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Daglicht is gezond, dat is wetenschappelijk bewezen. Een tekort aan 

daglicht heeft effect op ons humeur en onze gezondheid, maar een 

overvloed aan zon- en daglicht kan weer schadelijk zijn. Hoe creëert 

u dan een gezonde leef- en werkomgeving in woningen, appartementen, 

scholen en bijvoorbeeld zorginstellingen? Als innovatieve projectpartner 

denken wij graag met u mee.

SMART SOLAR SHADING
Wist u dat de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) voorschrijft 

dat nieuwbouwprojecten verplicht energie-efficiënt gebouwd dienen te worden 

(Nearly Zero-Energy Buildings)? Zonwering speelt een belangrijke rol in het 

verbeteren van de energie-efficiëntie en het daglichtbeheer van bestaande 

gebouwen en het optimaliseren van het energie-efficiënte ontwerp van nieuwe 

gebouwen. De ideale leef- en werktemperatuur is vastgesteld op 21 graden 

Celsius, maar door de toepassing van glas kunnen binnentemperaturen 

aanzienlijk oplopen. Een effectieve zonweringoplossing is op dat moment 

cruciaal om een leef- en werkbaar binnenklimaat te kunnen behouden.

Havenhuis - Antwerpen | Binnenscreens
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THE SHARD LONDEN
Ruim 6.000 aangepaste screens hebben wij geplaatst tussen het dubbele glas 

van de gesloten gevel in een hoek van 85 graden. Alle screens zijn voorzien van 

geautomatiseerde elektrische bediening werkend op de hoeveelheid zonlicht. 

De motorisatie is verwerkt in de complexe kapsteun van de screens.

  The Shard 

 Londen, Verenigd Koninkrijk 

 screens 

 6.000 stuks 
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HAVENHUIS ANTWERPEN
Ruim 527 binnenscreens hebben wij geplaatst, waarvan 190 binnenscreens met 

een helling van 15 graden. De overige binnenscreens hangen onder een helling van 

48 graden en zijn geplaatst in de boogvormige uitsparing van het valse plafond.  

De doeken overlappen elkaar voor een minimale lichtinval.

 Havenhuis 

 Antwerpen, België 

 binnenscreens 

 527 stuks 
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Eebic (Erasmus European Business & Innovation Center)  

Anderlecht, België 

V542 - screen 

50 stuks 
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Verano® partner: Veldhuis

 Pontkade  

 Amsterdam, Nederland 

 V550 - ritzscreens® 

 583 stuks
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OCMW 

Halle, België 

V595 - screen, binnenscreens en Solid screens 

22 stuks, 39 stuks en 3 stuks 
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RESTAURANT WITTERN
Tien V642 – Tumba’s heeft partner Lenco® geplaatst op een unieke horeca-

locatie. De pergola zonwering is maar liefst 30 meter breed met 10 meter 

uitval. De Tumba’s zijn geassembleerd in een speciaal hijsframe en vervolgens 

gemonteerd op de bestaande stalen constructie van het restaurant.

Verano® partner: Lenco®

 Restaurant Wittern 

 Veghel, Nederland 

 V642 - Tumba pergola zonwering

 10 stuks 
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Linnaeus Universiteit 

Kalmar, Zweden 

V599 - ritzscreens® XL  

450 stuks
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Verano® partner: Lenco®

 Lightyear   

 Helmond, Nederland

 V550 - ritzscreens® 

 84 stuks
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Wivina 

Groot-Bijgaarden, België 

V155 - Mallorca  

33 stuks 
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GOLFBAAN SPIERDIJK
Drie V950 - Lugano's heeft partner Milux geplaatst op een unieke golf-

locatie. De horeca-overkapping is maar liefst 18 meter breed met 4 meter 

uitval en voorzien van V672 - Talamanca glaswanden om het terras te 

beschutten.

Verano® partner: Milux

 Golfbaan Spierdijk 

 Spierdijk, Nederland 

 V950 - Lugano horecazonwering

 3 stuks

 V762 - Talamanca glaswand

 5 stuks
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Verano® partner: Veldhuis

 Yotel   

 Amsterdam, Nederland

 V599XL - ritzscreens® 

 67 stuks
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Verano® partner: Lenco

 VDL Enabling Technologies Group  

 Almelo, Nederland 

 V599 - ritzscreens® 

 94 stuks
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Verano® partner: Lenco®

 Dr. Knippenberg College   

 Helmond, Nederland

 V550 - ritzscreens® 

 154 stuks
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Verano® partner: Zon & Scherm

 Liv Inn  

 Hilversum, Nederland 

 V550 - ritzscreens® 

 167 stuks
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Verano® partner: Zon & Scherm

 Zorgspectrum   

 Nieuwegijn, Nederland

 V550 - ritzscreens® 

 208  stuks



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

27859925-220930


