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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!

Vriendelijke groeten,

Harrie van Zutphen 

Directeur Verano® Nederland
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De profielen van jouw zonwering 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 zonwering.  

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.

#veranomoment

SHARE 
YOUR  
MOMENTS!

RESEARCH AND 
DEVEL PMENT
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Onderdelen smeren

Kunststof geleidingsblokken, 
rubbers en de aluminium gelei-
dingsprofielen kun je voorzien 
van een droogsmeermiddel, zo-
als siliconenspray. 

Scharnierende delen

Voorzie scharnierende delen van 
het aluminium van droogsmeer-
middel. Verwijder resten van het 
droogsmeermiddel zorgvuldig 
om te voorkomen dat er vlekken 
in het doek kunnen ontstaan. 

Impregneren

Het is belangrijk dat je jouw zon-
nescherm na een schoonmaak-
beurt opnieuw laat impregne-
ren door jouw Verano® partner. 
Hierdoor voorkom je problemen 
als doorlekken en schimmelvor-
ming. 

Verano® partner

Neem bij flinke vervuiling en 
grote vlekken contact op met 
jouw Verano® partner. Zo weet 
je zeker dat de kwaliteit van het 
zonnescherm behouden blijft. 

SCHOONMAKEN DOEKEN

SCHOONMAKEN ALUMINIUM

Vuil verwijderen 

Kleine vlekken en los vuil kun je 
gemakkelijk verwijderen met een 
borstel. 

Aluminium schoonmaken 

Maak het aluminium schoon 
met lauw water en een schoon-
maakproduct met een PH-waar-
de lager dan 7,5. Vermijd schuur-
sponsjes en hogedrukreinigers 
om te voorkomen dat de lak 
wordt aangetast. 

STAP 1

STAP 1

STAP 2

STAP 2

STAP 3

STAP 3

GROTE SCHOONMAAK!
Jij wilt natuurlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van je nieuwe Verano® product. Daarom adviseren we je het 

doek en de aluminium profielen twee keer per jaar schoon te maken. In het stappenplan laten we zien hoe je 

dat kunt doen:

WAT HEB JE NODIG?

DROOGSMEERMIDDEL

LAUW WATER
(MAXIMAAL 35°C)

SCHOONMAAKPRO-
DUCT MET LAGE 
PH-WAARDE (<7,5) 

BORSTEL

Verano® producten vergen weinig onderhoud 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:

 Doek

 Aluminium profielen 

 Vervorming van het product 

 Afwijkend geluid bij openen/sluiten

CONTROLEER OOK:  

  Tips
Kijk voordat je start met het reinigen eerst even naar buiten. Staat er een felle 

zon? Stel dan het schoonmaken nog even uit. Ten eerste omdat het veel te lekker 

weer is om schoon te maken. Ten tweede omdat het te snel opdrogen van zeep-

water vlekken kan achterlaten op het doek. 

ZEEM
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>5 bft

De buismotor is thermisch beveiligd, bij oververhitting 

treedt de beveiliging in werking en kun je het product 

tijdelijk niet gebruiken. Zodra de motor is afgekoeld 

schakelt de thermische beveiliging automatisch uit. 

Gebruik het product niet bij krachtige wind  

(>5 bft), regen, hagel of sneeuw.  

Bedien het product alleen als er geen personen en/of 

obstakels in het werkingsgebied aanwezig zijn. 

Schakel bij reparatie en/of werkzaamheden altijd een 

vakkundig installateur in. 

Controleer bij ijzel of sneeuw altijd even of de profielen 

niet vastgevroren zijn alvorens je het product opent.

VEILIG GEBRUIK
We vinden het belangrijk dat de veiligheid van jouw leefomgeving 

gewaarborgd blijft! We vragen je daarom voor gebruik even stil te staan bij 

de volgende veiligheidsmaatregelen:
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KNIKVOUWEN
Bij lichte doekkleuren kunnen er in de knik pigmentverschuivingen ontstaan bij 

de confectie van de doeken. Knikvouwen zien er donkergekleurd uit als je het 

doek tegen het licht houdt.

KRIJTSTREPEN
Bij het verwerken van gefinishte doeken kunnen, zelfs met de grootste zorgvul-

digheid, lichte strepen ontstaan. Deze strepen worden krijtstrepen genoemd.

GOLVEN
In de buurt van de zomen en naden kunnen, door de dubbele lagen doek ver-

schillende wisseldiktes op de doekrol ontstaan. Hierdoor kunnen stofspanningen 

ontstaan met golven tot gevolg.

REGENBESTENDIGHEID
De doeken in de Trend- en Urban Colors zijn waterafstotend geïmpregneerd en 

bij een minimale doekhelling van 14 graden alleen tegen een kleine regenbui 

bestand.

STOFEIGENSCHAPPEN
De Trend- en Urban Colors doekcollecties worden met de grootste zorg ontwikkeld, toch kan het 

voorkomen dat er verschijnselen in het zonwerende doek optreden. Ondanks de beste productie-, 

verwerkings- en confectietechnieken zijn deze verschijnselen niet te vermijden en blijft de waarde 

van het zonwerende doek onverminderd. Waar moet je precies aan denken?
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VERKLARING IIA
Fabrikant:  Verano® B.V. 
  Bedrijfsweg 8
  5683 CP Best 
  Nederland

Verklaart onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Zonnescherm

Waarop deze verklaring betrekking heeft:
1. voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (89/392/EEG),
2. voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG),
3. voldoet aan de EMC-Richtlijn (89/336/EEG),
4. voldoet aan de volgende geharmoniseerde norm NEN-EN 60204,
5. voldoet aan de volgende geharmoniseerde norm NEN-EN 13561.

Best, januari 2006

Frank Pulles
Directeur

Deze conformiteitsverklaring is van toepassing mits het product is geïnstalleerd zoals in  
de montagehandleiding is aangegeven en het gebruik conform de gebruikershandleiding is.
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REGISTRATIE
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 garantie-

formulier.

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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V296 - Santos | Zonnescherm

V550 - Ritzscreen® 

V745 - Lüderitz | Windscherm
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Dit is de unieke productcode van jouw Verano® product.  
Met deze code kun je het registreren voor garantie.

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


