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GEFELICITEERD!
Gefeliciteerd met jouw nieuwe Verano® product(en)! Nu is het tijd om er van te
gaan genieten. Wij willen dat het gaat om jou en zorgen er daarom met onze
producten voor dat je van jouw huis een veilig en comfortabel thuis kunt maken.
In deze ‘Moments guide’ geven we je nog enkele tips hoe je de komende jaren kunt
blijven genieten van je product(en). We zouden het tot slot erg leuk vinden als je
nog wat van je laat horen op één van onze socialmediapagina’s!
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Vriendelijke groeten,
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Harrie van Zutphen
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Directeur Verano® Nederland
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RESEARCH AND
DEVEL PMENT
De profielen van jouw product(en) zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Aluminium heeft
namelijk het grote voordeel dat het sterk en solide is, maar daarnaast erg licht in gewicht.
Bovendien beschikt aluminium over de eigenschappen dat het nagenoeg onderhoudsvrij is
en een lange levensduur garandeert. Deze elementen samen maken aluminium het ideale
materiaal om als basis te dienen voor jouw product(en).

SHARE
YOUR
MOMENTS!
#veranomoment

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.
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GROTE SCHOONMAAK!
Jij wilt natuurlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van je Verano® product(en). Reinigen van het product draagt bij
aan een lange levensduur. Daarom vind je hier een stappenplan dat jou helpt bij het schoonmaken.

CONTROLEER OOK:

WAT HEB JE NODIG?

SCHOONMAKEN TERRASOVERKAPPING
STAP

1

STAP

2

Goot schoonmaken

Vuil verwijderen

Om een vrije waterafvoer te garanderen moet de
goot worden ontdaan van grof vuil en vreemde voorwerpen. In de winter geldt dit ook voor sneeuw en ijs.

Verwijder los vuil met een borstel of stofzuiger en
spoel de dakplaten voor met water.

Verano® producten vergen weinig onderhoud
Terrasoverkapping

Glaswand

Windscherm

ZACHTE DOEK

•

•

•

ZEEM

•

•

•

RAAMTREKKER

•

•

•

LAUW WATER (MAX 350C)

•

•

•

en hebben een lange levensduur. Indien er
onverhoopt toch een mankement aan het
product is ontstaan neem dan direct contact
op met je Verano® partner. Controleer je
product voorafgaand aan de schoonmaak op
de staat van onderstaande punten:

Aluminium profielen
SCHOONMAAKPRODUCT
PH-WAARDE (<7,5)

•

BORSTEL

•

STOFZUIGER

•

•

•

•

Afwijkend geluid bij openen/sluiten

STAP
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STAP

4

Dakplaten reinigen

Profielen schoonmaken

Reinig de dakplaten met lauw water en zeepsop en
neem deze af met een zachte doek, zeem of trekker.

Maak de aluminium profielen schoon met lauw water en een schoonmaakproduct met een PH-waarde
lager dan 7,5. Vermijd schuursponsjes en hogedruktoestellen.
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SCHOONMAKEN GLASWAND
STAP

1

STAP

2

SCHOONMAKEN WINDSCHERMEN
STAP

1

STAP

2

Onderrail schoonmaken

Profielen schoonmaken

Profielen schoonmaken

Vuil verwijderen

Gebruik een stofzuiger om vuil uit de onderrail te
verwijderen. Hierdoor lopen de schuifpanelen geruisloos over de rail.

Maak de aluminium profielen schoon met lauw water en een schoonmaakproduct met een PH-waarde
lager dan 7,5. Vermijd schuursponsjes en hogedruktoestellen.

Maak de aluminium profielen schoon met lauw water en een schoonmaakproduct met een PH-waarde
lager dan 7,5. Vermijd schuursponsjes en hogedruktoestellen.

Verwijder los vuil en spoel de glasplaten voor met
water.

STAP

3

STAP

4

STAP

3

STAP

4

Vuil verwijderen

Glasplaten reinigen

Glasplaten reinigen

Motor en tandriemschijf schoonmaken

Verwijder los vuil en spoel de glaspanelen voor met
water.

Reinig de glasplaten met lauw water en zeepsop en
neem deze af met een zachte doek, zeem of trekker.

Reinig de glasplaten met lauw water en zeepsop en
neem deze af met een zachte doek, zeem of trekker.

Voor een uitgebreider stappenplan voor het schoonmaken van jouw windscherm verwijzen we je naar
de montagehandleiding die je kunt vinden via
www.verano.nl/service/downloads/
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CE-MARKERING
Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van dragende constructies uit
aluminium en staal zijn voorzien van een CE-markering volgens NEN-EN
1090. Met deze CE-markering garanderen fabrikanten dat hun producten
voldoen aan de strenge veiligheidseisen volgens de wetgeving.

Heb jij een terrasoverkapping van Verano? Dan is deze uiteraard voorzien
van CE-markering. Veiligheid in en rondom huis is een belangrijk speerpunt
van Verano®. Meer informatie over de NEN-EN 1090 norm vind je op onze
website www.verano.nl/usps/veiligheid-voorop/.
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GARANTIEREGISTRATIE
Wil je gebruik maken van de Verano® fabrieksgarantie? Ga naar
www.verano.nl/service/product-registreren of scan onderstaande
QR-code en registreer je product(en) voor 5 jaar fabrieksgarantie. Op
de achterzijde van dit boekje vind je de unieke productcode van jouw
Verano® product, deze heb je nodig bij het invullen van het garantieformulier.

Lees ook even de garantiebepaling door, zodat je weet wanneer je wel
of geen recht hebt op garantie. Deze vind je tevens via bovenstaande
link of onderstaande QR-code.
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1

V908 - Ledro | Terrasoverkapping

2

V762 - Talamanca | Schuifwand

3

Ledverlichting
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Dit is de unieke productcode van jouw Verano® product.
Met deze code kun je het product registreren voor garantie.

Voor een volledig overzicht van onze meet- en montagevoorschriften verwijzen
wij u naar www.verano.nl/service/downloads.

