetten, zodat de juiste 
hoeveelheid licht de kamer binnendringt. Plisségordijnen 
zijn geraffineerd, subtiel en fantastische sfeermakers. Plissé-
gordijnen hebben een compact ophangsysteem en zijn 
geschikt voor elk type raam. Zelfs draai-kiepramen en 
koepels laten zich gemakkelijk met een plissé bekleden.

Bepaal zelf welk deel van het raam u wilt afschermen en waar 
inkijk mogelijk is. De stof van een plissé is namelijk in smalle 
plooien gevouwen die als een harmonica op of uit elkaar te 
schuiven zijn. Een plissé is een meerwaarde voor elk interi-
eur. Trendy, sober, uitgesproken of klassiek. De collectie van 
Verano® bestaat uit zeer verfijnde stoffen en modieuze kleuren. 
De stoffen variëren in transparantie; van lichtdoorlatend tot 
volledig verduisterend.
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Rolgordijnen zorgen voor privacy en beschermen tegen een 
laaghangende zon. Rolgordijnen zijn puur, eenvoudig en 
stralen rust uit. Om dit te onderstrepen komen rolgordijnen 
het best tot hun recht met een stof in een effen kleur. Verano® 
heeft een eigen collectie met prachtige uni kleuren van de 
beste kwaliteit. Van wit tot feloranje en van bosgroen tot 
modern grijs. Bovendien bestaat de keuze voor een licht-
doorlatende of een verduisterende stof. De rolgordijnstoffen 
bestaan uit 100% polyester.

Bij Verano® wordt uw rolgordijn op maat gemaakt zodat het 
precies bij uw persoonlijke situatie past. 

ROLGORDIJNEN 
Strak, puur en ongecompliceerd

Creeer rust in uw interieur met 
             het strakke uiterlijk van rolgordijnen

¨



ELEKTRISCHE ROLGORDIJNEN 
Comfortabel, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
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Met slechts één druk op de knop openen en sluiten elektri-
sche rolgordijnen automatisch. Elektrische rolgordijnen gaan 
langer mee doordat ze altijd gelijkmatig worden opgerold. 
Bovendien is elektrische bediening ideaal bij ramen op moei-
lijk bereikbare plaatsen.

Elektrische rolgordijnen van Verano® zijn uitgerust met 
apparatuur van Somfy®. Somfy® is de bekendste leverancier 
van elektrische aandrijvingen en toebehoren voor alle soor-
ten raamdecoratie en zonwering. Kortom: met een elektrisch 
rolgordijn bent u verzekerd van een gebruiksvriendelijk en 
betrouwbaar product.

  Vergroot uw wooncomfort 
met een elektrisch rolgordijn



LINEE SHADES 
Revolutionair, warm en uniek

Het beste van twee werelden samen
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Het Linee Shade rolgordijn brengt het beste van twee werelden 
samen: de warme uitstraling van een gordijn en de praktische 
eigenschappen van een jaloezie. De Linee Shade is een rol-
gordijn met twee soorten stof: transparant en niet-transparant.
De stof wordt dubbel gebruikt, waarbij de achterste laag 
gefixeerd is en de voorste verschoven kan worden. Hierdoor 
is het mogelijk de transparante banen van beide lagen op 
elkaar te schuiven (lichtdoorlatend) of juist over de niet-
transparante banen te plaatsen (lichtwerend).

De Linee Shade heeft een eigen unieke kleurencollectie. 
Deze bestaat uit ruime variatie aan eigentijdse kleuren. 
Er is gegarandeerd een kleur die past bij uw persoonlijke 
smaak en interieur.



Geef uw interieur karakter 
         en een natuurlijke uitstraling
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Vouwgordijnen passen naadloos bij elke stijl. Daarom zijn ze voor 
veel interieurs de perfecte oplossing. Vouwgordijnen zijn net zo 
functioneel als klassieke gordijnen, maar ogen meer hedendaags. 

Met de keuze van de stof bepaalt u de sfeer die uw vouwgordijn 
uitstraalt. Kies uit een groot palet aan kleuren, hoogwaardige 
materialen en diverse transparanties. Een natuurlijke linnen-look, 
basic wit of vurig rood. Het is allemaal mogelijk. De stof bestaat 
uit een combinatie van polyester en katoen of enkel polyester. 
Er zijn meerdere uitbreidingsopties, zoals een volant (half of heel) 
en baleinen aan de voorzijde.

VOUWGORDIJNEN 
Zacht, natuurlijk en modern
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KUNSTSTOF LAMELLEN 
Stijlvol, tijdloos en praktisch

Een geliefde variant

Kunststof is kleurvast, brandvertragend, waterbestendig en 
gemakkelijk te reinigen. Daardoor is deze variant uitermate 
geschikt voor toepassing in keukens en badkamers. Met kleur 
kunt u uw persoonlijke stijl tot uiting laten komen. Ga voor 
uitdagend, neutraal, trendy of klassiek: de kleurencollectie 
van Verano® heeft het allemaal. 

Verticale lamellen zijn ideaal voor het reguleren van licht en 
zorgen voor privacy. Maar wist u ook dat kunststof lamellen 
uw huis kunnen verdedigen tegen schadelijke huisbacteriën? 
Verano® heeft een unieke lijn verticale kunststof lamellen met 
een antibacteriële bescherming. De werking is ongekend: de 
bacteriële besmettingsgraad daalt met 99,9%.



Aluminium lamellen geven een woonkamer, slaapkamer 
of kantoor een strakke en eigentijdse uitstraling. Bovendien 
zijn ze gemakkelijk te reinigen, waterbestendig en brandver-
tragend. De collectie van Verano® bevat aluminium lamellen 
met mooie metallics, praktische perforaties en stijlvolle 
structuren. Verschillende creatieve dessins zetten een 
onderscheidende en eigenwijze sfeer neer.

