
MAKE THIS YOUR MOMENT

LAMELLENDAKEN
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Tijd buiten doorbrengen doe je het liefst het hele jaar door, weer of geen weer. De tuin 

staat steeds vaker in directe verbinding met het huis en samen vormen beide ruimtes één 

geheel. Buiten zijn wordt buiten leven! Een heerlijke plek in de tuin waar jij in het weekend 

tot rust kunt komen met een goed boek of misschien zelfs wel dé beschutte plek voor jouw 

zwembad of jacuzzi, dat klinkt fantastisch toch?

Wij willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen als buiten, elk moment van de dag 

kunt genieten! Een fijne leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van thuiskomen. Met een 

lamellendak van Verano® maak je van jouw huis zelf een veilig en comfortabel thuis en ben 

je compleet in controle over jouw leefomgeving. Make this your moment!

V870 - Arezzo  |  Gevelmontage  |  Antraciet
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NATUURLIJK LICHT
De tuin en het terras krijgen steeds meer aandacht. Logisch, aangezien we 

onze tijd graag buiten doorbrengen. Door buiten te zijn komen we meer in 

aanraking met natuurlijk licht waardoor wij het gelukshormoon endorfine 

aanmaken. Daarnaast is natuurlijk licht ook goed voor onze huid en ons 

immuunsysteem. Kortom: een waardevolle bijdrage aan een gezonde 

levensstijl!

V870 - Arezzo  |  Wandmontage  |  AntracietV870 - Arezzo  |  Gevelmontage  |  Antraciet
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SCHADUW DOSEREN
Een lamellendak geeft je het gevoel van buiten met het comfort van 

binnen. Je bepaalt namelijk zelf de hoeveelheid schaduw en zonlicht 

dat je toelaat door de lamellen te kantelen of open te schuiven. Bij een 

terras gericht op het zuiden plaats je de lamellen bij voorkeur parallel 

aan de gevel van je woning. Op deze manier is de hoeveelheid zonlicht 

die binnenvalt het beste te controleren. Een terras op het noorden? Dan 

is het slim om de lamellen loodrecht op de muur te plaatsen. De licht- 

inval kan dan vanuit het oosten of westen het beste gereguleerd  

worden. Met de lamellen volledig gesloten creëer je een spatwater- 

dichte overkapping.

V870 - Arezzo  |  Wandmontage  |  Wit
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V599R - Ritzscreen®

DUURZAAM 
ALUMINIUM

De profielen van lamellendaken zijn gemaakt van 

hoogwaardig aluminium. Aluminium beschikt 

over de eigenschappen dat het nagenoeg onder-

houdsvrij is en een lange levensduur garandeert. 

Wij zijn trotse eigenaar van het AluEco certificaat. 

De stichting AluEco bevordert duurzaamheid 

en ziet erop toe dat recycling van aluminium 

plaatsvindt tot hoogwaardige producten met een  

minimum aan milieubelasting.

SNEEUWBELASTING 
EN WINDDRUK

Veiligheid is zowel in als rondom het huis 

belangrijk. Lamellendak Arezzo draagt daarom 

de CE-markering CE NEN-EN 1991. Hiermee 

tonen wij aan dat het lamellendak met maximale 

afmetingen van 6000 bij 4500 mm in Nederland 

voldoet aan de Europese veiligheidseisen voor 

sneeuwbelasting en winddruk volgens CE NEN-

EN 1991.

GEGARANDEERDE 
KWALITEIT

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze 

producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar 

garantie op jouw lamellendak. Onze producten 

zijn te herkennen aan het chroomkleurige 

merklogo en aan de sticker met de unieke 

productcode.

V880 - Rapallo  |  Wandmontage  |  Antraciet
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MEEST VERKOCHTE PROFIELKLEUREN

Wit structuur Antraciet structuur (VS 716)

PROFIELKLEUREN
De kleur van de profielen is bepalend voor de uitstraling van jouw lamel-

lendak. De profielen van lamellendaken kunnen daarom standaard in 

iedere gewenste kleur gecoat worden.

