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Rolpoorten
• Rolpoort RV 55 
• Rolpoort RV 77
• Vision Door
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www.verano.be



2

Een veilig gevoel
Met rolpoorten van Verano® kiest u voor gemoedsrust. Een sterke, veilige 

en praktische oplossing om grotere oppervlakten af te sluiten of als 

alternatief voor een garage-poort. De rolpoorten werken als goed hang- 

en sluitwerk. Bij ongewenst bezoek blokkeren de lamellen door de 

ophangveer.  Ze kunnen niet opgetild worden. 

Verano® rolpoorten vormen een excellente zon- en hittewering in de 

zomer en zorgen voor extra isolatie en energiebesparing in de winter. 

Rolpoorten zijn tevens goede geluidsisolatoren.

Voor jaren plezier
Wilt u rolpoorten die jarenlang storingsvrij hun werk doen? De lamellen 

van Verano® zijn gearrêteerd waardoor ze onderling niet kunnen verschui-

ven of vastlopen. Ongevoelig voor stof en vocht door de roestvrije 

industrielagers. Ze zorgen voor stabiel op- en afrollen en doen soepel 

hun werk.

In harmonie met het pand
Met rolpoorten van Verano® maakt u een goede keuze. de rolpoorten 

zijn fraai van vorm en zijn verkrijgbaar in vele kleuren. Alle rolpoorten 

worden op maat gemaakt. U bent verzekerd van een sluitend samenspel 

met uw pand! Een combinatie van kastkleuren met lamelkleuren 

is mogelijk.

Vision Door
Voor de detailhandel heeft Verano® de Vision Door, gemaakt van 5 mm 

dik transparant polycarbonaat. Naast de hoge transparantie is het ook 

nog eens kraswerend.

De Vision Door is ideaal voor: 

- Etalages, zowel binnen als buiten;

- Balie, receptie of counters.

Wilt u graag het zekere voor het onzekere nemen? Het nuttige met het  

aangename combineren? Dan weet u de rolpoorten van Verano® op 

waarde te schatten. Deze rolpoorten combineren een veilig gevoel met 

duurzaam-heid en vormgeving. Sterke geleiders, lamellen met zicht-

venster en ventilatieprofiel en een soepele werking, het is allemaal 

mogelijk met de Verano® rolpoorten. De maatvoering in hoogte kan 

variëren van 1 tot maar liefst 4 meter.

Rolpoort voorzien van ventilatieprofielen

De Vision Door toegepast in een etalage



Bedieningscomfort voor uw rolpoort
Rolpoorten worden op een uiterst eenvoudige, gebruiksvriendelijke manier 

bediend, uiteraard elektrisch. Een kwalitatief sterke motor doet het zware 

werk. De afstandsbediening is voor u!

De afstandsbedieningen zijn ideaal om uw rolpoort op afstand te openen 

en te sluiten. Met één afstandsbediening bestuurt u één of meerdere rol-

poorten, tegelijk of individueel. Het systeem is flexibel en biedt vrijheid 

en gemak.
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Eigenschappen

arrêteren 

Ophang veer

Dikwandige  

stalen buis 1 mm

Mooie afgeschuinde 

kasten in vele kleuren

inlooprollen en 

afsluitrubbers

zorgen voor een 

geruisloze werking

en optimale afdichting

industrie lager, optioneel 

met afrolbeveiliging

Sterke geëxtrudeerde 

aluminium geleiders

Dubbelwandig 

aluminium, 

dubbelgemoffeld 

en geïsoleerd. 

Uitvoering RV77 

optioneel met 

zichtvenster 

en/of ventilatieprofiel.

Uitvoering Vision Door: 

5 mm dik transparant 

polycarbonaat met 

aluminium schakel.

Sterke geëxtrudeerde 

aluminium onderlat 

met rubber voor 

optimale afdichting 

en soepel werking.

Lamelkleuren

De afgebeelde kleuren kunnen

afwijken van de werkelijke kleuren.
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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  |  B i n n e n z o n w e r i n g  |  G a r a g e d e u r e n

comfort at home comfort at work comfort in design

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 www.verano.nl kunt u kennismaken met de overige producten 

in ons brede assortiment binnenzonwering, buitenzonwering, 

buitenlevenproducten, rolluiken en garagedeuren.

Garantie
Een rolpoort schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten. 

Daarom is ons assortiment rolpoorten gemaakt van de beste kwaliteits-

materialen 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.

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