Kies voor een handmatige of elektrische bediening. Een elek-
trische bediening, met afstandsbediening of schakelaar, geeft 
u jarenlang onbezorgd gebruikerscomfort. Met een hand-
matige bediening openen, sluiten en roteren de lamellen 
geruisloos en soepel.

ALUMINIUM LAMELLEN
Stijlvol, tijdloos en praktisch

Strak, eigentijds en elegant

17
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STOFFEN LAMELLEN 
Stijlvol, tijdloos en praktisch

Een prachtige warme lichtf iltering

Ramen stralen onmiddellijk warmte uit wanneer ze met stoffen 
lamellen bekleedt zijn. Stof heeft een prachtige lichtfiltering en 
beweegt lichtvoetig met de lucht mee. Hierdoor hebben stoffen 
lamellen een minder zwaar effect dan lamellen van kunststof 
of aluminium. Bovendien biedt stof vele mogelijkheden voor 
texturen en transparanties.

Een stoffen lamel met de juiste kleur en structuur maakt een 
huis uniek en persoonlijk. Er is volop keus! Van grove natuur-
lijke texturen tot egale uni-kleuren, van een linnenlook tot 
stoer metallic.
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VERTICAL STRINGS 
Speels, eigentijds en persoonlijk

De lamellen van vertical strings bestaan uit smalle koordjes polyester 
die zwierig met de lucht mee deinzen. Dit type raamdecoratie is uiter-
mate geschikt voor buitendeuren en scheidingswanden; loop er 
gemakkelijk doorheen terwijl de koordjes gesloten zijn.  

Vertical strings zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren. Zo is er 
voor ieder wat wils! De elektrische bediening, met afstandsbediening 
of schakelaar, geeft u jarenlang onbezorgd gebruikerscomfort. Met een 
handmatige bediening openen, sluiten en roteren de koordjes geruis-
loos en soepel.

Zwierige raamdecoratie



Verano® raamdecoratie is beschikbaar met elektrische 
bediening. De ingebouwde elektrische motor maakt koorden 
en kettingen overbodig: nooit meer last van in de knoop 
geraakte koorden en kettingen en met één druk op de knop 
al uw raamdecoratie bedienen! Zo geniet u van extra comfort 
en gebruikersgemak. Elektrische raamdecoratie is ontworpen 
met oog op veiligheid en bedieningsgemak, daardoor is 
elektrische raamdecoratie ook dé meest veilige keuze als 
het gaat om de bescherming van uw kinderen.

ELEKTRISCHE BEDIENING 
Stil, veilig en simpel

Bediening in een handomdraai ̀̀
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Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en 
constant bezig deze te ontdekken. Hierdoor kunnen de meest 
simpele meubelstukken en huishoudelijke artikelen al een 
potentieel gevaar voor ze vormen, zo ook de koorden en ket-
tingen van raamdecoratie. Kindveiligheid is topprioriteit voor 
Verano®. 

Om de risico’s op verwurging of inwendige verstikking uit te 
sluiten, heeft de Europese Commissie de veiligheidsvoor-
schriften voor raamdecoratie aangescherpt. Onze producten 
worden dan ook volledig afgestemd op de nieuwe en herziene 
normen. De voorschriften gelden voor alle raamdecoratie 
producten van Verano®, waaronder onze jaloezieën, rolgor-
dijnen, plisségordijnen, vouwgordijnen en verticale lamellen.

KINDVEILIGHEID 
Kindveiligheid is topprioriteit voor Verano®

Veiligheid boven alles!

21
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Verano® is uniek als het gaat om de totale collectie producten
raamdecoratie, buitenzonwering, rolluiken, buitenleven en 
garagedeuren. In de missie van Verano® staat het woord 
‘comfort’ centraal. Met kwalitatief hoogwaardige zonwering-
oplossingen zorgt Verano® namelijk voor comfort in uw huis 
en uw tuin.

De producten van Verano® worden verkocht via een uitgebreid 
netwerk van professionele dealers en zonweringspecialisten. 
Onze dealers weten het antwoord op uw vragen, geven u per-
soonlijk advies en verzorgen de montage. Bovendien kunt 
u de producten van Verano® in de showroom bekijken, net als 
de stalenwaaiers en kleurencollecties. Zo weet u zeker dat u 
de zonweringoplossing vindt die perfect bij u past. Ga voor 
meer inspiratie naar www.verano.nl en vindt uw dichtstbij-
zijnde Verano® dealer.

DEALERS 
Kennis, expertise en klantgericht

Ook voor onze dealers geldt:
    " your comfort is our concern."

3
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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 zonwering-
oplossingen zijn dan ook ontworpen om het leven 
gemakkelijker en plezieriger te maken.

Op  www.verano.nl kunt u kennismaken met de overige 
producten in ons brede assortiment raamdecoratie, buiten-
zonwering, buitenleven producten, rolluiken en garagedeuren.

Garantie
Raamdecoratie schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te 
genieten. Daarom zijn onze raamdecoratie producten ver-
vaardigd uit de beste kwaliteitsmaterialen en krijgt u twee 
jaar fabrieksgarantie. Laat u voor aankoop vakkundig 
adviseren door uw Verano® dealer. 

CE-Markering
Met de CE-marking tonen we aan dat het product aan de
meest recente Europese (veiligheids)normen voldoet!
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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

comfort at home comfort at work comfort in design

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

facebook.com/verano.nl
facebook.com/verano.be

@veranobv pinterest.com/veranobv