Zwart structuur

V870 - Arezzo  |  Wandmontage  |  RAL 6000
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V870 - Arezzo  |  Opbouw  |  Zwart

MONTAGETYPEN

GEÏNTEGREERD  
OF OPBOUW  

Het lamellendak kan ook worden  

geplaatst op een bestaande bouw- 

situatie. Kies je voor het het montage- 

type integratie/opbouw dan wordt 

het lamellendak uitgevoerd zonder  

staanders.

 GEVELMONTAGE 
 

Wanneer je voor gevelmontage kiest 

wordt het lamellendak met één zijde 

tegen de gevel geplaatst. Door de mon-

tage aan de gevel worden aan deze 

zijde geen staanders geplaatst. Ook 

bij gevelmontage wordt er afwatering 

voorbereid in alle staanders, zodat het 

water goed wordt afgevoerd. 

VRIJSTAANDE 
PLAATSING 

Bij een vrijstaande plaatsing wordt het 

lamellendak afhankelijk van de afme-

tingen uitgevoerd met vier of zes staan-

ders. Het dak is op iedere plek in jouw 

tuin te plaatsen. Om ervoor te zorgen 

dat het water goed wordt afgevoerd, 

wordt er afwatering voorbereid in twee 

of meer staanders.
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V870 - AREZZO

KANTELEND LAMELLENPAKKET 
Het lamellenpakket is tot maar liefst 145 graden kantelbaar. De lamellen 

kantelen door een fluisterstille motor en vormen in gesloten positie een 

spatwaterdichte overkapping. 

1

STERK WATERMANAGEMENT 
De vergrote goten en de afvoerdiameter zorgen voor een sterk water-

management. Daarnaast zorgen de zijkappen van de lamellen ervoor dat 

er geen water naar binnen kan spetteren.

BLINDE ASSEMBLAGE 
Dankzij de blinde assemblage zijn er geen schroeven zichtbaar aan de 

buitenzijde van het lamellendak. De bediening van het lamellendak 

is tevens volledig weggewerkt in de ligger, dit betekent dat er geen 

ontsierende bedieningsstrip boven het lamellendak uitsteekt. 

2

3

Max. 145°

V870 - Arezzo  |  Vrijstaand  |  Wit
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V870 - Arezzo  |  Gevelmontage  |  Antraciet

GECERTIFICEERDE KWALITEIT 
Het systeem is, met maximale afmetingen van 4500 mm bij 6000 

mm, bestand tegen een sneeuwbelasting van maar liefst 135 

kilogram per vierkante meter. Hiermee voldoet lamellendak 

Arezzo aan de Europese veiligheidseisen voor sneeuwbelasting 

en winddruk.

5

CE NEN-EN-1991-1-3
Rapport 2400-A-904

INTEGRATIE RITZSCREENS® 
Het systeem van lamellendak Arezzo kan voorbereid worden 

voor de toepassing van geïntegreerde ritzscreens® voor extra 

beschutting en privacy. 

4
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V880 - Rapallo  |  Wandmontage  |  Wit

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V880 - RAPALLO

SCHUIVEND LAMELLENPAKKET 
Het lamellenpakket is volledig open te schuiven en 

tevens kantelbaar. De lamellen openen, sluiten en 

kantelen met een fluisterstille motor en vormen in 

gesloten positie een spatwaterdichte overkapping.

1

INTEGRATIE RITZSCREENS® 
Het systeem van lamellendak Rapallo kan voor-

bereid worden voor de toepassing van geïntegreerde 

ritzscreens® voor extra beschutting en privacy. 

ALUMINIUM SCHARNIERSYSTEEM
Het hoogwaardige scharniersysteem van de lamellen 

is vervaardigd uit aluminium. Dit zorgt voor een sterk 

verbeterd functioneel en esthetisch resultaat. 

2

3
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UITBREIDINGSOPTIES
Als jij altijd buiten te vinden bent, dan mag een lamellendak zeker niet ont-

breken op jouw terras of in jouw tuin. Ben je op zoek naar de ultieme bui-

tenbeleving? Lamellendaken kunnen in veel gevallen uitgebreid worden 

met onder andere: 

 ■ V764 - OLIVERA  |  Schuifbare glaswand 

 ■ V550 - RITZSCREEN®  |  Ritsscreen

 ■ V755 - NOVA  |  Schuifwand

Wil je meer informatie over de aanverwante producten voor lamellen- 

daken? De Verano® partner geeft je graag een vakkundig advies.

V764 - OLIVERA
De V764 - Olivera is een glazen schuifwand met 8 mm of 10 mm gehard 

glas. De glazen panelen zijn geplaatst in een soepel lopende, geanodiseer-

de rail en zijn uitgevoerd met een meeneemfunctie. De Olivera schuifwand 

is toe te passen in alle Verano® overkappingen en diverse andere bestaan-

de situaties. De Verano® partner geeft je graag een vakkundig advies.

V764 - Olivera  |  Antraciet
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V870 - Arezzo  |  Vrijstaand  |  Wit

V755 - NOVA
De Nova schuifwand bestaat uit een soepel lopend schuifframe voorzien van 

houten of aluminium lamellen. Door de schuine stand van de lamellen biedt 

het schuifframe bescherming tegen de invallende zon en breekt het de wind. 

Daarnaast zorgt het frame ervoor dat de inkijk van buitenaf belemmerd wordt, 

de schuifwand is enorm geschikt om privacy te creëren op een terras of te  

zorgen voor extra beschutting onder een overkapping.

LAMELLEN
HOUT

ALUMINIUM Wit Ivoor Antraciet structuur

Gelakt Vergrijsd



24 25

Ritzscreens®  |  Antraciet

RITZSCREEN® 
V870 - AREZZO
Ritsscreens zijn voornamelijk bekend van de toepassing voor ramen.  

Het screendoek weert invallend zonlicht, breekt de wind en houdt 

insecten buiten de deur. Om deze redenen zijn ritsscreens echter 

ook enorm geschikt om voor extra beschutting te zorgen onder 

een lamellendak of overkapping. Kies je voor integratie van de 

screengeleiders in de staanders van het lamellendak? Dan lopen de 

producten naadloos in elkaar over.
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V870 - Arezzo  |  Gevelmontage  |  Wit

LEDVERLICHTING
Jouw overdekte terras is dé plek om gezellige avonden door te brengen. 

Niet alleen hartje zomer maar ook vroeg in het voorjaar en laat in het 

najaar. Met ledverlichting in het lamellendak verlicht je jouw terras 

gemakkelijk wanneer de schemer valt, dat is niet alleen praktisch 

maar ook enorm sfeervol. De ledverlichting wordt verwerkt in strips 

in de profilering van het lamellendak, op deze manier blijft de strakke 

vormgeving van het lamellendak behouden. 
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AFMETINGEN

Model V870 - Arezzo V880 - Rapallo

Max. breedte [mm] 4500 3000

Max. breedte gekoppeld [mm] Geen maximale breedte bij koppelen 6000

Max. uitval [mm] 6000 5103

Lamellenpakket volledig te openen - ✓

Max. kanteling lamellenpakket 145° 90°

Verlichtingsopties LED strip rondom (geïntegreerd) LED strip rondom (opbouw)

Overstek [mm] 350 - 1200 -

Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag uw Verano® partner naar de mogelijkheden.
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Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kijk ook eens in onze andere brochures:

Brochure garagedeuren
Brochure glas- en schuifwanden
Brochure markiezen 
Brochure raamdecoratie
Brochure ritzscreens®
Brochure rolluiken
Brochure terrasoverkappingen
Brochure windschermen en schuttingen
Brochure zonneschermen


